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A FORDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ JEGYZETE
Fordításom az Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin sorozat első kötetének, a Le
Phénomene Humain-nek teljes szövegét tartalmazza. Az eredeti francia szöveg kiadója: Les
Editions du Seuil, 27, rue Jacob, Paris 6.°, 1955, 348 lap. - A magyar kiadás Mlle. Jeanne
Mortier és a Seuil-kiadó engedélyével jelenik meg. A kiadó címe: Occidental Press, P. O.
Box 1005, Washington, D. C. 20013 - USA.
A lapalji jegyzetek /amelyek itt a szövegbe kerültek/ mind Teilhard-tól származnak.
Fordításom - az ő írásmódjához híven - őrzi meg nagy-kezdőbetűs szavait (esetleges
következetlenségeivel együtt). A nagy kezdőbetű általában azt jelzi, hogy egyedi dolgokat
meghaladó, egyetemes értékű fogalomról vagy valóságról van szó.
Fordításom három szempontot szeretne összhangba hozni:
1. Teljes tárgyi hűségre törekedtem.
2. Szeretném tolmácsolni Teilhard dialektikus feszültségét.
3. Próbálom összeegyeztetni a tudományos közlés és a beszélt nyelv stílusát.
Meggyőződésem, hogy e három szempont együttes érvényesülése segítheti a magyar
olvasót Teilhard világképének helyes megértéséhez. Azoknak, akik a francia eredetit ismerik,
talán nem kell magyaráznom, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenem. A fordítás
problémáiról külön tanulmányban fogok beszámolni. Addig is szívesen fogadok minden
észrevételt, amely a második kiadást tökéletesítheti.
A Le Phénomene Humain magyar fordítását Budapesten is elkészítette egy kis
munkaközösség. Fordításuk kritikája nem tartozik ide. Egy-két kifejezésük segített
munkámban. Amikor az ő fordításukat megkaptam, már kezemben volt az engedély az én
fordításom kiadásához.
Sem egyéni magyarázattal, sem lapalji jegyzetekkel nem óhajtottam tarkítani Teilhard
elég nehéz szövegét. Wildiers előszava, Teilhard Figyelmeztetője és Bevezetése,
összefoglalója és kiegészítő magyarázatai a kötet végén úgyis eléggé láttatják, hogy őt csak
igen gondos és fegyelmezett olvasás és sok eszmélődés során lehet helyesen megérteni. Nem
mindenki szokta meg, hogy az atomtól az Omegáig terjedő szintézisben lásson...
Sajnos, a Magyarországon eddig megjelent tanulmányok nagy része vagy nem ismeri
Teilhard minden írását, avagy pedig megmásítva és félremagyarázva mutatja be. Hadd
ajánljam az érdeklődők számára a következő magyar könyveket, illetve sokszorosított
tanulmányokat:
Teilhard 'lelki útirajza' ( Az Isteni Miliö) már megjelent nyomtatásban, Benne élünk
címmel: az «Ahogy Lehet kiadása, Párizs-Bécs, 1965 (és most a második kiadása jelent
meg), 164 lap. Az érdeklődők a kiadóhoz írjanak: «Ahogy Lehet, Wien IV/51, Postfach 30,
Ausztria.
Az Isteni Miliöhöz ad bevezetést Szabó Ferenc könyve (1965, 56, lap); szintén az
«Ahogy Lehet kiadása. - Teilhard humanizmusát veti össze az egzisztencializmussal és a
marxizmussal Szab6 Ferenc több tanulmánya, a Mai írók és gondolkodók c.könyvében
(második kiadás, Collegium Hungaricum, 18, rue des Joyeuses-Entrées, Louvain, Belgium,
1965, 125-225 pp.).
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Ugyancsak az «Ahogy Lehet kiadásában jelenik meg A Mindenség Himnusza c. kötet,
amely Teilhard misztikus írásainak egy részét és több válogatott gondolatát közli.
Budapesten Dienes Valéria fordításában jelenik meg egy Teilhard-antológia, Rónay
György elő szavával.
Az Ahogy Lehet (párizsi, jelenleg Sao Paulo-i) folyóirat mintegy hatvan tanulmányt és
fordítást közölt Teilhard-ról, ill. írásaiból. (C. P. 9112, Sao Paulo, Brazília) .
Magyarra fordítottam Teilhard minden (eddig megjelent) írását. A 16 kötetnyi
sokszorosítást szívesen megküldöm az érdeklődőknek.
Sodród6 Világ c. sorozatom dolgozza fel Teilhard nagy témaköreit. 1968 tavaszáig 8
kötetet fejeztem be. E sorozat további kötetei (sokszorosítások) és a tervezett magyar
Teilhard-trilógiát készítik elő: életrajz, világképének ismertetése és értékelése. (P. Rezek, C.
P. 9112, Sao Paulo, Brazília) .
Teilhard világképének értékeléséről s a róla megjelent francia könyvekről eddig két
tanulmányt készítettem: az elsőt részben közölte a Katolikus Szemle 1965 3. száma. (Via
Conciliazione 44, Roma.) E tanulmány teljes szövege sokszorosításban jelent meg Sao
Pauloban (41 + XXVI lap). - A második, bibliográfiai jellegű tanulmányom teljes képet ad a
Teilhard-ról franciául meg jelent könyvekről és fontosabb tanulmányokról: sokszorosítás,
1967, 56 lap. Tartalmazza a Polgár László összeállításában a Verlag Karl Alber-cégnél
(Freiburg-München, 1965) megjelent Internationale Teilhard-Bibliographie 1955-1965
adatait, valamint az azóta közölt teljes bibliográfiát (in ArchivU1n Societatis Jesu, amely
évente közli a Teilhard-ról megjelenő, bármily nyelvű könyvek és tanulmányok jegyzékét).

ELŐSZÓ
Igen természetes, hogy kutatómunkában töltött életének vége felé a tudós
szükségesnek érzi azt, hogy összehangolt egységbe foglalja sokféle megfigyelését s
elgondolását, és ezáltal formába öntse azt a világnézetet, amelyet lassacskán kialakított. A
szintézisnek ez az
igénye annál inkább szembeszökő, minél szorosabban függ össze tudományos munkájának s
gondolatainak tárgya a tudomány általános fejlődésével vagy az emberi létezés nagy
problémáival.
Az utóbbi években sok világhírű tudós érezte ezt az igényt. Túllépve munkaterülete
szűk határain, de mégis megmaradva saját szakmája s kutatómunkája irányvonalán,
szükségesnek látta azt, hogy megfogalmazza a végső következtetéseket, amelyekhez
eszmélődései során eljutott, és ezáltal tanúságot tegyen ama világszemlélet mellett, amelyet
szelleme megérlelt. Az ilyenfajta írásoknak gyakran nagy az emberi értéke, és többnyire
széles körben keltenek visszhangot nemcsak szakmabeliek között, hanem még olyan
közönség soraiban is, amelynek legtöbbször nem adódik meg az, hogy közelről figyelemmel kísérje a tudomány életét. Lehet, hogy egyes kutatók, esetleg pozitivista módszerek
rabjai, vagy azok, akik az emberi szellem magasrendű igényeitől idegenkednek, bizonyosfajta
megvetéssel illetik ezeket a próbálkozásokat s arra hivatkoznak, hogy az ilyen kísérletek
túllépnek a szoros értelemben
vett tudomány határain. Persze hogy gondosan el kell
kerülni a tudomány s a filozófiai spekuláció minden önkényes összekeverését. De mégis
föltétlenül szükséges; hogy az életről alkotott általános felfogásunkat állandóan
szembesítsük a tudományos fölfedezésekkel, és - ha lehetséges - gazdagítsuk és elmélyítsük
új adatokkal. Mindenesetre elérkezik az a pillanat, amikor a tudomány embere - még ha
szorosan meg is marad szakmája területén s követi is saját munkamódszerét, - kezet kell
hogy nyújtson a filozófusnak, és ha hívő, akkor a teológusnak is.
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Teilhard de Chardin kétségtelenül kiváltságos helyet foglal el korunk ama tudósai
között, akik legélénkebben érezték ezt az igényt. Mint geológus és paleontológus, énje
legjavát szentelte olyan problémák tanulmányozásának, amelyek szaktudománya területén
fölmerültek vagy megoldásra vártak az új fölfedezések miatt. Kétségtelen, hogy ezeken a
területeken nagy szaktekintélyt szerzett s kitágította ismereteink körét. De egyszerre volt
gondolkodó s ugyanakkor kiváltságos képességű tudományos kutató: nem elégedett meg
azzal, hogy megfigyelte s egyszerűen följegyezte a tényeket, hanem fel akarta fedezni
viszonyaikat és mély értelmüket. Legszorosabban megőrizte kapcsolatát a vizsgálódás közben
eléje táruló jelenségekkel, lassan - de folyton növekvő világossággal és mind élesebb látássalkialakította azt a világképet, amely aztán mélységével, szintetikus erejével s a kultúra
továbbfejlődését megtermékenyítő hatása révén korunk egyik legeredetibb s legcsodálatosabb
alkotásának bizonyult.
Számos tanulmányt dolgozott ki, amelyben különböző oldalról vagy határozott
szempontok szerint igyekezett a kozmikus történésre vonatkozó meglátásait kifejteni. Ezek
között Az Emberi Jelenség fontos és kétségtelenül központi helyet foglal el nemcsak
terjedelme, hanem alapvető jelentősége miatt is. Ezt a könyvét 1938 júniusa és 1940 júniusa
között írta, tehát olyan időszakban, amikor világképe már egészen érett formát öltött. Később,
1947-ben és 1948-ban is, átdolgozta s kiegészítette.
Ha valaki nem is venné észre e könyv eredetiségét s néhány elgondolásának
'merészségét, ez a tanulmány mégis lenyűgözi, mert véges-végig kifejezésre juttatja szerzője
mély teljesség-érzékét. Ebben a művében láthatjuk azt, hogy mily mesteri módon járult hozzá
a kozmikus jelenségek egyfajta fenomenológiájának megalkotásához. Ez a fenomenológia a
szeme elé táruló kozmikus teljességnek mélyreható - s ugyanakkor tárgyilagos- leírása. Az
Emberi Jelenség tehát nem valami elvont gondolat-építmény, amelyet aprólékos agymunka
rakott össze teljes egésszé. Bármilyen is a szerző dialektikus ereje, könyve olvasásakor azt
érezzük, hogy itt nem valami okoskodó érvelésről van szó, hanem inkább olyan valóság
leírásáról és értelmezéséről, amely csaknem vakító fénnyel, kényszerítő erővel nyilatkozott
meg számára.
.
Mindaz, aki számol a jelen nagy problémáival, azonnal észreveszi, hogy ez a könyv
mennyire időszerű. A legkiválóbb emberek egyöntetűen hangoztatják, hogy a tudományok
eredményeinek szerteágazó sokaságát -legalább is az Emberre vonatkozóan - sürgősen Össze
kell foglalnunk szilárd szintézisbe. A vallás világa is törekszik ilyen egységes egész felé,
amely teljes fényt vet majd a Teremtés nagyságára és szépségére 1955 április 24-én XII.
Piusz pápa így nyilatkozott abban a beszédében, amelyet a Pápai Tudományos
Akadémiához intézett: «A Tudomány bizony elérkezett arra a pontra, amelyen már
megkíván- hatja, hogy tekintetünk könnyedén hatoljon a legrejtettebb dolgok mélyére. s
ugyanakkor fel is tudjon emelkedni nagy egységek teljes és összehangolt meglátására.",
Mert az emberi
szellem nem elégedhet meg olyan tudománnyal, amely elszigetelt
részekre ágazódik s folyton csak darabokra hull szét.
Teilhard de Chardin tökéletesen tudatában volt annak, hogy a világkép egységére mily
alapvetően szükségünk van. S mert erre a feladatra bárkinél jobban felkészült, nyugodtan
megkísérelhette e szintézis kidolgozását. Ha az itt következő gondolatok helyesnek
bizonyulnak, akkor senki sem vonhatja kétségbe azt, hogy számolnunk kell velük a bölcseleti
és a teológiai tudományok fejlesztése érdekében. Mert a keresztény gondolkodó számára a
teljes világkép kidolgozása után egy másik, még nagyobb fontosságú probléma vetődik fel:
milyen szintézist alkosson világnézete és hite adataiból? Aquinói Szent Tamás óta már
egyetlen teológus sem vonja kétségbe, hogy - jelentős szintkülönbségük ellenére - belső
összhang van a természetes és a természetfeletti rend között. A középkorban e két rend
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harmonikus összehangoltsága úgyszólván kézenfekvő volt; ezt azonban korunk embere, aki
szenvedélyesen hisz a modern tudomány fejlődésében, már több ponton nehezen veszi észre.
Az összhangot 'Mm vonja kétségbe, de 'Mm látja világosan.
Teilhard de Chardin azt tekintette feladatának, hogy tudományos munkájában és
eszmélődésében állandóan fejlessze ezt a második és legmesszebbre mutató szintézist, vagy is
a kereszténységnek s a modern tudományos ismereteknek egybefoglalását. A szellemében
lassan-lassan érlelődő világkép irányvonala mentén folytatta kutatásait, s ezért mindinkább
nyilvánvalónak látta azt, hogy a kereszténységet - legbenső valóságában, amiként főleg Szent
Pálnak a fogságban írt levelei mutatják - föltétlenül úgy kell tekintenünk, mint az egész
kozmikus fejlődés beteljesedését és tetőpontját. Miként Szent Pál számára, akként Teilhard de
Chardin számára is, Krisztus a világ egész történetének tengelye és célja, a titokzatos Omega,
aki felé összpontosulva törekszik minden fölfelé tartó. erő. S ekképp az egész teremtés a
Megtestesült Ige működéséhez kapcsolódik.
Most nem feladatunk, hogy kitérjünk Teilhard de Chardin műveinek erre a «krisztusi»
jellegére. Az Emberi Jelenség tapasztalati térre korlátozódik s ezért szándékosan mellőz
minden teológiai problémát.
Ez a nagyszerű könyv hatalmas távlatokat tár fel s egyre messzebbre hajtja előre a
gondolkozást és a kutatás vágyát. Bárcsak a világ s az élet teljesebb megértése felé segítené
azokat, akik érzékenyen tapasztalják korunk nyugtalanságát és zavartságát. Meggyőződésünk,
hogy ez a könyv sokak számára sugároz fényt, ad ihletet, és mélyen hat majd korunkra.
N. M. WILDIERS,
hittudományi doktor.

N. M. Wildiers utóirata.
Teológiai szempontból hasznosnak látjuk, hogy a problémákban nem jártas katolikus
olvasó figyelmét felhívjuk a következő szempontokra:
1. A szerző Figyelmeztetőt írt könyve elejére. Ez a Figyelmeztető alapvetően fontos
ahhoz, hogy megértsük s megfelelő szemléleti síkra állítsuk gondolatait. Csak arról van szó,
hogy elemző módon akarja leírni a kozmikus valóságokat, amiként a tudós szeme elé
tárulnak. Magától értetődik, hogy a szerző mindenütt föltételezi a személyes és teremtő Isten
jelenlétét, aki elindítja s irányítja a Világ Fejlődését.
2. Az Ember eredetét tárgyaló lapok kétségtelenül a legérdekesebbek. Lehet, hogy
a tudomány jelenlegi helyzetét kevéssé ismerő olvasó tévesen talán azt hajlandó következtetni
ezekből a részekből, hogy a szerző oly messzire tágítja ki az élet folytonosságát, mintha
nem számolna azzal a különbséggel, amely az ember s az között van, sőt hogy még az is
fölöslegessé válik, hogy Isten lépjen közbe az emberi lélek létrejöttekor. A könyv figyelmes
elolvasása megmutatja, hogy mily téves volna ilyen magyarázat. Mert világos, hogy
Teilhard de Chardin e kérdés egész kifejtése során kiemeli a «folytonosságon történő
szakadást», és fenomenológiai leírása elég helyet hagy azoknak a filozófiai s teológiai
meggondolásoknak, amelyek követelik az isteni közbelépést. Hogy erről meggyőződjék, az
olvasó lapozza föl főleg azt az egyik lapalji jegyzetet, amely a Gondolat megszületéséről
szóló részben található, a könyv harmadik részében, az 1. fejezet 1/b. pontjának vége felé.
3. A monogenezis kérdésére vonatkozóan még arra is figyelnünk kell, hogy milyen
különbség van a tudomány és a teológia szemléleti síkja között. A szerző a tudomány síkján
marad, de megállapítja azt, hogy - mivel a filetikus származási pontok elkerülhetetlenül
elmosódtak, - ezért a tudomány nem rendelkezik olyan adatokkal, amelyek szükségesek
annak eldöntéséhez, hogy az emberiség egyetlen - avagy pedig több - emberpártól származik.
Amíg nincs bővebb információnk e kérdésben, addig lehetséges egy olyan érvelés, amely -
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mint a Humani Generis pápai körlevél, - a monogenezist valló következtetésre jut. (Lásd a
harmadik részben a II. fejezet 2. pontjának lapalji jegyzeteit). Persze mind a tudománynak,
mind pedig a teológiának területén is elég sok megoldatlan kérdés van még és ezért e
probléma tanulmányozása tovább folytatódhat.

FIGYELMEZTETŐ
Hogy helyesen értsék meg ezt a könyvet, amelyet most önök elé teszek, kérem, ne úgy
olvassák, mint metafizikai művet, még kevésbé mint valamiféle teológiai tanulmányt, hanem
kizárólagosan és csakis mint tudományos emlékiratot. Ezt jelzi már a címválasztás is. Semmi
más, mint csak a Jelenség. De a teljes Jelenség.
Először is semmi más, mint csak a Jelenség. Tehát ebben a könyvben senki se
keressen magyarázatot a Világról, hanem csak Bevezetést a Világ magyarázatához. A
központul választott Ember körül összefüggő rendet teremteni a következmények s az
előzmények között; a Világegyetem elemei között fölfedezni - nem az ontológiai és okozati
viszonyok rendszerét, hanem éppen azt a mindig visszatérő s valami állandóra utaló
tapasztalati
törvényt, amely az Idő folyamán történő megjelenésüket kifejezi: íme erre és csakis erre
próbáltam vállalkozni.
Magától értetődik, hogy eme első tudományos eszmélődésen túl még nyílt tér, lényeges és
igen tág lehetőség marad a filozófus és a teológus messzebbre kívánkozó eszmélődései
számára. Jómagam gondosan és szándékosan kerültem el, hogy bármily alkalommal
elkalandozzam a mély lét e területein. Legföljebb csak - remélem, hogy valamicske
mértékben helyesen - a tapasztalati síkon fölfedeztem az együttes mozgást (az egység felé) s a
megfelelő helyeken jeleztem is azokat a vágásokat, határvonalakat, melyeket a filozófiai és a
vallási gondolkodás jogosan megkívánhat a maga továbbjutó lépései során s magasabb-rendű
elvek alapján Például a Gondolat születéséről szóló részben a lapalji jegyzetben (könyvem harmadik részében
az I. fejezet 1/A/b. pontja végén), a monogenezisre vonatkozó jegyzetben (a harmadik rész II. fejezetének. 2.
pontja lapalji jegyzetében) vagy az Omegáról egy jegyzetben a negyedik részben. a III. fejezet 3. pontjának
végén).

De ugyanakkor a teljes Jelenség. S ez talán filozofikus látszatot kelt azokban a
meglátásokban, amelyeket feltárok. Pedig (akármennyire úgy tűnnék is) nincs itt
ellentmondás azzal, amit imént mondottam. Mintegy ötven év óta a Tudományok kritikája
bőségesen rámutat arra, hogy puszta tény nincs, hanem minden tapasztalatot - akármennyire
tárgyilagosnak látszik is - elkerülhetetlenül körülvesz a hipotézisek bizonyos rendszere,
mihelyt a tudós igyekszik formába önteni tapasztalatát. Ámde ha a megfigyelés határolt
területén belül nem is vehető észre a magyarázat ilyen szubjektív színezete, az már
elkerülhetetlen, hogy a Mindenre kiterjedő látásmódban ne öltsön csaknem uralkodó
jelleget. Mint a délkörök a pólushoz közeledve, akként Tudomány, Filozófia és Vallás
szükségképp összpontosul a Minden szomszédságában. Azt mondom: összpontosulnak, egy
pont felé tartanak, de nem keverednek össze; és mindvégig csak különböző szögből és másmás síkon ostromolják a Valóságot. Lapozzanak fel önök bármilyen könyvet, melyet
valamelyik kiváló modern. tudós írt, Poincaré, Einstein, Jeans, stb. Lehetetlen, hogy valaki ~
Világegyetemről általános tudományos értelmezést próbálna alkotni s máris ne keltené azt a
látszatot, mintha véges-végig meg akarná magyarázni. De ha jobban megfigyelik, azonnal
észreveszik, hogy ez a «Hüper-fizika» még nem Metafizika.
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Minden e fajta próbálkozás során, amely a Mindent tudományosan leírni szándékszik,
persze jócskán mutatkozik néhány alapföltevés befolyása s ezektől függ az egész kialakuló
rendszer fölépülése. Meg kell mondanom, hogy tanulmányom sajátos jellege miatt két
kiindulási alapelv kapcsolódik egymáshoz, hogy megalapozzon s irányítson minden további
kifejtést. Az első: a psziché és a Gondolat főhelyre kerül a Világegyetem Szövetanyagában. S
a második: «biológiai» értéket kapnak a bennünket körülvevő Szociális Tények.
Az Ember kimagasló jelentősége a Természetben, és az Emberiség szerves természete:
íme ez az a két hipotézis, amelyet bárki megpróbálhat azonnal elvetni. Én viszont nem látom,
hogy nélkülük miként lehetne összefüggő és teljes képet alkotni az Emberi Jelenségről.
Párizs, 1947 március.

BEVEZETÉS
LÁTNI
Könyvem célja: szeretném látni és megláttatni, hogy mivé válik az Ember és milyen
igényeket ,támaszt, ha teljes egészében, mindenestül a tapasztalati jelenségék közé állítjuk.
Miért próbáljunk látni? S miért irányítsuk tekintetünket az Ember mint tárgy felé?
Látni. - Azt mondhatjuk, hogy ebből áll az egész Élet, - ha nem is célja szerint, de
legalább lényegében. Többé válni ennyit jelent: még jobban egyesülni. Ez könyvem
mondanivalója, sőt végső következtetése. De azt
is meg fogjuk állapítani, hogy az egység csak tudatnövekedéssel nagyobbodik, azaz a látás
tágulásával. Az élő Világ tört~ bizonyára ezért vezethető vissza mind tökéletesebb szemek
kialakulására - egy olyan Kozmosz ölén, amelyben mind árnyalatosabban lehet. látni. Az állat
tökéletessége, a gondolkozó létező felsőbbrendűsége nemde azzal mérhető, hogy tekintete
mennyire átható és
szintetikus erejű? Tehát arra törekedni, hogy mind többet s minél jobban lássunk, ez nem
képzeletszülemény, nem kíváncsiskodás és nem luxus. Látni - avagy elpusztulni. A létezés
titokzatos ajándéka ilyen helyzetbe állítja a Világegyetem minden elemét. S következésképp:
magasabb fokon ilyen az Ember helyzete is.
De ha a megismerés. csakugyan ennyire életbevágóan fontos és boldogító, akkor hát újra kérdem - miért fordítsuk figyelmünket éppen az Ember felé? Nem unalmas téma-e az
Ember? Hiszen olyan sokat írtak már róla!
S nemde a Tudománynak éppen az az egyik vonzóereje,
hogy tekintetünket elfordítja
rólunk, s szemünket olyan tárgyon nyugtatja meg, ami végre nem sajátmagunk? Ha látni
próbálunk, akkor az Ember úgy áll elénk, mint aki kettős jogcímen' is kulcsa a
Világegyetemnek, s ez kétszeresen a Világ központjává teszi.
Először is egyénileg mindegyikünk egy-egy szemléleti központ. A Világ dolgait
önmagunkhoz - viszonyítjuk. Naiv, de talán szükséges ábrándnak bizonyult a megszülető
tudománynak az a hiedelme, hogy a jelenségeket
önmagukban megfigyelheti, ahogyan tőlünk függetlenül lejátszódnak. Fizikusok s
természettudósok kezdetben ösztönösen úgy vizsgálódtak, mintha felülről tekintenének le a
Világra, és mintha tudatuk úgy hatolhatna belé, hogy nem kerül hatása alá, és nem is
változtatja el. Ma már mindinkább számolnak azzal, hogy legtárgyilagosabb ítéleteinket is
teljesen átitatják az eleve választott
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megegyezések s a gondolkodás olyan formái vagy beidegződései, melyek a Kutatás történeti
alakulása folyamán fejlődte~ ki. Elemzéseik végső határán a tudósok már nemigen tudja,
vajon az a struktúra, amit elértek, a vizsgált Anyag lényege-e avagy csak saját gondolatuk
visszfénye. Egyszersmind azt is észreveszik, hogy fölfedezéseik visszahatásaként maguk is
testestül-lelkestül
belekerültek ama viszonyok hálózatába, amelyekről azt képzelték, hogy kívülről dobják rá a
dolgokra. Saját hálójuk fogta meg őket, Metamorfizmus és endomorfizmus: külső nyomásra
történt változás, belső átalakulás
- mondaná a geológus. Tárgy és alany összeforr és kölcsönösen formálja egymást a
megismerés folyamán. Akár tetszik, akár nem, az Ember máris ott van mindenben, amit csak
lát, s mindenben önmagát szemléli.
Ez persze szolgaság. Ámde azonnal kárpótolja valami biztos és kiváltságos nagyság.
A megfigyelő számára banális tény, sőt lealázó is, hogy akárhová megy, magával
viszi annak a vidéknek központját, amelyen áthalad, De mi történik a sétáló emberrel, ha úgy
fordul az útja, hogy véletlenül valami természetszerűen kedvező pontra juttatja (utak
kereszteződéséhez vagy völgyek találkozásához), ahonnan kiindulva nemcsak tekintete,
hanem maguk a dolgok is sugárszerűen futnak szét? Akkor a szemlélet teljesen alakul ki, mert
az alanyi nézőpont egybeesik a dolgok tárgyi elhelyezkedésével. Kibetűzhető lesz a táj és
megvilágosodik. Látunk.
Valóban ilyennek mutatkozik az emberi megismerés kiváltsága.
Észrevenni a tárgyakat s a «köröskörül» ráható erőket - ehhez nem kell embernek
lenni. Minden állat ezt teszi, akárcsak mi. Csakhogy az Emberre sajátosan éppen az jellemző,
hogy olyan helyet foglal el a Természetben,
ahol a vonalak ilyen összpontosulása nemcsak látásból származik, hanem szerkezeti. Az itt
következő lapok csak igazolni és elemezni fogják ezt a jelenséget. A Gondolat minősége és
biológiai sajátságai kiváltságos pontra
juttattak bennünket, olyan csomópontra, amely uralkodik a Kozmosz most tapasztalható egész
töredékén. Az Ember szemléleti központ, s ugyanakkor a Világegyetem szerkezeti központja
is. E kiváltsága miatt, mint ahogy
szükségszerűen is, végeredményben tehát őreá kell vonatkoztatnunk minden Tudományt, Ha
a látás csakugyan több-létet jelent, akkor nézzük az Embert és teljesebben fogunk élni.
Ehhez azonban jól hozzá kell szoktatnunk szemünket.
Amióta csak létezik, az Ember látványnak kínálkozik saját maga számára, Évezredek
óta igazában csak önmagát nézi. S mégis éppen hogy elkezdett tudományos képet alkotni
arról, hogy mit jelent ő a Világ Fizikájában. Ne csodálkozzunk, hogy ilyen lassú ez a
fölébredés. Gyakran éppen azt vesszük észre legnehezebben aminek «ki kellene szúrnia
szemünket». Ugye a gyereknek is szoktatásra van szüksége, hogy egymástól széttagoltan lássa azokat a képeket, amelyek
ostromolják frissen feltárult recehártyáját? Az Embernek egész sor «érzékre» volt szüksége,
hogy teljesen fölfedezze az Embert. S ezeknek fokozatos megszerzése - erről még beszélni
fogunk - kitölti s lüktetve előreviszi a Szellem küzdelmes történetét.
A térbeli végtelen nagyság és végtelen kicsinység érzéke vég nélküli sugarú szférában
bontja ízekre és rakja szét a körénk zsúfolt tárgyak köreit.
A mélység érzéke időtlen távlatokba vesző szériák sorára, mind mélyebbre tágít olyan
eseményeket, amiket pedig valami súlyos prés számunkra mindig csak a Múlt levélke-vékony
rétegére igyekszik összesajtolni.
A szám érzéke szemrebbenés nélkül előtárja s felméri ama anyagi vagy élő elemek
elképesztő sokaságát, amelyek részt vesznek a Világegyetem
legkisebb .átalakulásában is.
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Az arány érzéke többé-kevésbé jól realizálja azokat a fizikai nagyságrendeket,
amelyek a térbeli dimenziók és időbeni szakaszok szerint
megkülönböztetik az atomot a csillagködtől, a végtelen kicsit a végtelen nagytól.
A minőség érzéke vagy az újdonságé, amely a Világ fizikai egységét nem bontja meg,
és mégis sikerül a Természetben megkülönböztetnie a tökéletesség s a növekedés abszolút
fokait.
A mozgás érzéke képes felfogni az igen nagy lassúságban rejlő ellenállhatatlan
kibontakozásokat, a nyugalom fátyla mögött megbúvó hallatlan nagy tülekedést, és észreveszi
az egészen-újat, ami ugyanazoknak az egyhangúan ismétlődő dolgoknak szívébe lopakszik.
Végül a szervesnek érzéklése, amely az egymást
követő és társuló dolgok külsődleges halmazában fölfedezi
a fizikai kapcsolatokat és a szerkezeti egységet.
Ha látásunk nem rendelkezik ezekkel a képességekkel, akkor az Ember - bármennyire
erőlködnek is elénk tárni - örökre csak az maradna számunkra, amilyennek sok értelmes
ember még ma is látja: szétszórt Világban kóborló tárgy. Viszont ha látásunkból eltűnik a
kicsiségnek, a sokféleségnek és a mozdulatlannak hármas szemfényvesztése, akkor az Ember
máris könnyen elfoglalja azt a központi helyét, amelyről beszéltünk: jelenlegi -csúcsa lesz
annak az Antropogenezisnek, amely pedig Kozmogenezis betetőzése.
Az Ember nem láthatja teljesen sajátmagát, ha kiszakítja magát az
Emberiségből. Az Emberiséget sem láthatja az Élettől elszakítottan.
Az Élet sem látható a Világegyetemből kiragadva.
Ebből adódik könyvem fölépítésének nagy váza: az.. Élet előzményei,
az Élet, a Gondolat. E három esemény a Múltban megrajzolja és a jövő (a Végleges Élet!)
számára irányítja ugyanazt az egyetlenegy pályát: az emberi Fenomén görbéjét.
Azt mondom: emberi Fenomén.
Ezt a kifejezést nem csak úgy találomra használom.
Három szempont miatt is választottam:
Először is azért, mert hangsúlyozni akarom, hogy az Ember a Természetben
csakugyan olyan tény, amely a tudományos igények és módszerek hatáskörébe tartozik
(legalább is részlegesen).
Másodszor: az «emberi Fenomén» kifejezés azt szeretné érzékeltetni, . hogy az
ismerő képességünk elé kerülő tények között egyik sem ennyire rendkívüli
[«fenomenális»] és nem fakaszt ekkora fényt.
Végül ezzel a kifejezéssel akarom kiemelni Értekezésem sajátos jellegét.
Ismétlem: könyvem egyetlen célja és igazi erőm is csak az, hogy látni próbálok, vagyis
az Emberre kiterjesztett általános tapasztalatainkat szeretném egyveretű és összefüggő
távlatba állítani. Egységes egészet, ami lejátszódik előttünk.
Tehát ne keressék itt a dolgok végső magyarázatát, metafizikát. S ne is értsék rosszul,
mekkora valóságértéket tulajdonítok a bemutatásra kerülő film egyes kockáinak. Amikor
majd megpróbálom elképzelni az Élet eredete előtt volt Világot, vagy az Életet a Paleozoikus
korban, nem fogom elfelejteni, hogy kozmikus ellentmondás lenne az, ha egy Embert
képzelnék el szemlélőként, aki a Földön, még bármiféle gondolat megjelenés előtt megtörtént
eseményeket nézegethetne. Tehát nem áltatom magam azzal, hogy ezeket a fázisokat úgy
írom le, amint valóságosan lejátszódtak, hanem csak úgy, ahogyan el kell képzelnünk, azért
hogy számunkra jelenleg igaz legyen a Világ. A Múltat fogom leírni, nem Önmagában,
hanem amiként egy olyan szemlélőnek mutatkozik, aki azon a kimagasló csúcson áll, ahová
eljuttatott minket a Fejlődés. Biztos és szerény módszer ez. De elegendő ahhoz, ~ látni
fogjuk, - hogy a szimmetria révén a jövendő meglepő képeit tárja fel, előre.
Magától értetődő, hogy meglátásaim, melyeket ilyen szerény keretbe szorítva
igyekszek kifejteni, jórészt kezdeti próbálkozások és egyéniek. Azt mégis mondhatom,
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hogy figyelemreméltó kutatómunkára és hosszú eszmélődésre támaszkodnak, s ezért egy
példán segítenek fogalmat alkotni, hogy az Ember problémája miként fest ma a
Tudományban.
Az antropológusok és a jogászok az Embert önmagára korlátozva
tanulmányozzák. Kezükön az Ember valami igen kicsike, sőt egyre parányibb dologgá
válik. Ha túlságosan hangsúlyozzuk az ember egyediségét, akkor eltűnik szemünk elől a
teljesség. ilyen ember láttára szellemünk hajlandó darabkákra szelni a Természetet, s
könnyen megfeledkezik arról, hogy a Természetnek mélységes kapcsolatai és határtalan
távlatai vannak. Íme ez a rossz antropocentrizmus. Ez váltja ki a tudósoknak még (ma is
élénk ellenkezését, és ezért az Embert - mint a Tudomány tárgyát - nem akarják másképp
elfogadni, mint csakis testi létezőt.
Be kell már látnunk, hogy a Világegyetem értelmezése - még ha pozitivista is csak akkor lehet kielégítő, ha (felöleli a dolgok bensejét és külsejét egyaránt, a Szellemet
ugyanúgy, mint az anyagot. Az igazi Fizika az, amelynek valamikor sikerülni fog az
egész embert beleszőnie a Vi1ág összefüggő képébe.
Bárcsak megsejtetném, hogy ez a próbálkozás lehetséges, és hogy annak számára,
aki el akar és el is tud jutni a dolgok legmélyére, e kísérlet sikerétől függ az, hogy
megmarad-e cselekvési bátorsága és életöröme.
Mert nem hiszem, hogy a gondolkozó lény számára akadhatna-e annál döntőbb pillanat,
mint amikor lehull szeméről a hályog, és fölfedezi, hogy nem elveszett elem ( a
magányos kozmikus tereken, hanem egyetemes élni akarás összpontosul benne s válik
emberivé.
Az Ember már nem a Világ mozdulatlan központja, aminek sokáig képzelte
magát. De ő a Fejlődés tengelye és nyílvesszeje.
S ez sokkal nagyszerűbb valami.

ELSŐ RÉSZ
AZ ÉLET ELŐZMÉNYEI
1. FEJEZET
A VILÁGEGYETEM SZÖVETANYAGA
Hátrafelé, a Múltba visszahelyezni egy tárgyat: ez annyit jelent, hogy a legegyszerűbb
elemeire bontjuk. Ha eredetük irányában a lehető legmesszebbre követjük az Összetett
emberi létező szálait, azt látjuk, hogy magába a Világegyetem szövetanyagába
keverednek.
A Világegyetem szövetanyaga: az a végső alap, ami a mind messzebbre hajtott
tudományos elemzések alján megmarad... Én bizony nem alakítottam ki vele, ezért aligha
tudom helyesen leírni azt a közvetlen viszonyt, azt az otthonos kapcsolatot, amely
megkülönbözteti azokat az embereket, akik csak olvastak róla, azoktól, akik ezt a viszonyt
meg is tapasztalták. S azt is tudom, milyen veszélyes vállalkozás az, ha valaki a
maradandónak szánt építménye anyagául olyan hipotéziseket használ fel, amelyek - még
megalkotóik elgondolása szerint is csak rövidke ideig érvényesek.
Az atomról elfogadott jelenlegi elgondolások a tudós kezében jórészt csak egyszerű
vázlatok, és átmeneti eszközökül szolgálnak. Ezek segítségével szervezi csoportokba az
«effektusokat», és csupán azt igazolja, hogy nem mondanak ellen egymásnak ezek az
Anyagon mind nagyobb számban mutatkozó hatások, amelye nagy részének egyébként még
nincs is fölismerhető nyoma az Emberben.
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Mivel én inkább természettudós vagyok, mint fizikus, ezért magától értetődően
óvakodom attól, hogy ilyen bonyolult s törékeny szerkesztmények közé kalandozzam vagy
hogy jogtalanul rájuk támaszkodjam.
Viszont az egymást követő elméletek változatosságában napfényre kerül néhány olyan
vonás, amely kötelező erővel jelentkezik a Világegyetemre vonatkozó bármely
magyarázatban. Ez végleges «tényálladék». Amily mértékben ez az adottság olyan
feltételeket fejez ki, amelyek minden természetes - még az élő - átalakulásra is jellemzőek,
szükségképp ebből kell kiindulnia s erről tud helyesen beszélni az a természettudós, aki az
emberi Jelenség általános vizsgálatára vállalkozik.

1. AZ ELEMI ANYAG
Vizsgáljuk a tapasztalható dolgok szövetét erről a sajátos oldalról s vegyük először
elemi állapotában, vagyis meghatározatlan pillanatban, bármelyik ponton és bármilyen
térfogatban. Mind követelőbb erővel úgy nyilatkozik meg, mint alapvetően szemcsés, mégis
lényegesen kötött, s végül csodálatosan aktív valami.
Sokaság, egység, energia: íme az Anyag hármas arculata.
A. Először is: sokaság.
A hétköznapi tapasztalat területén is látható formában bontakozik ki a Világegyetem
mélyreható atomos jellege. Ez fejeződik ki az' esőcseppekben és a homok szemcséiben.
Folytatódik az élők s a csillagok sokaságában. Ez olvasható még a holtak porában is. Az
Embernek nem volt szüksége sem mikroszkópra, sem elektronikus elemzésre, hogy
észrevegye: körülveszi s a hátán hordja őt a por. De hogy megszámlálja és leírja e porszemeket, ahhoz nem kevesebb kellett, mind a modern Tudomány kitartó türelme. Epikurosz
atomjai merevek voltak és szétvághatatlanok. S Pascal végtelen kis világaiban még lakhattak
parányok. Biztosság és pontosság szempontjából ma már messze túljutottunk ennek az
Ösztönös vagy zseniális meglátásnak fokán. Nem érünk le a szétosztódás határára. Hasonlóan
a diatoménak nevezett parányi kovamoszat-vázakhoz, amelyek rajza az erősebb fölnagyítások
alatt szinte vég nélkül oldódik folyton újabb rajzzá, a mai fizikusok elemzései közben az
Anyag mindenegyes legkisebb egysége is valami önmagánál még finomabban szemcsézett
dologgá bomlik széjjel. S ahogy lefelé haladunk és mind nagyobb számban mind parányibb
valamire találunk, minden újabb fokon a Világ teljes alakzata újul fel és merül homályba.
Egy bizonyos mélységi és elmosódási fokon túl a testek legmegszokottabb
tulajdonságai (fény, szín, hő, átjárhatatlanság...) elvesztik értelmüket.
Érzéki tapasztalatunk igazában valami meghatározhatatlannak kavargó rajzása fölött
lebeg s ott sűrűsödik eggyé. Elképesztő, hogy a tapasztalható Világegyetem alapanyaga
számban s kicsinységben milyen határtalanul bomlik szét lefelé.
B. Viszont minél kisebb darabokra hasogatjuk s mesterségesen porszemeire
bontjuk az Anyagot, annál inkább szemünk elé tárja alapvető egységét.
Ennek az egységnek legtökéletlenebb, de legegyszerűbben elképzelhető formája a benne
található elemek bámulatos hasonlóságát árulja el. Molekulák, atomok, elektronok, ezek a parányi lényegecskék - bármilyen is a nagyságrendjük s a nevük - teljes anyagi és
viselkedésbeli azonossággal jelentkeznek (legalábbis abban a távlatban, amelyben
megfigyeljük). Terjedelmük s működésük elképesztően egy-kaliberű és egyhangú. Mintha
minden fölszíni csillogás, amely széppé varázsolja életünket, mélyükön kihunyna. Mintha
minden szövet szövet-anyaga valami egyszerű s egyetlen lényeg-formára térne vissza.
Tehát egynemű egység. Talán természetesnek találjuk azt, hogy a kozmikus
korpuszkuláknak olyan korlátolt egyéni hatósugarat tulajdonítunk, mint a méreteik. Ámde
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éppen ellenkezőleg az válik nyilvánvalóvá, hogy mindegyikük csak azzal a működései
határozható meg, amit maga körül mindenre kifejt. Elméletben bármily térbe helyezzük is,
mindenegyes kozmikus elem teljesen betölti sugárzásával magát azt az egész térfogatot.
Tehát bármily szűkre szabott is egy atom «szíve», hatásterülete mégis ugyanolyan
kiterjedésű - legalábbis virtuálisan, mint bármelyik más atomé. Különös sajátság ez; találkozni fogunk vele később, még az emberi molekulában is.
S ezt is mondottuk: kollektív egység. A számtalan kis központ, amely együtt, közösen fér
meg az Anyag egy-egy adott térfogatában, egymástól mégsem független. Valami egymáshoz
köti őket s ezzel sorsközösségbe fűzi. Az a tér, amelyet sokaságuk betölt, egyáltalán nem úgy
viselkedik, mint merev tartály, hanem ezt a sokaságot valamiféle irányító 'és közvetítő
aktíverőtérként hatja át, és ennek belsejében szervezkedik sokaságuk. Ha csak egyszerűen
összeadódnának és csak egymás mellé rakódnának, akkor az atomok még nem alkotnák meg.
az Anyagot. Titokzatos azonosság fogja őket egységbe, s forrasztja egybe. Szellemünk
megtorpan ennek láttára, de végül is kénytelen tudomásul venni.
A központok fölött ott van és beburkolja őket a szféra.
Az itt következő lapokon véges-végig, az Ember származásának minden új fázisánál
találkozni fogunk a kollektív kapcsolatok elképzelhetetlenül hatalmas valóságával. S amíg
föl nem ismerjük és meg nem határozzuk igazi természetüket, szüntelenül hadakozni fogunk
ellenük. Most, tanulmányunk elején, elégedjünk meg azzal, hogy összefoglaljuk őket ama
tapasztalati név alá, amelyet a Tudomány ad közös kezdeti forrásuknak: Energia.
C. Az Energia, az Anyag harmadik arcéle.
E kifejezés az erőfeszítés lélektani értelmét juttatja eszünkbe. A Fizika ezt a szót
használja fel bizonyos cselekvési vagy még inkább kölcsönhatási képesség pontos
jelölésére. Az energia annak mértéke, ami egyik atomról a másikra átáramlik átalakulásaik
folyamán. Tehát: kapcsoló erő. De mert az atom a csere során gazdagodást vagy kimerülést
mutat, ezért az energia alkati érték is.
Energétikai szempontból, amelyet a rádió-aktivitás jelenségei újítottak fel, az anyagi
testecskéket most úgy kezelhetjük, mint valami központosított erő átmeneti hordozóit. Az
Energia ténylegesen sosem ragadható meg tiszta állapotban, hanem mindig csak többékevésbé szemcsésen (még a fényben is). Az Energia a Tudomány számára jelenleg a
Világmindenség egyetemes Szövetanyagának legkezdetlegesebb formáját jelenti. Innen
származik képzeletünknek az az ösztönös szándéka, hogy úgy tekintsük az Energiát, mint
valamiféle homogén, őseredeti áramlást, s a Világon kialakult egyes formákat csak mint
ennek tovatűnő «örvénytölcséreit». E látásmód szerint a
Világegyetem akkor éri el szilárdságát és végső egységét, ha végleg szétaprózódik. Mintha
alulról kapná szilárdságát.
Jegyezzük meg a fizikusok megállapításait s vitathatatlan számításait. De ne siessünk
úgy elgondolni a végső egyensúlyt, ahogy ők sugallják. Ha kimerítőbben megfigyeljük a
Világ mozgásait, akkor lassan-lassan kénytelenek leszünk visszájára fordítani ezt az elképzelést; . vagyis azt kell meglátnunk, hogy !1a egyszer már megvannak a dolgok s egymást
össze is tartják, hát ez csak a bonyolódásnak (komplexitásnak) köszönhetően van így, azaz
föntről lefelé.

2. A TELJES ANYAG
Eddig az anyagot önmagában néztük, azaz tulajdonságai szerint és akármilyen
kiterjedésben, - mintha tetszés szerint lehetne kivágni belőle egy szeletet - s a többit
félretéve ezt a mintát tanulmányozni Eddig az Anyagot «önmagában» néztük, azaz tulajdonságai. Most már meg kell látnunk, hogy az ilyen eljárás csak az ész mesterkedése. Mert
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ha fizikai és konkrét valóságában figyeljük, a Világegyetem Szövetanyaga
szétszakíthatatlan. Viszont - mint valamiféle gigantikus «atom» - éppen ez a teljességében
tekintett Világ-Szövet alkotja az egyetlen igazán Szétvághatatlant (a Gondolaton kívül,
amelyben - a másik végleten - egy pont köré rendeződik, majd több pont központosulásával
szerveződik meg ez a Világ-Szövet). A történelem és a Tudatnak a Világban elfoglalt
helyzete érthetetlen marad annak számára, aki előzőleg nem látta meg azt, hogy a
Kozmosz, amelybe az Ember bele van ágyazva, a maga egészének kikezdhetetlen
integritása révén Rendszert, Egészet és Kvantumot alkot. Rendszert a Sokféleségével,
Egészet az Egysége által, Kvantumot az Energiája révén. S hozzá kell tennünk: mindhárom
egy határtalan körvonalon belül.
Próbáljuk ezt megérteni.
A. A Rendszer
A Világban a «Rendszert» bárki közvetlenül megragadhatja, ha megfigyeli a
Természetet.
A Világegyetem részeinek elrendeződése mindig ámulatba ejtette az embereket.
Tudományunk minél pontosabban s behatóbban képes megvizsgálni a tényeket, ez a
rendezettség is napról-napra annál bámulatosabbnak mutatkozik. Minél hathatósabb
eszközökkel és így minél messzebbre s mélyebbre férkőzünk az Anyagba, részeinek
kapcsolata annál inkább zavarba ejt. A Kozmosz mindenegyes eleme határozottan az összes
többi elemmel szövődik össze. Ezt a szövést alulról mindegyik elemen «a
kompozíció» titokzatos jelensége végzi, amely megszervezett együttes öltéseivel tartja össze;
fölfelé pedig magasabb rendű egységek befolyása alatt áll, amelyek beburkolják s uralják
saját céljaik érdekében.
E hálóba lehetetlen belevágni s nem is lehet kiszakítani belőle egyetlen darabot sem anélkül, hogy ez a darab szálaira ne esnék szét és ne bomlana fel minden oldalán.
Körülöttünk, ameddig csak elér tekintetünk, a Világmindenséget tulajdon egésze fogja
egybe. S csak egyetlen, igazán lehetséges módon ragadható meg: mint nagy tömb, teljes
egészében.
B. Az Egész
Viszont ha figyelmesebben nézzük ezt a nagy tömböt, azonnal észrevesszük, hogy
egészen másvalami van itt, mint ízekre osztott kapcsolatok egyszerű összerakódása. Aki
szövetről, hálóról beszél, az hasonló egységek egynemű Összefonódására gondol. Ezt talán
csakugyan lehetetlen szétszedni, de elég felismernünk elemét s meghatároznunk
törvényszerűségét, ezáltal már kezünkben tartjuk az egészet. El is képzeljük, mint folytatódik
ismétlődve a láncolat: kristály vagy díszítés-munka, egész térre érvényes elhelyezkedési
törvény, hiszen az egész összefonódó egység már sűrítetten együtt van egyetlen láncszemben
is.
Az ilyen szerkezet és az Anyag struktúrája között semmi hasonlóság sincs.
Különböző nagyságrendi fokain az Anyag kombinációi sosem ismétlődnek.
Könnyebbség kedvéért és egyszerűség céljából néha hajlandók vagyunk úgy elképzelni a
Világot, mint bolygó-rendszereket, amelyekben egyik a másik fölé van rakva,
lépcsőzetesen, a végtelen kicsitől a végtelen nagyig, Ez megint csak Pascal két szakadéka.
Csalóka látszat. Mert azok a burkok, amelyekből. az Anyag áll, alapvetően másveretűek egyik a másikhoz viszonyítva. Elektronok és más alsó egységek még ködbevesző köre.
Határozottabb kör, egyszerű testek, amelyekben az elemek a hidrogén-atom szakaszoló
szerepe szerint oszlanak meg. Följebb: kimeríthetetlen molekuláris változatok köre. Végül
ugrásszerűen, vagyis a végtelen kicsiből a végtelen nagyba ugorva: a csillagok s galaktikák
köre. A Kozmosz e sokfajta zónája egymást beburkolja, de nem utánozza egymást; vagyis a
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szorzószámok egyszerű megváltozásával semmiképp sem juthatunk egyiktől a másikig. Itt
nem ugyanaz a motívum szerepel különböző magassági fokon. A rend, a rajz csak az
egészben tűnik elő. A Világmindenség láncszeme maga a Világmindenség.
Tehát nem elég azt állítani, hogy az Anyag tömböt vagy együttest alkot.
A Világegyetem Szövetanyaga egyetlen darabból van szőve, egyetlen s ugyanazon
módon Ezt nevezzük majd a «Bonyolultság-Tudat törvényének:.., de a minta pontról-pontra
sosem ismétlődik. Egyetlen formának felel meg: szerkezetileg egyetlen Egészet alkot.
C. A Kvantum (Mennyiség)
Ha a konkrét tér természetes egysége nem más, mint magának a Térnek teljessége, akkor
hát az egész Térhez viszonyítva próbálhatjuk újra meghatározni az Energiát.
Ez két következtetéshez vezet.
Az első az, hogy mindenegyes kozmikus elem saját hatósugarát elvben ki kell terjesztenünk a
Világ legvégső határáig. Mivel az atom - amint mondottuk -természetszerűen kihat az egész
térre, amelybe állítjuk. és mert egyébként - ezt is megláttuk - nem létezik más tér, mint csak
az egyetemes tér, tehát még inkább el kell ismernünk azt, hogy ez a. határtalanság jelenti
minden atom számára a közös hatásterületet. Mindegyikük térfogata a Világegyetem
térfogata Az atom ennek alapján már nem az a mikroszkopikus és zárt világ, aminek talán
képzeltük. Az atom magának a Világnak végtelen parányi központja.
Másrészt fordítsuk tekintetünket ama végtelen parányi központok együttese felé,
amelyek közösen foglalják el az egyetemes szférát. Akármily meghatározhatatlan is a
számuk, sokaságuk, révén mégis pontos hatásokat létrehozó csoportosulást alkotnak. Mivel
az Egész létezik, ezért tehát ki kell fejeződnie valami átfogó hatóképességben, amelynek
részleges eredőjét egyébként mindnyájan megtaláljuk önmagunkban. Így jutunk el
oda, hogy a Világot dinamikus mértékkel jellemezzük és gondoljuk el.
Persze a Világ körvonalai határnélkülinek mutatkoznak. Ha ezt különböző képekkel
érzékeltetni akarjuk, -azt mondhatjuk, hogy érzékeink számára úgy viselkedik, mint valami
fokozatosan legyöngülő erőtér, amely valami lefokozott vég nélkülivel szűnik meg, határt adó
felszín nélkül; vagy pedig mint magára hajló és zárt tér, amelynek ölén tapasztalatunk minden
vonala sajátmagára
görbül, - s ebben az esetben az Anyag csak azért látszik parttalannak, mert nem tudunk
kiemelkedni belőle.
Ez viszont nem érv arra, hogy el ne ismerjük az Anyag Energia-Kvantumát, amelyet
a fizikusok mostanában már-már mérhetőnek tartanak.
De ez a Kvantum csak akkor kapja meg teljes értelmét, ha természetes mozgással
kapcsolatban, azaz az Időtartamban próbáljuk meghatározni.

3. AZ ANYAG FEJLŐDÉSE
A Fizika a múlt században a merevség s a geometria kettős jegyében született.
Fiatalkorában az volt eszményképe, hogy matematikai magyarázatot találjon a Világra,
amelyet zárt egyensúlyban álló szilárd elemek rendszereként fogott fel. Aztán pedig miként a valóságot vizsgáló minden tudomány, - éppen saját eredményei folytán jutott oda
ellenállhatatlanul, hogy Történéssé lett. A dolgok pozitív megismerése ma egyértelmű a
fejlődésük tanulmányozásával. A Gondolatról szóló fejezetben majd le fogjuk írni s
értelmezni próbáljuk, milyen életbevágóan fontos forradalmat jelentett az emberi tudatban
a Tartam teljesen új keletű fölfedezése. Most csak azt kérdezzük, hogy ennek az új
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dimenziónak bevezetése milyen távlatokat nyit az Anyagra vonatkozóan.
Tapasztalatunk számára ezt a változást annak megjelenése okozta, amit hamarosan
Tér-Időnek fogunk nevezni. Ez lényegében abból áll, hogy mindaz, amit azelőtt pontnak
néztünk és kezeltünk kozmológiai elgondolásainkban, vég nélküli időrostok pillanatnyi
metszetévé lett. Tágra nyílt szemünk káprázik, mert ezentúl a dolgok mindenegyes eleme ameddig csak ellátunk - meghosszabbodik hátrafelé (s folytatódni törekszik előre). Ily
módon a tér egész mérhetetlensége már csak egy «t idejű metszete» valami olyan törzsnek,
amelynek gyökerei kifürkészhetetlen Múlt szakadékába süllyednek, ágai pedig valahol
olyan Jövőbe nyúlnak, amely első pillantásra határnélkülinek tűnik. Ebben az új távlatban a
Világ úgy mutatkozik, mint átalakulásban lévő tömeg. Az egyetemes Egész és Kvantum
immár Kozmogenezisként jelentkezik, és fogalmilag így is határozható meg.
A Fizikusok számára jelenleg milyen alakot ölt (minőségileg) és milyen szabályokat
követ (mennyiségileg) az Anyag ilyen Fejlődése?
A. Alakja
Az Anyag központi, legvilágosabb részét vizsgáljuk. A jelenlegi elméletek szerint olyan
fokozatos fölépülésre vezethető vissza Fejlődése, amely a Kémiai Fizika által ismert
különböző elemek növekvő bonyolódásának eredménye. Egészen lent: fényszerű, még
határozatlan, figuratív fogalmakkal ki nem fejezhető egyszerűséggel kezdődik. Aztán
hirtelen Néhány évvel ezelőtt a korpuszkulák ilyen kezdeti megszületését többnyire úgy képzelték el, mint
határtalan térben szertefolyó(ős-lényegnek hirtelen sűrűsödését, mint valami telített közegben. Ma különféle
egybevágó meggondolások alapján (Relativitás, főleg a galaktikák centrifugális távolodásával kombinálva) a
Fizikusok inkább egy ős-atomfélének szétrobbanására gondolnak, amelyben Tér-Idő össze volt sűrítve (mint
valami természetes abszolút Zéró pont) ; s ez csak néhány milliárd évvel ezelőtt történt volna. Az említett két
hipotézis egyformán beleillik könyvem további részeinek megértésébe, abban az értelemben, hogy mindkét
elgondolás korpuszkuláris sokaságba ágyaz minket, amelyből egyetlen irányban sem szökhetünk ki: sem
körénk valahová, sem hátra, - de mégis talán előre, valami önmagára-türemlés (enroulement) és
bensőségesülés (intériorisation) sajátos pontján át. (Lásd könyvem negyedik részének 2. fejezetét.) föltűnik

a pozitív és negatív elemi korpuszkulák nyüzsgése (protonok, neutronok, elektronok,
fotonok...), amelyeknek listája folyton növekszik. Majd az egyszerű testek harmonikus
sorozata következik, amely a Hidrogéntől az Urániumig terjed az atom-skála fokozatain.
Aztán az összetett testek hatalmas változatossága. Ezekben a molekuláris tömegek folyton
növekednek, egészen egy bizonyos kritikus értékig, amely fölött - majd látni fogjuk - az
Élethez jutunk el. E hosszú sorozatnak egyetlen pontja sincs, amelyet szilárd kísérleti
bizonyítékok alapján ne úgy kellene tekintenünk, mint atom-magokból és elektronokból
összetett valóságot. Az a döntő fölfedezés, hogy minden test. egyetlen kezdeti
korpuszkuláris típusból származik elrendeződő fölépüléssel, éles fényt vet a Világegyetem
történetére. Az Anyag - a maga módján - kezdettől fogva engedelmeskedik a nagy
biológiai torvénynek (amelyre folyton vissza kell majd térnünk), amelyet «komplexifikációnak» (bonyolódásnak, mindinkább bonyolultabbá válásnak) nevezünk.
Azt mondottam, hogy az Anyag kezdettől fogva a maga módján engedelmeskedik a
nagy biológiai törvénynek; mert az atom-állapotra vonatkozóan még sok rejtett pont van a
Világ történetében.
Először is: vajon az elemeknek - hogy az egyszerű testek sorozatába emelkedjenek - át kell-e
menniök egymásután minden lépcsőfokon (az egyszerűbbtől az Összetettebbig) , valamiféle
ontogenezissel vagy filogenezissel? Avagy pedig az atom-számok csak egyensúlyi állapotok
ritmikus sorozatát jelentik-e, kis rekeszeket, amelyekbe hirtelen összegyűjtve beleesnek
atom-magok és elektronok? Továbbá: akár az egyik, akár a másik
esetben úgy kell-e elképzelnünk a magok különféle kombinációit, mint amelyek közvetlenül s
egyformán lehetségesek? Vagy tán éppen ellenkezőleg arra kell-e gondolnunk, hogy a nehéz
atomok - együttesükben, statisztikailag - csak a könnyű atomok után jelennek meg, valami
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határozott rendet követve?
Ilyen és hasonló kérdésekre - úgy látszik - a Tudomány még nem tud véglegesen
válaszolni. Az atomok fölfelé tartó fejlődéséről (nem a «dezintegrációról», nem az
atomrombolásról beszélek) jelenleg még kevesebb adatunk van, mint az élet-előtti és -az élő
molekulák fejlődéséről. Annyi mégis kétségtelen- (s a minket érdeklő szempontból csak ez
az egyetlen a fontos), hogy legtávolabbi formáinak felöltésekor az Anyag genezis
állapotában tűnik elénk, s ez a genezis a jellegzetességei közül már két olyan vonást mutat,
amely leginkább jellemzi későbbi szakaszait. Először: kritikus szakaszban lép elő, a
szemcsésedés (granuláció) fokán, amelyben hirtelen megszületnek (egyszer s mindenkorra?)
az atom alkotóelemei és talán maga az atom. Aztán pedig: a genezis másik jellemzője az,
hogy -legalább is a molekuláktól kezdődően - összeadódással folytatódik ez a genezis:
növekvő bonyolódás (komplexitás) révén.
A Világegyetemben nem történik minden mindig, vagy akármelyik pillanatban. S
nem is történik akármi akárhol.
Pár sorba foglaltuk azt az elgondolást, amelyet a Tudomány ma elfogad az Anyag
átalakulásaira vonatkozóan. De ezeket a transzformációkat még egyszerűen csak időbeni
egymásra-következésükben néztük, s még nem állítottuk őket se hová sem a kozmikus
kiterjedésben. Történetileg: a Világegyetem szövete az Anyagnak mindinkább szervezettebb
formáiban központosul. De hol játszódnak le ezek a metamorfózisok, legalább is a molekulasorok fokától elkezdődően'? A Térnek akármelyik helyén? Mindnyájan biztosan tudjuk,
hogy csakis a csillagok bensejében s felszínén. Mivel az elemi végtelen kicsire néztünk,
hirtelen fel kell emelnünk szemünket az égitestek tömegének végtelen nagyságára.
Az égitestek... Tudományunkat megzavarják s el is kábítják ezek a kolosszális
egységek, amelyek valamiképp úgy viselkednek, mint atomok. De alkatuk óriási. És
(látszólag?) szabálytalan összetételük láttára megszédülünk. Valamikor talán előbukkan egy
szervező elv vagy szakaszosság az égitestek eloszlására, összetettségére és helyzetére
vonatkozóan is. Az égbolt valamiféle «rétegtana» (sztratigráfiája) és «kémiája nem tágítja-e
ki föltétlenül az atomok történetét?
Nem akarunk elkalandozni ezeken a még ködös tájakon. Bármily lenyűgözőek is,
inkább csak beburkolják az Embert, de nem vezetnek el őhozzá. Viszont világosan meg kell
látnunk és emlékezetünkbe vésnünk, hogy atom és csilla között a kapcsolat genetikus, - mert
ennek a kapcsolatnak következményei még a Szellem genezisében is megmutatkoznak. A
Fizika még sokáig fog tapogatózni, míg rátalál arra a szerkezeti jellegre, amely
meghatározza a csillagászati nagyságrendeket. De amíg eljut oda, addig valami máris biztos,
s ez elég jól irányítja lépteinket az Antropogenezis útjain. Ez pedig az, hogy magasabb-rendű
összetett anyagi dolgok létrejötte csak úgy történhet meg, hogy előbb csillagködökké és
napokká központosul a Világegyetem szövetanyaga. Bármilyen is a Világok teljes alakzata,
mindegyikük kémiai szerepének van már számunkra meghatározható értelme. Az égitestek
laboratóriumok. amelyekben az óriás-molekulák irányában folytatódik az Anyag Fejlődése.
S ez is meghatározott mennyiségi szabályok szerint történik. Most ezt kell megvizsgálnunk.
B. Számbeli törvények
Amit az ókori Gondolkodás zavarosan megsejtett s elképzelt a Számok természetes
harmóniájaként, azt a modern Tudomány megragadta és megvalósította a Mérésre alapozott
formulák pontosságával. Valóban sokkal inkább az egyre aprólékosabb méréseknek, semmint
közvetlen megfigyeléseknek köszönhetjük a Világegyetem mikro-és makro-struktúrájának
megismerését. S megint csak mérések, mind merészebb mérések tárták elénk azokat a
kiszámítható feltételeket, amelyeknek alá vannak vetve az Anyag minden átalakulásakor latba
vetett hatalmas erők.
Most nem célom, hogy bíráló vitát kezdjek az Energétika törvényeiről. Egyszerűen
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csak foglaljuk össze azt, ami belőlük hozzáférhető és nélkülözhetetlen minden tudós
számára, ha a Világ történetével foglalkozik. E biológiai szempontból nézve az Energétika
törvényeit nagyjából a következő két elvre lehet visszavezetni:
Első alapelv. - A fizikai-kémiai jellegű átalakulások során egyáltalán nem
tapasztaljuk új energiának mérhető megjelenését.
Minden szintézisnek ára van. Ez már a dolgok alapvető föltétele, s ez érvényes - jól
tudjuk - a lét szellemi zónáiban is. Hogy megvalósulhasson valami előrehaladás, ez minden
területen megköveteli az erőfeszítés növekedését: munkatöbbletet, vagyis erőtöbbletet kíván.
De honnan származik ez a többlet?
Elvont elképzeléssel azt mondhatnánk, hogy a Világ erőforrásainak belső megnövekedése
látja el a Fejlődés növekvő szükségleteit: valami mechanikus gazdagságú abszolút növekedés a
korok folyamán. A valóságban másképp fest a dolog: a szintézist létrehozó energia sosem új
tőke-hozzájárulással, hanem mindig csak felhasználással mérhető. Ami nyereség az egyik
oldalon, veszteség a másikon. Bármi szerveződik, mindig csak a vele egyenértékű lebontódás
árán sikerülhet.
Tapasztalatilag és első tekintetre a Világegyetem - ha mechanikus működését
vizsgáljuk - nem Úgy mutatkozik, mint nyílt Kvantum, amely mindig nagyobb Valóságot
volna képes befogadni a gyomrába, hanem mint zárt Kvantum, amelynek ölén minden
előbbre jutás csak annak beváltásával történik, ami kezdetben adva volt.
Íme először ez mutatkozik.
Második alapelv. - De van még másvalami is. Még azt is tanítja a Termodinamika,
hogy minden fizikai-kémiai átalakulás során a fölhasználható energia-töredék föltét lenül
«entropizálódik», azaz elvész - hő formájában.'
Kétségtelen, hogy egyenletekben jelképesen meg lehet őrizni ezt a lefokozott energiatöredéket, azért hogy kifejezzük: semmi sem vész el, mint ahogy nem is teremtődik az
Anyag működései folytán. De ez csak merőmatematikai fogás. Ténylegesen, valóságos
fejlődési szempontból nézve: valami végleg elég minden szintézis során, hogy ezzel fizesse
meg a szintézis árát. Minél inkább működik, annál inkább elhasználódik a Világ EnergiaMennyisége. Ha tapasztalatunk mezején vizsgálódunk, az mutatkozik, hogy a konkrét
anyagi Világegyetem nem folytathatja vég nélkül az útját. Ahelyett hogy vég nélkül
mozogna egy zárt ciklust követve, visszafordíthatatlanul leír egy határolt fejlődési ívet. A
Világegyetem ezáltal különül el az elvont nagyságoktól, és ama valóságok közé sorakozik,
amelyek születnek, növekszenek és meg
halnak. A Világegyetem átjut az Időből a Tartamba, s végleg kilép a Geometria hatásköréből,
hogy nagy színjátékhoz hasonlóan - mind az Egésze, mind pedig elemei révén - Történet
tárgyává legyen.
Fejezzük ki képletes módon az Energia megmaradásának és lebontódásának kettős
alapelvét. Mi a természetes jelentése?
Föntebb azt mondottuk, hogy az Anyag Fejlődése minőségileg, hic et nunc - itt és most - úgy
mutatkozik, mint olyan folyamat, amelynek során túlsűrűsödnek s egymással kötődnek az
atom alkotóelemei. Most pedig mennyiségileg úgy jelenik meg ez az átalakulás, mint
határozott, de költséges működés, amelyben lassan kimerül a kezdeti lendület. Nagy
munkával, fokról fokra bonyolódnak s növekszenek az atomos és molekulás építmények. De
útközben elfogy a fölfelé ívelő erő. Sőt a színtétikus eredményeken belül is (és annál
gyorsabban, minél magasabb-rendűek ezek az eredmények) ugyanolyan elhasználódás megy
végbe, mint ami fenyegeti a Kozmosz teljes Egészét. Az eredmények olyan kapcsolatokat
jelentenek, amelyek «improbábilisak», vagyis valószínűség-számítással mind kevésbé
láthatjuk őket előre. Ezek viszont lassacskán szétesnek még egyszerűbb elemekre, amelyek
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pedig szétbomlanak és vissza hullnak a valószínű (probábilis) eloszlások alaktalanságába.
Rakéta, amely az Idő nyilát követve fölfelé röpül, s csak azért tárul szét, hogy aztán
kihunyjon. Lefelé tartó ár Ölén fölfelé sodródó örvény... Ilyen volna hát a Világ képe.
Így beszél a Tudomány. S én hiszek a Tudománynak. De vajon a Tudomány mindmáig
törekedett-e valaha is másképp nézni a Világot, mint csakis a dolgok Külseje szerint?...

II. FEJEZET
A DOLGOK BENSEJE
Materialisták és spiritualisták, deterministák és finalisták között tudományos síkon,
folyton tart a harc. Egy teljes évszázadnyi disputa után mindegyik fél megőrzi a maga
szempontjait, és szilárd érveket sorakoztat fel annak igazolására, hogy miért ragaszkodik az
ellenfelével szemben kiépített állásaihoz.
Amennyire megérthetem ezt a küzdelmet, amelybe jómagam személyesen is
belekeveredtem, azt látom, hogy nem annyira azért tart még most is a vita, mert az emberi
tapasztalat nehezen békíti egybe a mechanizmus és a szabadság, a halál és halhatatlanság
néhány látszólagos ellentmondását, hanem inkább amiatt, mert a két szellemi csoport nehezen
találja meg azt a közös alapot, amelyre nyugodtan építhetne mind a kettő. Egyrészt a
materialisták nyakasan ragaszkodnak ahhoz, hogy tárgyakról beszélnek, mintha a tárgyak
csak külső hatásokból, «átmeneti» viszonyokból állnának. Másrészt a spiritualisták
makacsolják meg magukat, nem akarva kilépni valami magányos befelé nézésből, amelyben a
létezőket csak önmagukra zártan nézik, «immanens» működésükben. Itt is, ott is két
különböző síkon hadakoznak — anélkül, hogy találkoznának. S mindkét fél csak a probléma
felét látja.
Az én meggyőződésem az, hogy a két szempontnak igénye, hogy összetalálkozzék, s
hamarosan fognak is találkozni valami Fenomenológiában vagy általánosított Fizikában,
amelyben a dolgok belső jellege ugyanúgy méltatásra talál, mint a Világ külső arca. Én úgy
látom, hogy máskülönben nem lehet összefüggően értelmezve átfogni a kozmikus Jelenség
egészét. Erre pedig a Tudománynak törekednie kell.
Könyvem első fejezetében az Anyag Külsejének összefüggéseit és mérhető távlatait
írtam le. Hogy az ember felé tartva előrejussunk, további elgondolásaink alapját ki kell
terjesztenünk ugyanennek az Anyagnak a Bensejére.
A dolgoknak van bensejük: valami, amit úgy nevezhetnénk; hogy «egyéniségük»: «ami
önmagukat, önmagukban jellemzi»; s ennek határozott viszonyai vannak — akár
minőségileg, akár mennyiségileg — azokkal a kibontakozásokkal, amelyeket a Tudomány a
kozmikus Energiának tulajdonít. Ennek az új fejezetnek három részét három állításom
alkotja.
Hogy itt, helyesen tárgyaljam e három szempontot, kénytelen leszek az Élet
előzményeire kitérni és egy kissé már előre is, tekinteni, az Életre s a Gondolatra. De hát
nemde éppen az a sajátossága — és nehézsége is — minden szintézisnek, hogy
végeredménye már benne van első lépéseiben?

1. LÉTEZÉSE
Ha akadhat szempont, amit világosan kimutattak a Fizika legfrissebb eredményei; hát'
ez éppen az, hogy tapasztalatunk számára a Természet egységében különböző rendű szférák
(vagy magaslati síkok) vannak, s ezeket külön-külön bizonyos tényezők uralma jellemzi.
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Ezek a tényezők érzékelhetetlenné válnak vagy éppen el is hanyagolhatók a szomszédos
szférában vagy síkon. úgy tűnik, hogy szervezetünknek s elgondolásainknak középső
létrafokán a sebesség nem változtatja meg az Anyag, természetét. Csakhogy ma már azt is
tudjuk, hogy az atom-mozgások által elért. szélsőséges értékfokokon a sebesség
nagymértékben módosítja a testek tömegét. A «normális» kémiai elemek számára az
állandóság s a hosszú élettartam látszik szabálynak. És lám a radioaktív anyagok fölfedezése
ezt az illúziót is szétoszlatta. Emberi létezésünk mértékei szerint a hegyeket s az: égitesteket a
méltóságteljes mozdulatlanság példáinak látjuk. Ma viszont már azt is tudjuk, hogy nagyidőtávlatú megfigyelés a föld kérgét a lábunk alatt folyton alakulónak találja, az égbolt
viszont fejünk fölött csillagok ciklonába röpít minket.
Ilyen vagy hasonló esetekben nem jelenik meg semmi abszolút új nagyság. Minden
tömeget módosít a sebessége. Minden test sugároz. Minden mozgást mozdulatlanság fátyoloz
be, ha eléggé lelassítjuk. De egy másik fokon vagy különböző feszültség esetében előtűnik
valami olyan jelenség, amely elözönli a látóhatárt, kioltja a többi árnyalatot, és sajátosan
színezi az egész látványt.
Így van ez a Dolgok «bensejével».
A kémiai-fizikai területen — egy csakhamar világossá váló ok miatt — a tárgyak csak
külső, determinista módon mutatkoznak. A Fizikus számára törvényszerűen semmi más sincs
— legalább is mindmáig, — mint csak a Dolgok «külseje». Ugyanilyen megismerési
magatartás még jogos a bakteriológus számára, aki úgy vizsgálja baktérium-tenyészetét
(néhány durva nehézséget nem számítva), mint laboratóriumok kémiai folyamatait Ez a
látásmód már sokkal nehezebben alkalmazható a Növények világára. Viszont csaknem
kétessé válik, ha a biológus a Rovarok, vagy Férgek viselkedésmódját elemzi. A Gerincesek
esetében pedig egyszerűen haszontalannak látszik. S végül teljesen csődöt mond az Ember
vizsgálatakor, mert itt egy «benső» létezését már nem lehet ügyeskedve elrejteni, hiszen ez a
«benső» közvetlen intuíció tárgya és minden megismerés szövetanyaga.
A tudat tényének látszólagos visszaszorulása az Élet felső formáira: ez sokáig ürügyül
szolgált a Tudománynak, hogy a Világegyetemről alkotott elgondolásaiból kizárja a tudatot.
Hogy túladjanak rajta, ilyenféle szavakkal jellemezte a Gondolatot: bizarr kivétel,
félrecsúszott működés, felületi látszat. De mivé lett volna a modern Fizika, ha minden további
nélkül az «anormális» testek közé sorolták volna a Rádiumot?.. Nyilvánvaló, hogy a rádióaktivitást nem hanyagolták el, nem hanyagolhatták el, mert hiszen mérhető s ezért utat tör
magának az anyag külső szövetében. A tudat viszont arra késztet, hogy ha a világ rendszerébe
iktatjuk, akkor a Világegyetem szövetében új arcéllel vagy új dimenzióval számoljunk. Ettől
a lépéstől meghátrálunk. Azonban itt is, mint a rádium esetében, ki ne látná meg, hogy hasonló probléma áll a kutatók elé s hogy ezt hasonló módszerrel kell megoldani: fölfedezni az
egyetemest a kivételesben.
Mostanában túlságosan gyakran tapasztaljuk azt, semhogy kétségbe vonhatnánk, hogy
egy természetes rendellenesség mindig csak olyan túlzás, egy bizonyos megragadhatatlan
állapotban mindenüvé kiáradó olyan sajátság, amely érzékelhetővé válik, mihelyt, mint túlzás
lép elénk. Ha egy jelenséget akár csak egyetlen ponton is jól megfigyelhetünk, akkor e
jelenségnek szükségképpen — a Világ alapvető egysége révén — mindenhová ható értéke és
gyökerei vannak. Hová visz el minket ez a szabály, ha az emberi «önmagát-ismerés» (az
öntudat) esetére alkalmazzuk?
Hajlandók voltunk azt mondani, hogy «a tudat teljesen világosan csak az Emberben
ragyog elő, tehát elszigetelt eset, — nem érdekes a Tudomány számára».
Önmagunkat helyesbítve azt kell hozzátennünk az előbbi állításhoz, hogy «a Tudat az
Emberben világosan mutatkozik, tehát ha ebben az egyetlen esetben villám fényként látható,
akkor kozmikus kiterjedése van, és — mint ilyent — végtelen terekre és időbe nyúló színek
övezik».
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Ennek a megállapításnak súlyos következményei vannak. S én bizony képtelen
vagyok meglátni, miként mellőzhetnénk ezt a következményt, ha a Tudomány összes többi
területén alkalmazott módszert itt is, analóg módon alkalmazzuk.
Nem vitatható, hogy önmagunk mélyén, valami résen keresztül, a létezők szívén
elővillan valami bensőség. Ez máris elég, hogy — ilyen vagy olyan fokon — ez az «enteriőr»
követelő erővel ott mutatkozzék mindenütt és mindig is létezőként a Természetben. Hogy a
Világmindenség Szövetanyagának egyik pontján belső arculata van, ez föltétlenül éppen azért
van így, mivel szerkezetileg kétarcú; vagyis mint ahogy a térnek s időnek minden régiójában
például szemcsés, ugyanúgy Külsejének minden fokon megfelel egy Belső oldal.
Ebből logikusan következik az a világkép, amelyet majd bemutatok, - amely talán
nyugtalanítóan hat eddigi elképzeléseinkre, de amely igazában egyes-egyedül elégítheti ki
értelmünket. Ha a legalsó fokán nézzük az ős-Anyagot, éppen ott, ahová könyvünk elején
leszálltunk: ez az ős-Anyag több mint partikulák nyüzsgése, amit a modern Fizika oly
nagyszerűen elemez. Eme kezdeti Mechanizmus metszete alatt meg kell látnunk egy
«biológiai» metszetet, amely, bármily végtelenül vékonyka is, de föltétlenül szükséges ahhoz,
hogy megmagyarázza a Kozmosz állapotát a rákövetkező időkre vonatkozóan. Benső, Tudat
s ezzel járó Spontaneitás: egyáltalán nem áll módunkban, hogy tapasztalati úton jelöljük meg
eme egy és ugyanazon dolog ilyen hármas megnyilvánulásának abszolút kezdetét, mint ahogy
ezt a Világegyetem bármely egyéb irányvonalára vonatkozóan sem tudjuk megtenni.
Itt is, mint könyvem többi helyén, a «Tudat» szót a legáltalánosabb értelemben használom: a pszichés
jelleg minden fajtáját jelöljük vele, a benső percepció legkezdetlegesebb formáitól kezdve egészen a reflexív
megismerés jelenségéig.

Összefüggő világképben az Élet elkerülhetetlenül — és önmaga előtt végtelen
messzire nyúlva — föltételezi az élet-előttit.
Könyvemnek ezeket a lapjait. már rég megírtam. amikor nagy meglepetésemre éppen a lényegét
találtam meg J. B. S. Haldane nemrég közölt néhány nagyszerű sorában: «Amit mi Anyagnak nevezünk, abban
semmi nyilvánvaló nyomát nem leljük sem gondolatnak, sem életnek» — mondja e kiváló angol biokémikus. «S
ezért e tulajdonságokat előszeretettel ott tanulmányozzuk, ahol nagyobb evidenciával mutatkoznak. De — ha a
Tudomány modern szempontjai helyesek, akkor számíthatunk arra, hogy végül is találkozni fogunk e tulajdonságokkal, legalább is kezdetleges fokukkal az egész Világegyetemben véges-végig.» S még ezt is
hozzáteszi Haldane, e szavakat, amelyekre majd — minden szükséges fenntartással és megfelelő helyesbítéssel
— vissza fognak emlékezni olvasóim, amikor később fel fogom tárni az «Omega-pont» távlatát: «Ha az agyban
néhány ezer millió sejt együttműködése eredményezheti a mi tudatos képességünket, akkor sokkal de sokkal
inkább hihetőnek mutatkozik az a gondolat, hogy az egész Emberiségnek vagy egy részének valamiféle
együttdolgozása meghatározza azt, amit Comte emberfeletti Nagy Létnek nevezett.» (J. B. S. Haldane, «The
Ineqúality of Man, Pelican Editions», A. 12. p. 144, Science Ethics.) — Amit tehát én állítok, az nem abszurd
valami. — Nem is beszélek arról, hogy minden metafizikusnak örülnie kellene, amikor megállapíthatja, hogy
egy teljesen nyers (tehát tisztán csak «tranziens») Anyag elgondolása még a Fizika számára is csak első és durva
megközelítése a mi tapasztalatunknak.

De hát akkor - vetik közbe egyszerre spiritualisták és materialisták - ha alapjában véve
minden már él, vagy legalább is élet-előtti a Természetben, akkor hogyan lehet mégis, hogy
az Anyagról mechanikus szemléletű tudomány épül fel és diadalmaskodik?
Ha a tárgyak kívül determináltak, bensejükben «szabadok», akkor hát kettős arcélük
egymásra visszavezethetetlen és összemérhetetlen?... De hát akkor hol találunk megoldást?
E nehézségre a válasz már ott volt benne foglaltan azokban az észrevételeimben,
amelyeket föntebb említettem: a Világ bensejében egymás fölé helyezkedő «tapasztalati
szférák» különfélék. S válaszom világosabban fog kibontakozni akkor, amikor majd meg
fogjuk látni, hogy megnyilvánulásaiban milyen minőségi törvények szerint változik s
növekszik az, amit most a Dolgok Bensejének neveztünk.

2. A NÖVEKEDÉS MINŐSÉGI TÖRVÉNYEI
Ne felejtsük el, hogy könyvem egyetlen célja: látni szeretnék — és nem

23
megmagyarázni. Próbálom összhangba állítani a tárgyakat az Időben és Térben, de nem
szándékom megrögzíteni azokat a föltételeket, amelyek irányíthatják mély létüket.
Tapasztalati egymásra következések láncolatát igyekszem megállapítani a Természetben, nem
pedig «ontológiai» oksági kapcsolatot.
Ha ilyen fenomenális szempontból (vagy is a sajátos tudományos szempontból)
vizsgálódunk, akkor van-e arra lehetőség, hogy túljussunk azon az állásponton, amelynél
megállt a Világegyetem Szövetére vonatkozó elemzésünk? Imént fölfedeztük a Világegyetem
Szövetében egy tudatos benső oldal létezését, amely mindenütt föltétlenül hozzájárul ahhoz a
külső, «materiális» oldalhoz, amelyet általában egyedüli vizsgálódása tárgyának tekint a
Tudomány. Juthatunk-e tovább is és meghatározhatjuk-e, hogy a dolgoknak ez a másik,
legtöbbször elrejtett oldala milyen szabályok szerint kezd előtűnni, majd merül föl
tapasztalatunk bizonyos régióiban?
Én úgy látom, hogy igen. Sőt nagyon egyszerűen, föltéve, hogy véges-végig
érvényesítjük a következő három észrevételt, amit eddig is bárki megtehetett, de amelyek
csak akkor kapják meg valódi értelmüket, ha igyekszünk összekapcsolni őket:
A. Első észrevétel. — Ha élet-előtti állapotában nézzük a Dolgok Bensejét, amelynek
valóságát még az Anyag születő formáiban is elfogadtuk előző elmélkedésünkben, — akkor
nem úgy kell elképzelnünk, mintha összefüggően folyamatos metszetet alkotna, hanem úgy,
hogy ezt is ugyanazon szemcsés felépítés jellemzi, mint magát az Anyagot.
Hamarosan visszatérünk erre a döntő jelentőségű szempontra. Azon a legtávolabbi
fokon, ahol kezdjük őket észrevenni, az első élők nagyság és szám szerint úgy mutatkoznak
tapasztalatunk számára, mint valamiféle «mega-molekulák» vagy «ultra-molekulák»:
mikroszkopikus magok elképesztő sokasága. Ez annyit jelent, hogy az egyneműség és
folytonosság miatt az élet-előtti úgy bukkan fel látóhatárunk alól, mint a Világ
korpuszkuláris. C szerkezetében és sajátságaiban részesedő tárgy. Tehát bentről nézve, mint
ahogy kintről nézve is: a Világegyetem Szövete egyformán partikulák sokaságára bomlik szét
hátrafelé: 1) ezek a partikulák egymáshoz tökéletesen hasonlítanak (legalább is, ha nagy
távolságból figyeljük őket); 2) mindegyik egyformán kihat a kozmikus tér egészére; 3) s
végül: valami együttesnek Energiája titokzatosan összefűzi őket. E nagy mélységekben
pontról pontra fedi egymást a Világ két oldala, egybeesik a külső és a benső, - annyira, hogy
egyikről a másikra juthatunk, de csak akkor, ha «mechanikus kölcsönhatást» «tudattal»
helyettesítünk abban a meghatározásban, amelyet föntebb adtunk a Világegyetem részleges
központjairól. (V. ö. Az elemi anyagról szóló fejezetet.)
Az atomos jelleg a Dolgok Bensejének és Külsejének közös tulajdonsága.
B. Második észrevétel. — A Tudat-elemek kezdetben gyakorlatilag egyneműek
(éppen úgy, mint az Anyagelemek is, amelyeket ők fognak össze); aztán a Tartam folyamán
lassacskán bonyolulttá és különfélévé alakítják természetüket. A Tudat — e szempontból és
pusztán csak tapasztalatilag — úgy mutatkozik, mint változó nagyságú kozmikus tulajdonság,
amely a teljes egészre kiterjedő átalakulásnak van alávetve. Ha fölfelé tartó útján nézzük,
akkor végül banálisnak tűnik ez a hatalmas jelenség, amelyet végigkísérünk majd az Élet
növekedésének teljes vonalán, egészen a Gondolatig bezárólag. Viszont ha ellenkező
irányban követjük, akkor elvezet — amint föntebb is jeleztük már — az alsórendű, mind
határozatlanabb és mind szétfoszlóbb állapotok kevésbé megszokott fogalmához.
A Fejlődés irányával ellentétes irányban — hátrafelé visszafordítva — a Tudat
minőségileg valami változó árnyalatú színképben szóródik szét, s ennek alsó határai
elvesznek az éjszakában.
C. Harmadik észrevétel. — Végül nézzünk e színkép különböző szakaszában két
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tudat-partikulát, amelyek fejlődési foka nem egyenlő. Imént láttuk, hogy szerkezetileg
mindegyiküknek megfelel egy bizonyos határozott anyagi csoportosulás, amelynek ők
alkotják a Bensejét. Hasonlítsuk össze e két külső csoportosulást és kérdezzük meg, miként
viselkednek egymás közt és ama Tudatrészecskéhez viszonyulva, amit külön-külön
beburkolnak.
A válasz közvetlenül adódik.
Bármily esetet nézünk, biztosak lehetünk abban, hogy kibontakozottabb tudatnak
minden esetben gazdagabb és jobban rendezett építmény felel meg. A legegyszerűbb
protoplazma már hallatlanul bonyolult valóság. Ez a bonyolódás mértani haladványszerűen
növekszik az Egysejtűtől a mindinkább magasrendű Többsejtűig. S így mindig és mindenütt
folyton tovább. A tény itt megint annyira szembeszökő, hogy már régóta nem is csodálkozunk
rajta. Pedig döntő fontosságú. Mert hát ennek köszönhetjük, hogy rendelkezésünkre áll egy
kézzelfogható «paraméter», egy állandó nagyságmérce, mutató, amely lehetővé teszi, hogy
összekapcsoljuk a Világ külső és belső két metszetét — már nemcsak álló helyzetben (pontról
pontra), hanem — amint később majd igazolni fogjuk — mozgásukban is.
Azt mondhatjuk, hogy egy tudat központosulása fordított arányban változtatja a neki
megfelelő anyagi összetettség egyszerűségét. (Minél nagyobb a tudat központosulása, annál
kisebb az anyagi összetettség egyszerűsége.) Vagy más szavakkal kifejezve: egy tudat annál
kiteljesedettebb, amennyivel gazdagabb és jobban szervezett az az anyagi épület, amelyhez
kötődik.
Szellemi tökéletesség (vagy tudati «központosulás») és anyagi szintézis (vagy
komplexitás, összetettség, bonyolultság): ugyanazon jelenségnek csak két oldala vagy
összekötött része.
E szempontból azt mondhatnánk, hogy (a fenomenális síkon) minden létező olyan szerkezetű, mint egy
ellipszis; két fókusza van: egy anyagi szervezettségi fókusz, és egy pszichés központosító fókusz, - s a két
fókusz egymással összefüggve mozog.

S ezzel ipso facto, egyszerre eljutottunk az elénk tárt probléma megoldásához. Olyan
minőségi törvényt kerestünk a kifejlődésre, amely szféráról szférára ki tudja fejteni előbb a
láthatatlanságát, aztán a feltűnését, majd fokozatos uralmát a Bensőnek a Dolgok külsejéhez
viszonyítva. Ez a törvény magától adódik, mihelyt a Világegyetemet úgy fogjuk fel, hogy egy
A-állapotból, vagyis igen egyszerű és igen nagyszámú (azaz nagyon szegény bensejű elemek
állapotából halad egy B-állapot felé, amelyet viszont nagyon összetett csoportosulásoknak
kisebb száma határoz meg (azaz nagyobb Bensőség).
Az A-állapotban a Tudat-központok igen nagyszámúak és nagyon lazák, ezért csak az
egész együttes hatásai révén nyilvánulnak meg, statisztikai törvényeket követve. Tehát
összességükben engedelmeskednek matematikai törvényeknek. Ez a Kémiai Fizika sajátos
területe.
A B-állapotban viszont ellenkezőleg: ezek az elemek kisebb számúak s ugyanakkor
mind egyénibb jellegűek; lassan-lassan kikerülnek a nagy számok rabszolgasága alól. Majd
látni fogjuk: a sokasodás sajátosan életbevágó mechanizmusa ellenére is kisebb számúak.

Elővillantják alapvető és nem-mérhető spontaneitásukat. Kezdjük látni őket, és
egyenkint nyomukat követhetjük. Ezzel aztán a Biológia világába jutottunk.
Tanulmányom további része lényegében nem lesz más, mint a Világegyetemben az
egységesített Sokféle és a rendezetlen Sokaság között folyó harc ilyen története: véges-végig
alkalmazzuk az összetettség és Tudat nagy Törvényét, azt a törvényt, amely magába foglalja
a Világ pszichésen összpontosuló szerkezetét, görbéjét.
De ne siessünk túlságosan. S mivel most még csak az Élet-előttivel kell
foglalkoznunk, csak annyit jegyezzünk meg, hogy minőségi szempontból egyáltalán nem
tartalmaz ellentmondást annak elismerése, hogy egy mechanizált külső látszatokból álló
világmindenség «szabadságokból» épül fel, —föltéve, hogy ezek a «szabadságok»
Eléggé lazán és tökéletlenül kötődnek benne.
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Végül térjünk most át a mennyiség kényesebb szempontjához. Lássuk, vajon a Fizika
által elismert törvényeknek ellent nem mondva — meghatározhatjuk-e a Világegyetemben
benne foglalt Energiát.

3. A SZELLEMI ENERGIA
A szellemi Energiánál nincs otthonosabb fogalom. Tudományos szempontból viszont
igen-igen homályos. Egyrészt: munkánk vagy pszichés erőfeszítésünk valósága annyira
biztos, hogy rája támaszkodik az egész Erkölcstan. Másrészt viszont e belső képesség
természete oly megfoghatatlan, hogy ezt mellőzve épülhetett fel az egész Mechanika.
Jelenleg ez a nehézség sehol sem mutatkozik oly kirívóan, mint amikor egyetlen
ésszerű megfogalmazással igyekszünk Összefoglalni Szellemet és Anyagot. S ha, azt akarjuk,
hogy tevékenységünk szellemi és anyagi erői kölcsönösen átjárják és lelkesítsék egymást,
akkor éppen ezen a területen mutatkozik leginkább kézzelfoghatóan, hogy sürgősen hidat kell
vernünk létünk két partja — fizikai és az erkölcsi — között.
Összekapcsolni, összefüggő módon egybekötni a test és a lélek Energiáit: ilyen
kérdést még mindig nem akar tudomásul venni a Tudomány. S nagyon kényelmes dolog
volna, ha ezt a tudományos magatartást követnénk. Szerencsétlenségünkre (vagy
szerencsénkre) minket most olyan rendszer logikája köt, amelyben a Dolgok Bensejének
éppen annyi —vagy még több — értéke van, mint a Külsejüknek, tehát éppen
szembeütközünk a nehézséggel. Föltétlenül találkoznunk kell vele. Előre kell haladnunk.
Magától értetődik, hogy az itt következő meggondolások nem szándékoznak végleg
kielégítő választ adni a szellemi Energia problémájára. Céljuk egyszerűen csak az, hogy egy
példán bemutassák: szerintem milyennek kell lennie a vállalt kutatási munka irányának, s
hogyan fejthetné ki a teljességre törekvő Természettudomány.
A. A két Energia Problémája.
Mivel éppen emberi tudatunk mélyén bukkan fel és eszmél önmagára a Világ benső
arculata, ezért úgy tűnik, hogy csak önmagunkat kellene néznünk, s máris megértenénk,
milyen dinamikus viszonyok vannak a Világegyetem bármelyik pontján a Dolgok Külseje és
Benseje között.
Igazában nagyon nehéz ezt kibogozni.
Hétköznapi tetteink során pontosan érezzük e két erő összefonódását. A motor jár. De
nem sikerül megfejtenünk a működését. — S ez ellentmondónak látszik. A szellemi Energia
problémájában azon az izgató tűhegynyi ponton akad el az eszünk, hogy határozottan és
folyton érezzük magunkban: tevékenységünk mennyire függ és ugyanakkor független is az
Anyag erőitől.
Először is: függés. Ez lehangolóan hat, és ugyanakkor nagyszerűen nyilvánvaló.
«Hogy gondolkodhassunk, ahhoz ennünk kell»: e durva szavak egész életrendet fejeznek ki,
amely — aszerint, hogy ki honnan nézi — az Anyag zsarnokságát jelenti, avagy éppen
ellenkezőleg: a szellem hatalmát. Nagyon jól tudjuk, hogy a legmagasabb rendű szellemi
munkának, a leghevesebb szeretetnek fizikai energia-felhasználás és fizikai energia-vesztés a
kísérője és ára. Egyszer kenyér kell hozzá, máskor meg bor; néha kémiai elemek vagy
hormonok beömlése, más esetben egy szín izgató hatása; hol pedig egy hang mágikus ereje,
amely — rezgésként hatva fülünkre — ihlet formájában fog fölbukkanni agyunkban.
Kétségtelen, hogy anyagi Energia és szellemi Energia valami révén összetartozik, és
egymást meghosszabbítja. Egészen lent a mélyben valamiképp csak egyetlen Energia lehet,
amely a Világban dolgozik. S az eszünkbe ötlő első gondolat az, hogy úgy képzeljük el a
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«lelket», mint valami átváltoztató fészket, központot, ahová a Természet minden útján
egybefutnak a testek erői, hogy bensőségessé váljanak, szépséggé és igazsággá finomuljanak.
Csakhogy alig pillantottuk meg ezt a csábító gondolatot, — hogy ti. a két Energia
egymásban közvetlenül átalakul, — már is el kell vetnünk. Mert amily világosan mutatkozik
kapcsolatuk, ugyanoly világosan tűnik elő kölcsönös függetlenségük, mihelyt összeházasítani
próbáljuk őket.
Igen, «hogy gondolkozhassunk; ahhoz ennünk kell». De hány különböző gondolat
születik ugyanoly darabka kenyérke árán! Mint az abc betűi, amelyekből ugyanúgy
kialakulhat összefüggéstelenség, mint sosem hallott szépségű vers, akként ugyanazok a
kalóriák egyszerre közömböseknek s ugyanakkor szükségeseknek mutatkoznak az általuk
táplált szellemi értékek számára.
A két Energia — a fizikai és a pszichés — kiterjed a Világ külső, illetve belső
«metszetére». Egészében véve ugyanúgy viselkednek. Állandóan kapcsolódnak és valamiképp átjárják egymást. De lehetetlennek tűnik, hogy görbéjüket egyszerűen egymásra
fektessük. Mert egyrészt a «fizikai» Energiának csak végtelen kicsiny töredékét használják fel
a szellemi Energia" magasabb rendű kibontakozásai. Másrészt: ez a parányi Energiarészecske — ha egyszer felhasználást nyert — a legváratlanabb kilengésekkel jelentkezik a
belső táblán.
Ekkora mennyiségi aránytalanság máris elég ahhoz, hogy elvessük a «formaváltozásnak» (vagy közvetlen átalakulásnak) túlságosan egyszerű gondolatát, s következésképp le kell mondanunk arról a reményről, hogy valaha is megtaláljuk az Akarat és a
Gondolat «mechanikai egyenértékét». A Dolgok Benseje és Külseje között
kétségbevonhatatlanok az energetikus összefüggések. Ezek viszont csak bonyolult
jelképekkel fejezhetők ki, amelyekben különböző rendű fogalmak szerepelnek.
B. Lépések a megoldás felé.
Hogy elkerüljünk valami lehetetlen és mindjárt az alapigazodásakor tudományellenes
dualizmust, és hogy mégis sértetlenül hagyjuk a Világegyetem Szövetének természetes
bonyolultságát, én a következő elgondolást ajánlom, amely majd alapul szolgál minden
további fejtegetésemhez.
Elfogadjuk, hogy lényegében minden energia pszichés természetű. De hozzátesszük,
hogy ez az a alapvető energia mindenegyes elemi részecskében két különbözőalkotóra oszlik:
egy tangenciális (érintkezési) energiára, amely a Világegyetemben minden egyes elemet
szolidárissá tesz minden azonos rendű (azaz ugyanolyan összetettségű és ugyanannyira
«központosított») elemmel; és egy radiális energiára (sugár-energiára), amely az elemet
mind összetettebb és mind központosítottabb állapot irányában vonja előre.
Egyszerűen csak jegyezzük meg, hogy minél kevésbé központosított valamely elem (azaz minél
gyöngébb a radiális energiája), annál hatalmasabb mechanikus hatásokkal nyilvánul meg a tangenciális
energiája. Erősen központosított (azaz magas radiális energiájú) partikulák között a tangenciális energiát
«bensőségesülni» és eltűnni látja a Fizikus szeme. Itt kétségtelenül kisegítő megoldási alap van arra az esetre,
amikor a Világegyetemben az Energia látszólagos megmaradását igyekeznek megmagyarázni. (Lásd itt alább a
b/ pontot.) Bizonyára kétfajta tangenciális energiát kellene megkülönböztetnünk: egy kisugárzásit (amely
maximális a nagyon kis radiális értékek számára, ilyen az atom esetében); és egy elrendezési tangenciális energiát (amely csak a nagy radiális értékű létezőknél érzékelhető, az élőlények és az Ember esetében).

Világos, hogy e kezdeti állapotból kiindulva — és föltételezve, hogy van bizonyos
szabad tangenciális energiája, — az így szervezett partikulának megvan az a lehetősége, hogy
bizonyos értékkel növelje belső bonyolultságát, társulva szomszédos partikulákkal, és így
(mivel, ezáltal automatikusan megnövekszik a központosultsága) ugyanúgy növelje a radiális
energiáját is, amely aztán a maga részéről új elrendeződési formában lesz majd képes
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visszahatni tangenciális síkon. És így tovább.
E szemléletmódban a tangenciális energia képviseli az általános tudományos nézet
szerint egyszerűen nevezett «energiát». S itt csak az az egy nehézség marad, hogy a
Termadinamika törvényeinek megfelelően magyarázza meg a tangenciális elrendeződéseket.
Viszont erre vonatkozóan a következő megjegyzéseket tehetjük:
a)
Először is: hipotézisünk szerint elrendeződés közvetítésével történik a radiális
energia alakulása, a tangenciális energia működése révén. Ebből az következik, hogy radiális
energia akármily nagy értéke kötődhet a tangenciális energia bármily kis értékéhez; mert
hiszen előfordul, hogy egy igen nagy fokon tökéletes elrendeződés csak igen csekélyke
munkát követel. S ez a magyarázat számol a tapasztalati tényekkel (v.ö. A két energia
problémája c. előző fejtegetésünk második felét).
b)
Aztán pedig az általunk ajánlott elgondolás alapján paradoxális módon
odajutunk, hogy elismerjük: a kozmikus energia állandóan növekszik nemcsak radiális
formájában, hanem — ami sokkal jelentősebb — tangenciális formájában is (mivel az elemek
közötti feszültség éppen a központosítottságukkal együtt növekszik): s ez — úgy tűnik —
egyenesen ellene mond annak az elvnek, hogy a Világban megmarad az Energia. De meg kell
jegyeznünk, hogy ennek a másodikfajta Tangenciális Energiának növekedése — amely
egyedül zavaró a Fizika számára — csak igen magas fokú értékektől kezdve válik
tapasztalhatóvá (pl. az Ember esetében és társadalmi feszültségekben). Alul, és a
Világegyetemben megközelítően állandó számú kezdeti parti kulák számára, a kozmikus
tangenciális energiák összessége gyakorlatilag és statisztikailag változatlan marad az
átalakulások folyamán. S csak erre van szüksége a Tudománynak.
c) S végül: mivel elgondolásunk szerint a központosítás útján járó Világegyetem egész
épületét minden fázisában állandóan fönntartják a kezdeti elrendeződései, ezért nyilvánvaló
az, hogy befejeződése - a legmagasabb emelete itt is beleértve - folyton föltételezi a szabad
tangenciális energiának bizonyos kezdeti mennyiségét, amely fokozatosan kimerül, ahogy ezt
az Entrópia követeli.
Ha egészében nézzük, akkor a vázolt kép eleget tesz a Valóság követelményeinek.
Három kérdés mégis megoldatlan marad:
a). Először: milyen sajátos energiának köszönhető az, hogy a Világegyetem kiterjedve
növekszik - a főtengelyét követve - a kevésbé valószínű, nagyobb bonyolultságú és mind
központosítottabb magasabb formák irányában?
b). Aztán pedig: az elemi értéknek s az átalakulás során kifejlődött radiális energiák
teljes egészének van-e határozott határa és vége?
c). S végül: .ha van a radiális energiának ilyen utolsó és végső fokon bekövetkező
formája, akkor az a sors vár-e rá és arra van-e ítélve, hogy az entrópia követelményeinek
megfelelően egyszer majd visszafordíthatóan szétessék az élet-előtti központok határozatlan
hulladékává, sőt még alábbra is, - ha valamikor fokozatosan kimerül és kiegyenlítődik az a
szabad tangenciális energia, amely a Világegyetem egymásra következő burkaiban benne van
és amelyből fölbukkant a radiális energia?
E három kérdésre csak sokkal később lesz kielégítő válaszunk, amikor az Ember
tanulmányozása majd elvezet a Világ legfelső pólusának : az «Omega-pontnak>
szemléletéhez .

III. FEJEZET
A FIATAL FÖLD
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Pár ezer millió évvel ezelőtt, - úgy vélhetjük, hogy egyáltalán nem a szabályos csillagképződés során, hanem valami hihetetlenül szerencsés eset következtében (csillagok
súrlódása, belső szakadás?..) igen szilárd atomokból álló anyag-foszlány szakadt ki a nap
fölszínéből. S anélkül hogy megszakította volna azokat a kapcsolatokat, amelyek az ott
maradó részhez kötötték, az anya-égitesttől épp annyira megfelelő távolságra, hogy a
közepesen erős sugárzását érezze, ez a kiszakadt anyag-hulladék sűrűsödött, forgott maga
körül, alakot öltött A csillagászok újabban visszatérni látszanak az inkább Laplace-t megközelítő
elgondoláshoz. amely szerint a bolygók «csomósodás és türemlés» hatására születnek egy olyan kozmikus
porfelhő mélyén. amely eredetileg ott lebeg minden csillag körül!

Az emberi jövőt zárva gömbjébe és mozgásába, egy új égitest - ezúttal egy bolygó született meg.
E könyvben eddig azokon a határtalan tereken jártattuk szemünket, ahol kibontakozik a
Világegyetem Szövetanyaga.
Most már határoljuk figyelmünket és irányítsuk arra az igen kicsi, sötét, de elbűvölő
tárgyra, amely feltűnt előttünk. Ez a Világ egyetlen pontja, ahol már követhetjük. az Anyag
fejlődésének végső fázisait, egészen önmagunkig.
Nézzük, mint lebeg a Múlt mélységeiben ez a fiatal Föld, egészen frissen és születő erőktől
terhesen.

1. KÜLSEJE
Ez az újszülött gömb talán a kozmikus tömegben történt véletlen folytán született. S a
fizikus érdeklődését azzal hívja fel magára, hogy csakis őrajta - és sehol másutt nem Kivéve,
nagyon elvétve, a hozzánk legközelebbi bolygók atmoszférájában tapasztalható a kémiailag összetett
testek jelenléte. A csillagokon uralkodó igen nagy hőmérsékletben az Anyag csak a lehető
legkötetlenebb állapotaiban maradhat meg. Ezeken az izzó égitesteken csak egyszerű testek
léteznek. A Földön az elemek ilyen egyszerűsége még megmarad a szélső tereken, az
Atmoszférának és a Sztratoszférának többé-kevésbé ionizált gázaiban és valószínűleg egészen
a mélyben is, a «Bariszféra» fémeiben. De e két véglet között összetett Szubsztanciáknak - a
«kialudt» égitestek kizárólagos lakóinak és termékeinek - hosszú sora következik egymáshoz
csatlakozó zónákban, és alsó fokain a Világegyetembe zárt szintétizáló erőket mutatják.
Szilícium-zóna, amely a bolygó szilárd vértezetét készíti elő. Aztán víz-zóna és szénsavaszóna, amely állhatatlan, áthatoló és mozgó burokba foglalja a szilikátokat.
Bariszféra (föld belseje) , Litoszféra (földkéreg) , hidroszféra (vízréteg), Atmoszféra
(légkör), Sztratoszféra (a légkör felső része).
Ez az alapvető szerkezeti összetétel részleteiben sokat változhatott és bonyol6dhatott.
De ha nagy vonalait nézzük: eredettől fogva ki kellett alakulnia. A Geokémia előrehaladó
lépései - két különböző irányban - ebből az eredeti összetettségből kiindulva fognak
kibontakozni.

A. A kristályosodó Világ.
Az első, legközönségesebb irány volt az, hogy a földi energia kezdettől fogva kifelé
terjedni és fölszabadulni törekedett. Szilícium, Víz, Széndioxid, ezek a fontos oxidok égés
során jöttek létre, és (akár önmagukban, akár más egyszerű testekkel társulva) semlegessé
vált az elemeik affinitása. Ezt a sémát messzire nyúlóan folytatva, fokozatosan kialakulva
született meg az «Ásványvilág» gazdag változatossága.
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Az Ásványvilág.
Sokkal rugalmasabb és mozgalmasabb világ, mint
amilyennek a régi Tudomány sejtette. Ma már tudjuk, hogy az ásvány-fajták a legszilárdabb
sziklákban is állandóan alakulnak. s ez hozzávetőlegesen párhuzamos az élőlények
átalakulásával.
Az Ásványvilágnak azonban aránylag kevés összetétel-változata van (jelenleg is
mindössze csak néhány száz szilikátot ismerünk a Természetben), mert elemeinek belső
szerkezete szűkre szabott.
Úgyszólván «biológiailag» az jellemzi az ásványfajtákat, hogy számos, végleg
megmerevedett szervezethez hasonlóan ezek is olyan útra jutottak, ahol korán önmagukba
záródtak. Olyan szerkezettel születtek, amely nem engedi megnő ni molekuláikat. Hogy
tehát molekuláik nagyobbodjanak és kiterjedjenek, valamiképp önmagukból kell kilépniök
és kerülő úton, pusztán csak külsőleg társulniok: atomokat atomokhoz kapcsolni és összeláncolni, - anélkül, hogy egybeforrnának vagy igazán egyesülnének. Néha szálat képeznek, mint
a zsádban (neftirkőben), máskor síkokba rétegz6dnek, mint a csillámpalában. Ismét máskor
ötös kötésben szilárdulnak meg, mint a gránátkőben.
Szabályos csoportosulások születnek, s ezek gyakran igen magas fokon összetettek;
.de mégsem felelnek meg egyetlen, igazán központosított egységnek sem. Atomoknak vagy
viszonylag kevéssé bonyolult atom-soroknak egyszerű egymásmellettisége, mértani
hálózatban, kis elemek vég nélküli mozaikja: ilyen az ásvány kristályos szerkezete, ahogy a
Röntgen-sugarak segítségével ma fényképeiken láthatjuk. S bizonyára ilyen egyszerű és
szilárd szervezettséget alkotott kezdettől fogva és egészében véve az az összesűrűsödött
Anyag, amely körülvesz minket.
Ha ős-tömegét tekintjük, a Földet geometrikus fátyol takarja, akármily messzire
nézzünk is hátrafelé, a múltba. kristályosodik.
De mégsem teljesen.

B. A polimerizálódó Világ
A földi elemek kezdtek kristályos állapotot ölteni. Eme előre jutás során és éppen
ennek következtében folyton energia szabadult föl és vált önállóvá (éppen úgy, mint ahogy
most körülöttünk a gépesítés hatására az Emberiségben...). Ez az energia gyarapodott azzal az
energiával, melyet állandóan szolgáltat a rádió-aktív anyagok atombomlása. Szüntelenül
nagyobbította az az energia is, amelyet a nap sugarai árasztanak. Vajon hová juthatott ez az
erő, amely a fiatal Föld felszínén rendelkezésre állott? Egyszerűen csak elveszett a földgolyó
körül, sötét áradásként?
Ennél sokkal valószínűbb hipotézis felé mutat a jelen Világ látványa. A születő Föld
szabad energiája akkor már túlságosan gyönge volt ahhoz, hogy izzón áradjon ki.
Viszont képes lett arra, hogy szintézist alkotó mozgással önmagára húzódjék. Mint
ahogy ma is, akként akkor is hőelnyeléssel ahhoz járult hozzá, hogy fölépítsen bizonyos
karbonátos, hidrogénes vagy hidrátos, nitrátos öszszetételeket, s ezek olyanfélék lehettek,
mint amiket most is bámulattal nézünk, mert vég nélkül képesek növelni elemeik
bonyolultságát és állhatatlanságát. A polimerizáció uralma ez, Elnézést kérek, hogy itt (miként
majd később az Ortogenezis esetében is) ezt a fogalmat szándékosan használom igen általánosított értelemben,
vagyis nem csak a fizikusok által használt szoros értelme szerint alkalmazom, hanem azt a teljes folyamatot
jelölöm vele, amit «hozzáadódással történő bonyolódásnak» nevezek s ami megszüli az óriás-molekulákat.
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amelyben - mint a kristályokban partikulák kötődnek, csoportosulnak és váltják egymást,
elméletileg vég nélküli hálózatok csúcsain. De itt ez molekulák között történik, és oly
módon, hogy minden esetben zárt vagy legalább is határolt társulással mind nagyobb és mind
bonyolultabb molekulát képeznek.
A «szerves vegyületeknek» ez a világa alkot minket és ebben élünk. Már
hozzászoktunk, hogy ezt a világot csak a már kialakult Élettel közvetlen kapcsolatban vizsgáljuk, mert szemünk előtt úgy mutatkozik, hogy a már megszervezett Élettel van bensőleg
összenőve. Sőt arra is ösztönösen hajlamosak vagyunk, hogy a Geokémiában csak alárendelt
helyet és kis jelentőséget tulajdonítunk a ~(szerves vegyületek» világának, mint pl. az
Ammóniának és az Oxidoknak, amelyek beburkolják a villámot, - mert a földi
szubsztanciának csak minimális részére terjed ki a hihetetlenül nagy formagazdagságuk,
amely az ásványi összetételek változatosságát messze fölülmúlja.
Igen lényegesnek látom, hogy amikor később meg akarjuk határozni az Ember helyét
a Természetben, akkor ennek a jelenségnek igazi ősi korát és jellegét kell majd
megállapítanunk. ...
Szervetlen- és szerves-kémiai jelleg. Akármilyen aránytalan mennyiségű tömegeket
érint is egyik, meg a másik, e két működés mégis csak ugyanazon egységes működésnek két
arculata lehet; és elválaszthatatlanul valóban ez is e két funkció. Olyannyira, hogy az elsőt - s
így a másodikat is - úgy kell tekintenünk, mint ami lassan elkezdődött már a Föld tavaszán. S
itt jelentkezik könyvem alapgondolata: «A Fejlődés egymást követő (bármily kritikus)
küszöbein átjutva a Világban semmi sem jelenik meg végkifejletként, hacsak előbb
homályosan, de már őseredetileg nem létezett volna». Ha az Anyag a Földön nem kezdődött
volna szervessé válni az e1ső lehetséges pillanattól kezdve, akkor soha később nem indult
volna meg a szervessé-válás.
Tehát megszülető bolygónk körül a fémes Bariszféra, a szilikátos Litoszféra, a
Hidroszféra és az Atmoszféra kezdődő fölépülése mellett igenis észre kell vennünk egy
sajátos burok vonalait, amely szinte az első négynek antitézise : a polimerizáció mérsékelt
zónáját, ahol már Víz, Ammónia, Szénsav úszkál a nap sugaraiban fürödve. Ha nem vennénk
észre ezt a finom páraréteget, akkor lényeges díszétől fosztanánk meg a fiatal égitestet. Mert
ha van bizodalmunk az általam föntebb kifejtett szempontok iránt, akkor azt fogjuk meglátni,
hogy nemsokára ebben a vékonyka összesűrűsödésben központosul «a Föld Benseje» .
2. A BENSEJE
Mindenki világosan megérti, hogy «a Föld Bensejét» kifejezéssel én itt nem az anyagi
mélységeket jelölöm, amelyekben - pár kilométerre a lábunk alatt - a Tudomány egyik
legizgatóbb titka rejlik. Én most nem a Földgömb belső régióinak természetét és pontos
fizikai viszonyait vizsgálom. A «Benső» most is, mint az előző fejezetben, a kozmikus
Szövet-részlet «pszichés» arculatát jelenti, amelyet az idők kezdetétől fogva magába zár a
szűk-sugarú fiatal Föld. A csillagtest elszigetelődött foszlányában is, akárcsak bárhol másutt a
Világegyetemben, elkerülhetetlenül valami benső világ társul a dolgok külsejével, s azt
pontról pontra megkettőzi. Ezt már bemutattuk. Csakhogy itt mások lettek a körülmények. Az
Anyag már nem tárul szét meghatározhatatlan és szétfolyó rétegekre. önmagára türemlett,
zárt térfogatban önmagára torlódott. Erre az összehajtódásra miként fog majd reagálni a
benső metszete?
S íme az első pont, amit meg kell figyelnünk: éppen bolygónk egyedivé-válása
következtében a földi Anyag bizonyos mennyiségű elemi tudatot zár be őskezdettől fogva.
Egyes tudósok azt hitték, hogy föltétlenül néhány, csillagok közötti csírának kell
tulajdonítanunk azt az erőt, amely szinte magvetőként dolgozik a kihűlt égitesteken. Ez a
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hipotézis torzít, rosszul értelmezi, megmásítja az élet jelenségének nagyszerűségét s ezzel a
van-e összefüggő emberi jelenség nemes nagyságát is. Valójában teljesen fölösleges az
említett föltevés. Bolygónk számára miért a térben keresnénk megérthetetlen forrásokat a
megtermékenyüléshez? Kezdeti kémiai összetétele révén magának a fiatal Földnek egésze az
a hihetetlenül bonyolult csíra, amire szükségünk van. Azt merem mondani, hogy születése
pillanatában magában hordta az Élet-előttit, még pedig meghatározott mennyiségben. A
kérdés veleje éppen az, hogy megállapítsuk: e lényegében rugalmas ősi mennyiségből
kiindulva miként jött létre minden többi valóság.
Hogy ennek a fejlődésnek első fázisait elgondoljuk, ehhez elég az, hogy lépésről
lépésre összevessük egymással egyrészt azokat az általános törvényeket, amelyeket
megállapíthatónak gondoltunk a szellemi Energia kibontakozására vonatkozóan; másrészt
azokat a fizikai-kémiai föltételeket, amelyeket imént ismertünk fel az új Földön. Mondottuk,
hogy a szellemi Energia «radiális» értéke pozitíven, abszolút módon és meghúzható határ
nélkül természetszerűen növekszik ama elemek növekvő kémiai összetettsége következtében,
amelyeknek éppen a szellemi energia a benső társa. Viszont az előző paragrafusban azt a
tényt vettük észre, hogy a Föld kémiai összetettsége - a Termodinamika törvényeinek
megfelelően növekszik abban a sajátos felszíni zónában, ahol az elemek polimerizálódnak.
Tegyük egymás mellé ezt a két megállapítást. Egybevágnak, s az egyik a másikra
félreérthetetlenül fényt vet. Mindkét megállapítás egyértelműen azt mondja, hogy az Életelőtti - alighogy magába zárta a megszülető Föld - abból a mozdulatlan merevségből kerül
elő, amire őt ítélni látszott a Térben való szétáradása. Eleddig még szunnyadó aktivitása pari
passu - egy csapásra - válik mozgolódássá, amikor az Anyagba zárt szintétikus erők
ébredeznek. S ezzel együtt a benső szabadságok feszültsége kezd növekedni a most kialakult
Földgolyó egész felszínén.
Nézzük figyelmesebben ezt a titokzatos felszínt.
Szemünkbe ötlő első jellemvonása az, hogy végtelen parányi s megszámlálhatatlan
partikulára oszlik. .Több kilométeres vastagságban ultra-mikroszkopikus fehérjeszemcsék
sűrűn fedik a Föld felszínét, vízben, levegőben, leülepedő iszapban egyaránt. Képzeletünk
visszariad attól a gondolattól, hogy megolvassa e hóesés pelyheit. Pedig ha, megértettük,
hogy az Élet-előtti már az atomban felbukkant, akkor éppen arra számíthattunk, hogy óriásmolekulák ilyen miriádjai jelennek meg.
De mást is tekintetbe kell vennünk.
Miként ez a sokaság akként ugyanolyan fontos a későbbi kibontakozás számara - sőt bizonyos
szempontból még feltűnőbb is - az az egység, amely éppen születésük révén köti egybe a
tudatok őskezdeti porát.
ismételten hangsúlyozom, hogy az elemi szabadságok megnövekedését lényegében ama
molekulák szintézisbe növekedése teszi lehetővé, amelyeket éppen ezek a szabadságok
kötnek egybe, tartanak össze. De azt is újra hangsúlyozom, hogy ez a szintézis semmiképp se
menne végbe, hacsak a Föld a maga egészében nem torlasztaná vissza anyagának rétegeit egy
zárt felszín belsejébe.
Így tehát bármily pontján nézzük is a Földet, a Bensőnek megnövekedése csakis
valami kettős, egymással összefüggő önmagára-türemlés révén jön létre: a molekula
önmagára-hajlása révén, és a bolygó önmagára-hajlása következtében. Pontosan azok a
föltételek vannak itt, mint amelyekkel majd sokkal később találkozni fogunk, a Fejlődés
másik végén, és amelyek a «Nooszféra» megszületését irányítják. A mi földi Világunkba
foglalt kezdeti tudat-mennyiség nem egyszerűen alakult ki valami ugyanegy hálóba véletlenül
befogott részecskék halmazából. A kezdeti tudat-mennyiség olyan végtelen parányi központok összetartó tömegét jelenti, amelyeket eredetük s kifejlődésük körülményei
szervezetten kötnek egymáshoz.
És itt újra, de most már határozottabb területen előtűnve és új rendre vonatkozóan
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jelenik meg az az alapvető jelleg, ami már az ős-Anyagot jellemezte: egység a sokaságban,
«sokasági egység». A Föld valószínűleg valami szerencsés véletlen során született. De a
Fejlődés egyik legáltalánosabb törvényének megfelelően ez a szerencsés véletlen - alighogy
megtörtént - máris közvetlenül felhasználást nyert, újraöntést kapott, valami természetesen
vezérelt valósággá lett. Éppen születésének mechanizmusa révén az a lemeznyi felszín,
amelyen központosul s elmélyül a Föld Benseje, oly formában tűnik elő, mint szerves Egész,
amelyben ezentúl egyik elemet sem lehet elválasztani az őt körülvevő többi elemtől. Új
szétvághatatlan ez, amelyelővillant a Nagy Szétvághatatlannak - a Világegyetemnek - szívén.
Teljes valóságában: egy Bioszféra-elótti.
Ezentúl kizárólag ezzel a burokkal - az egyetlen és teljes burokkal- fogunk
foglalkozni.
Állandóan a múlt szakadékai fölé hajolva nézzük, mint ölt magára újabb s újabb
szinteket.
A színárnyalat korról korra élénkebbé válik. Valami arra készül, hogy rügyet
fakasszon a fiatal Földön.
Az Élet! Íme az Élet!

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÉLET
1. FEJEZET
AZ ÉLET MEGJELENÉSE
Bizonyos megállapításokat elfogadtunk a fiatal Föld életkeltő erőire vonatkozóan.
Ezek után úgy tűnik - és új fejezetünk címének ellene is szegezhetné valaki, ~ hogy hát most
már semmi sincs a Természetben, ami az Élet elkezdődését jelezné. Ásványvilág és élők
Világa: két ellentétes valóságformának látszik, ha szélső formáikat és nagyjából nézzük, a mi
emberi szervezetünk közepes mértékével. Ámde egyetlen, fokozatosan önmagába11é,gábé1
olvadó tömegnek mutatkoznak, ha akár térbeli elemzéssel, akár pedig (ami ugyanazt jelenti)
időbeni visszatekintéssel mikroszkopikus fokra igyekszünk lehatolni, sőt még alább: a
végtelen kicsiig.
Nemde minden különbség elmosódik ilyen mélységekben? Az egysejtű létezők fokán
nem lehet többé határt vonni az állati és a növényi létezésforma között - ezt már régóta
tudjuk. Sőt az igen nagy molekuláris halmazok nívóján mind kevésbé található biztos
választófal az "élő» protoplazma és a «halott» fehérjék között - erre majd alább ismét
hivatkozni fogunk. «Halottnak» nevezik még ezeket az osztályozatlan szubsztanciákat...
Viszont azt ismertük fel, hogy képtelenség volna megértenünk őket, ha mélyen a
bensejükben nem volna már valami kezdetleges psziché.
Tehát bizonyos értelemben jogosult a fönti ellenvetés.
Amiként bármely más tapasztalati valóságnak, akként már az Életnek sem tudunk lerögzíteni
abszolút időbeni zéruspontot. Pedig valaha azt képzeltük, hogy erre vagyunk képesek. A
tapasztalat és a jelenségek síkján a fönnálló Világegyetem számára és mindenegyes elem
számára is csak egyetlen s ugyanaz a tartam lehetséges: az, amely parttalanul nyílik
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hátrafelé. Ekként minden dolog - éppen annak révén, ami őt legsajátosabban önmagává teszi
- valami mind távolabbi Múltba süllyeszti szerkezetét, fúrja le gyökereit. Minden
elkezdődött már őskezdettől fogva, mert önmagából valami ott rejlett már igen halványan.
Megismerésünknek ezen alapvető jellege ellen közvetlenül semmit sem tehetünk.
De hogy minden új létező számára jól felismertük s végérvényesen el is fogadtuk a
kozmikus embriogenézis szükségességét és tényét, - ez még semmiképp sem zárja ki azt,
hogy ennek az új élőlénynek valóban ne volna történeti születése.
Minden területen azt tapasztaljuk, hogy amikor valamilyen nagyság eléggé
kiteljesedett, akkor hirtelen jelleget, állapotot vagy természetet változtat. A görbe V1SZszahajlik; a felület egy pontra szűkül; a szilárd halmazállapot összeomlik, a folyadék felforr;
a pete többfelé osztódik; az intuíció sok részletes tény csúcspontján villan fel... Kritikus
pontok, állapotbeli változások, lépcsőfokok az emelkedőn, sok-sok fajta ugrás a kibontakozás
folyamán. Ezentúl már csak ez az egyetlen, de azért mégis helyes lehetőség marad a
Tudomány számára, hogy elgondolja és el is kapja «az első pillanatot».
Ebben az új értelemben még azok után is (sőt éppen azok után), amiket az Élet-előttiről
mondottunk, meg kell látnunk s meg kell határoznunk az Élet valamiféle kezdetét.
Meg nem határozható, de bizonyára óriási hosszú korokon át a Föld eléggé hideg volt,
hogy kialakulhattak s megmaradhattak felületén a szénmolekula-láncok. A Földet akkor
valószínűleg vízréteg borította, amelyből a jövendőbeli világrészeknek még csak első
rügyszerű szigetkéi bukkantak elő. A legmodernebb kutatóeszközökkel fölszerelt megfigyelő
is sivárnak és élettelennek találhatta volna. Ha abban a korban elemezhettük volna, vízburkában még a leggondosabb kísérleti szűréseken sem akadt volna föl egyetlen mozgó
partikula sem. Legerősebb felnagyításaink mezején sem láthattunk volna mást, mint csak
mozdulatlan összerakódásokat.
De később, elég hosszú idő múlva, egy bizonyos pillanatban ugyanezekben a vizekben
helyenként parányi lények kezdtek hemzsegni. S ebből a kezdeti nyüzsgésből került elő a
szerves anyag bámulatos tömege, amelynek bonyolult sűrű szövedéke ma bolygónk
burkainak utolsó (vagy inkább: utolsóelőtti) megnyilvánulási formáját alkotja: a Bioszférát. Hacsak a holnap Tudományának valami nagy szerencse folytán nem sikerül
laboratóriumokban újra előidézni ezt a jelenséget, valószínűleg sosem találunk rá. Mindenesetre mi történetileg közvetlenül sosem fogjuk megtalálni ennek a mikroszkopikus
létezésnek a molekuláris állapotból fölbukkanó anyagi nyomait, a kémiai állapotból a szerves
állapotba jutás maradékait; az Élet-előttiből az élőbe való átmenetet. De valami biztos: egy
ilye alakváltozás nem magyarázható meg valami egyszerűen megszakítatlan folyamattal.
Mindannak analógiájára, amit a természetes kibontakozásokról tanít az összehasonlító
tudomány, a Földön történő fejlődésnek e sajátos pillanatába egy érési fokot, valami vedlést,
egy küszöböt, valami első nagyságrendi krízist kell állítanunk: egy új rend kezdetét.
Próbáljuk meghatározni, hogy egyrészt milyen természetű lehetett ez az átmenet,
másrészt pedig hogy milyenek voltak térbeli és időbeni módozatai. E meghatározásainknak
meg kell felelniük a fiatal Földön feltételezett állapotoknak és a mai Földön mutatkozó
követelményeknek is.

1. Á TLÉPÉS AZ ÉLETBE
Ha kívülről és anyagi szempontból vizsgálódunk, akkor még jelenleg is csak ennyit
mondhatunk: a sajátos értelemben vett Élet a sejttel kezdődik. Minél inkább erre a kémiailag
és szerkezetileg ultra-komplex egységre irányulnak száz éve folyó tudományos
erőfeszítéseink, annál inkább nyilvánvalóvá válik, hogy itt rejlik az a titok, amelynek
fölfedezése megalkotná a Fizika Világa és a Biológia Világa között megsejtett - de még nem
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realizált - kapcsolatot. A sejt az Élet természetes magja, mint ahogy az atom a szervetlen
Anyag természetes magja. Kétségtelen, hogy ha meg akarjuk állapítani: mi a sajátosan
jellemző az Életbe-lépésre, akkor először a sejtet kell megértenünk.
De hogyan kell vizsgálnunk, hogy megérthessük?
Hatalmas könyveket írtak már a sejtről. Könyvtárak sem elegendők, hogy befogadják
azokat a fáradságosan összegyűjtött megfigyeléseket, amelyek a sejt szövetére, a
«citoplazma» (sejtállomány, sejtplazma) és a sejtmag . funkcióira, a sejtosztódás lefolyására,
az átörökléssel kapcsolatos viszonyaira vonatkoznak. S mégis a sejt önmagában ugyanoly
titokzatos és zárt marad, mint régen. Mintha a magyarázat-adás bizonyos mélységére jutva
ma is megközelíthetetlen rejtekhely körül topognánk, de semmivel sem jutunk előbbre.
Nemde azért van ez így, mert a sejtszövettani és fiziológiai módszerek mindmáig csak
azt eredményezték, amit eleve elvárhattunk tőlük. Tehát - hogy előbbre juthassunk, - új
utakon kell elkezdenünk kutatásainkat.
Csakugyan, különböző meggondolások alapján a Sejttan mindeddig szinte teljesen
biológiai szempontból elindulva alakult ki: a sejtet úgy tekintették, mint mikroorganizmust
vagy valami ős-élőt, amelyet legmagasabb formáihoz s összekapcsolódásaihoz hasonlítva
igyekeztek magyarázni.
Csakhogy ilyen eljárással egészen egyszerűen homályban hagytuk a probléma felét.
Mint valami bolygó a forgási ideje első negyedében, akként kutatásaink tárgya azon az
oldalán világosodott meg, amelyet az Élet csúcspontja felé fordít. De az általunk Életelőttinek nevezett alsóbb rétegei ezentúl is sötétbe merülve lebegnek. íme - tudományos
szempontból beszélve - az Élet-előtti ezért marad továbbra is kelleténél jobban titokzatos.
Akárcsak a Világ bármely más dolgát, akként a sejtet is - bármily csodálatosnak
látszik elszigeteltségében az Anyag más szerkezetei között, - csak úgy lehet megérteni
(azaz a Világegyetem összefüggő rendszerébe
szervezni), ha a fejlődés vonalára állítjuk: egy bizonyos Jövő s Múlt közé. Sokat
foglalkoztunk a sejt különféleségeivel, kifejlődésével. Most már eredetére, vagyis a szervetlen
létezőkbe fúródó gyökereire kell összpontosítanunk kutatásainkat, ha újdonsága valódi
lényegére akarunk tapintani. .
Azzal ellentétben, amire a tapasztalat minden más téren megtanított minket,
túlságosan hozzászoktunk ahhoz vagy beletörődtünk abba, hogy a sejtet valami előzmények
nélküli tárgynak gondoljuk. Próbáljuk meglátni, mivé válik, ha úgy figyeljük és kezeljük,
ahogyan kell: egyszersmind hosszan előkészített s ugyanakkor mélységesen őseredeti, vagyis
mint született valóságot.

A. Mikro-organizmusok és Mega-molekulák.
Mindenekelőtt: előkészítés.
Amikor a kezdődő Életnek inkább előzményeit s nem
annyira a következményeit vizsgáljuk, erőfeszítésünk első eredménye az, hogy feltárul a
kezdeti Életnek egyik sajátossága, ami eddig különös módon nem ötlött eléggé
szemünkbe: a sejtben és a sejt által maga a molekuláris Világ (szinte azt mondhatnám:
«személyesem») bukkan föl, átjut s elvész az Élet magasabb szerkezeteinek bensejében.
.
Megmagyarázom, mit akarok ezzel mondani.
Amikor egy Baktériumot nézünk,. mindig a magasabb-rendű Növényekre és
Állatokra gondolunk. Éppen ez vakít el minket. De válasszunk csak másfajta eljárási módot.
Hunyjunk szemet az élő Természet előrehaladottabb formái felett. Tegyük félre - ez a helyes
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eljárás-az egysejtűek nagy részét, amelyeknek sorozatai csaknem olyan különfélék, mint a
Többsejtűek. S a Többsejtűeknél ne figyeljünk az idegsejtekre, izomsejtekre, szaporító
sejtekre, amelyek gyakran óriásiak és minden esetben nagymértékben specializálódtak. Tehát
korlátozzuk tekintetünket a többé-kevésbé független, külsőleg alaktalan vagy sokformájú
elemekre. Ott hemzsegnek a természetesen erjedő anyagokban, ott keringenek ereinkben,
kötőszövetek formájában felhalmozódnak szerveinkben. Más szóval: korlátozzuk látásunk
mezejét a sejtre, ama legegyszerűbb, legkezdetlegesebb megjelenési formáit tekintsük,
amelyeket még megfigyelhetünk a jelenlegi Természetben. S aztán nézzük ezt a korpuszkuláris tömeget ahhoz az Anyaghoz viszonyítva, amelyet beburkol. Ezt kérdezem: habozhatunk-e
akár csak egy pillanatig is, s fel ne ismernénk azt a nyilvánvaló rokonságot, amely összetételében s viselkedési módjaiban - összeköti az első élők világát a Fizikai Kémia
világával?... Ekkora egyszerűség a sejtformában. Ilyen szimmetrikus szerkezet. Ezek a
parányi arányok. A Sokaság jellemvonásainak s viselkedésmódjainak ilyen külső
azonossága... Lehetetlen föl nem ismernünk, hogy mindezek a Szemcse vonásai és
tulajdonságai. Más szóval: az Élet ilyen első fokán - ha nem is vagyunk az «Anyag»"
szívében, de legalább is érintjük az «Anyag» peremét.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy amint a paleontológusok szemében az Ember
anatómiailag hozzászövődik . az őt megelőző Emlősök tömegéhez, akként a sejt - ha
hátrafelé hajló útján nézzük, minőségileg és mennyiségileg belesüllyed a kémiai szerkezetek
világába. Közvetlenül meghosszabbítva önmaga mögött, visszafelé: észrevehetően a
Molekulák felé tart.
S ez az evidencia már nem csupán értelmi meglátás.
Ez az állításom az Anyag Szemcséjének az Élet Szemcséje felé tartó fokozatos
haladására vonatkozóan - alig pár évvel ezelőtt olyan sokat sejtetőnek, de ugyanoly
önkényesnek is tűnhetett volna, mint Darwin és Lamarck első tanulmányai a
transzformizmusról. Csakhogy a dolgok folyton változnak. Darwin és Lamarck kora óta
számos lelet bizonyítja olyan átmeneti formák létezését, amelyeket a Fejlődés-elmélet
megkövetelt. Hasonlóképpen: a Biokémia legfrissebb eredményei már-már bizonyítják olyan
molekuláris csoportosulások valódiságát, amelyek csökkenteni és áthidalni látszanak azt a
szakadékot, amelyet óriásinak tételeztünk fel a protoplazma és az ásványi Anyag között. Ha
bizonyos méréseket (amelyek - igaz - közvetett eredmények) helyesnek fogadunk el, akkor
bizony több millióra kell becsülnünk né
hány természetes fehérje-testecske molekulasúlyát, mint J például a «vírusokét», amelyek oly
titokzatosan jelen. vannak a Növények és az Állatok mikróbás megbetegedéseiben. Sokkal
kisebbek, mint bármely Baktérium, valóban oly parányiak, hogy még egyetlen szűrőn sem
akadnak fönn. Az ilyen szubsztanciákat alkotó részecskék mégis kolosszálisak azokhoz a
molekulákhoz képest, amelyekkel főként a szerves kémia foglalkozik. Messzemenően fontos
az a megállapítás, hogy ha még nem is lehet őket összetéveszteni a sejttel, de egyes
sajátságaik (főleg az a képességük, hogy élő szövettel érintkezve szaporodnak), már
előrejelzik a sajátosan szerves létezők tulajdonságait .
Amióta az elektronmikroszkóp hatalmas mértékben fölnagyította őket, a vírusokat
finom pálcikáknak látjuk, amelyeknek két vége aszimmetrikusan aktív; s ezért inkább az a
meggyőződés került előtérbe, hogy a vírusokat inkább a Baktériumok közé kell sorolnunk,
semmint a «molekulák» közé. Viszont az enzimek és más összetett kémiai testek
tanulmányozása máris nem éppen azt bizonyítja-e, hogy a molekuláknak formájuk van, sőt
nagy formaváltozatuk?
Az óriási korpuszkulák fölfedezésének eredményeként közvetlen kísérletezés körébe
került az, amit előre sejtettünk: átmeneti állapotok vannak.. a mikroszkopikus kicsinységű
élők és az ultra-mikroszkopikus «élettelen» között.
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Tehát most már nemcsak a folytonosság értelmileg megkívánt követelménye miatt, de
pozitív jelek alapján is állíthatjuk, hogy az Élet-előttire vonatkozó elméleti előrelátásunknak
megfelelően, sorozatos megjelenésükben és jelen létezésükben csakugyan valamiféle természetes működés köti össze a Mikro-organizmust a Mega-Molekulárissal.
S íme ezzel az első megállapításunkkal egy lépéssel előbbre jutunk az Élet előkészítésének tehát eredetének - helyesebb megértése felé.
B. Egy kor, amelyről megfeledkeztünk
Nem vagyok arra hivatott, hogy matematikai szempontból szóljak a relativitáselmélet
Fizikájának megalapozottságáról vagy határairól. De természettudósként el kell ismernem,
hogy az a dimenziós miliő-szemlélet, amelyben Tér és Idő szervesen összefügg, egyelőre
egyedüli eszköznek kínálkozik arra, hogy megmagyarázzuk a körülöttünk lévő anyagi vagy
élő valóságok szétosztottságát. Ugyanis minél inkább bővülnek ismereteink a Világ Természetes Történetére vonatkozóan, annál inkább fölfedezzük, hogy a tárgyak és a formák
elosztódása egy adott pillanatban csak olyan folyamattal igazolható, amelynek időbeni
hosszúsága egyenes arányban változik az illető létezők térbeli (vagy morfológiai)
szétterjedéséveI. Minden térbeli távolság, minden morfológiai eltérés föltételez s kifejez
valami tartamot.
Nézzük például a jelenleg élő Gerincesek igen egyszerű példáját. Linné kora óta ezeknek
az állatoknak osztályozása eléggé előrehaladt, úgy hogy összességük határozott struktúrát
mutat, amely Rendekben, Családokban, Nemekben stb. fejeződik ki. Csakhogy erre az
elrendezésre a régebbi természettudósok nem adtak semmiféle tudományos megokolást. Ma
már viszont tudjuk, hogy Linné rendszere egyszerűen csak keresztmetszet, amely a történetí
jelenben vág bele a századok során folyamatosan megjelent leszármazási sorok (filumok)
szétágazó nyalábja Lásd alább azt, amit majd erről mondok «Az Élet Fája» c. fejezetben. ,
úgy, hogy a jelenleg élő különböző típusok zoológiai távolsága mindenegyes esetben korbeli
különbséget tár fele és mér meg, Tehát Fajok szétterjedésében minden létezés és minden
helyzet magával hoz egy bizonyos Múltat, egy sajátos Genezist. Vagyis például ha az
állattan tudósa egy olyan típust talál, amely az általa addig ismert típusoknál primitívebb (pl.
az Amphioxus, Lándzsahal), akkor ez nemcsak azt az eredményt jelenti, hogy egy kicsit
kibővítette az állati formák skáláját. Egy ilyen fölfedezés ipso facto - már a ténye révén - magába foglal egy új fokot, egy körben szétfutó (örvös) új hajtást, egy új gyűrűvel többet a
Fejlődés törzsén. Például a Lándzsahalnak csak akkor tudunk helyet kijelölni a mai
Természetben, ha a Múltban elképzeljük - a Halak előtt - az «ős-gerinces» Életnek egy teljes
fázisát.
Minden új morfológiai pontnak vagy állapotnak bevezetése a biológusok Tér-Időszemléletébe azonnal megkívánja azt, hogy a tartam tengelyét is megfelelően meghosszabbítsuk.
Jegyezzük meg ezt az elvet. S térjünk vissza az óriásmolekulák vizsgálatához,
amelyeknek létezését nemrég fedezte föl a Tudomány.
Lehet (bár még csak kevéssé valószínű), hogy ezek a hatalmas partikulák ma a
Természetben csak kivételes és aránylag szűk csoportot alkotnak. De bármily ritkáknak
tételezik is fel őket, s bármennyire azt képzelik is, hogy az általuk megbénított élő
szervezetekkel való másodlagos társulásuk igen átformálja őket, - mégsem lehet önkényesen
úgy tekinteni, mint torz vagy elfajzott létezőket. Éppen ellenkezőleg: minden arra utal, hogy
úgy kell látnunk őket, mint amelyek - talán csak éppen hogy fönnmaradva és csökevény
állapotban - mégis a földi Anyag szerveződéseiben sajátos fokot jelentenek.
Így azonban szükségszerűen Mega-molekuláris zóna iktatódik az általunk
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szomszédosnak föltételezett Molekuláris zóna és Sejt-zóna közé. Ezzel viszont magának e
ténynek révén, a Tér és az Idő között föntebb elfogadott viszonyok következtében egy
további, új periódus tárul fel s iktatódik ~ hátrafelé, mögöttünk - a Föld történetébe. Eggyel
több kör a törzsön, tehát új időköz, amellyel számolnunk kell a Világegyetem életében. A
vírusoknak vagy más hasonló elemeknek fölfedezése nemcsak fontos ponttal gazdagítja' az
Anyag állapotaira vagy formáira vonatkozó sorozatunkat. Egy-egy ilyen fölfedezés arra
kötelez bennünket, hogy a bolygónk Múltját fölmérő korok sorozatába egy olyan kort
iktassunk, amelyről eddig megfeledkeztünk: az «élet-alattinak» korát.
Kiindulva az őskezdeti Élettől, és visszafelé haladva, jól meghatározott
határformaként így találunk rá a fiatal Földnek arra a fázisára s olyan arculatára, amelyet már
előre kellett látnunk, amikor az elemi sokféleség emelkedőin fölfelé hágtunk. .
Világos, hogy még semmi pontosat sem tudunk mondani arra vonatkozólag, mily
hosszú idő volt szükséges ahhoz, hogy ez a mega-molekuláris világ kialakuljon a Földön. De
ha nem is gondolhatunk arra, hogy számmal jelöljük, mégis rendelkezésünkre áll néhány
meggondolás, amely elirányíthat nagyságrendjének bizonyos fokú fölmérésében. Többek
között főképp három ok következtében kellett igen lassan haladnia ennek a most vizsgált
jelenségnek.
Először is: megjelenése s kibontakozása erősen függött a bolygó felületén uralkodó
kémiai és hőmérsékleti körülmények általános átalakulásától. Nem úgy, mint az Élet, amely
határozott gyorsasággal alakul ki abban az anyagi miliőben, amely gyakorlatilag állandó
maradt
számára,........a mega-molekulák csak a Föld csillagászati (azaz igen lássú) ritmusa szerint
alakulhattak ki.
Másodszor: az egyszer már megindult átalakulás - még mielőtt megvethette volna az
Élet fölbukkanásához szükséges alapot - ki kellett, hogy hasson az Anya elég nagy és
kiterjedt tömegére, hogy az egész Földre kiáradó zónát vagy burkot alkothasson. S ez megint
bizonyára sok időbe tellett.
Harmadszor: a mega-molekulák valószínűleg már hosszú történet nyomát hordják
magukban. Hiszen hogyan képzelhetnénk el, hogy - mint az egyszerűbb korpuszkulák hirtelen épültek föl és hogy így meg is maradtak egyszer s mindenkorra? Komplikáltságuk és
állhatatlanságuk (instabilitásuk) inkább arra enged következtetni, hogy - szinte mint az Élet
bonyolultsága és
instabilitása esetében - hosszú, nemzedékek során folytonosan összetevődő és felnövekvő
folyamat játszódott le.
E három ok miatt hozzávetőlegesen azt állapíthatjuk meg, hogy a Kambrium után
következő összes geológiai korszakot meghaladó időtartam lehetet szükséges ahhoz, hogy a
Föld felszínén kialakuljanak a fehérjék.
Ekként hátunk mögött egy újabb réteggel lett mélyebb a Múlt szakadéka.
Legyőzhetetlen szellemi gyöngeségünk - sajnos - folyton arra csábít, hogy e réteget mind
vékonyabb időtartamú szeletté préseljük össze, pedig a tudományos kutatómunka éppen arra
késztet, hogy mind szélesebbre vonjuk széjjel.
Így találjuk meg további elgondolásaink szükséges alapját.
Hosszú érési korszak nélkül egyetlen mélyreható változás sem jöhet létre a
Természetben. 'Ha viszont megad6dik ilyen időszak, akkor föltétlenül létrejön valami
egészen új. A Földön a Mega-molekulák korszaka nemcsak újabb adatot jelent a korokat
jelző listánkon; de ráadásul és sokkal inkább azt követeli, hogy kritikus pontnak kell
befejeznie és lezárnia ezt a korszakot. Éppen erre volt szükségünk, amikor igazolni akartuk
azt a meglátásunkat, hogy nagyon jelentős evolúciós határvonal jelzi azt a fokot, ahol az
első sejtek megjelentek.
De át végeredményben hogyan képzelhetjük el ennek a vágásnak természetét?
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C. A sejt forradalma
1) A Külső forradalom.
Külső szempontból, 'amely általában a Biológia álláspontja, a Sejt lényeges újdonsága
az, hogy új módot talált arra, miként lehet egységbe foglalni az Anyag nagyobb tömegét.
Kétségtelen, hogy ezt a «fölfedezést» hosszan előkészítették azok a tapogatódzó lépések,
amelyek lassan-lassan a Mega-molekulákhoz vezettek. De elég hirtelen bekövetkező és
forradalmi újdonság volt, hiszen azonnal csodálatos sikert ért el.
Még nagyon messze vagyunk attól, hogy meg tudnánk határozni magát a sejtszerveződés (bizonyára szembeszökően egyszerű) alapelvét. De elég sok mindent megtudtunk
már s ezért fölmérhetjük szerkezetének rendkívüli bonyolultságát, valamint alapvető
típusának nem kevésbé rendkívüli merevségét.
Először is: bonyolultság. A kémia szerint a sejt épületének alapjául fehérjefélék
szolgálnak, nitrátos szerves.. szubsztanciák (<<aminosavak»), amelyeknek igen nagy. a
molekula-súlyuk (tíz ezer, vagy még ennél is több). Zsírokkal, vízzel, foszforral és
mindenféle ásványi sóval (kálium-, nátrium-, magnézium- és más fémvegyületek. .. )
társulva ezek a fehérjefélék «protoplazmát» alkotnak, számtalan partikulából szervezett
szivacsot, amelyben már mérhetően működik a nyálkásság (viszkózitás), az átszivárgás
(ozmózis), felbontás (katalízis) erőinek hatása. Ezek jellemzik a molekuláris
csoportosulások felsőbb fokára jutott Anyagot. S ez még nem minden. Ennek az
összességnek ölén legtöbb esetben a «kromoszómákat» magába foglaló sejtmag válik ki
«citoplazma» (sejtállomány, sejtplazma) . alapon, S ezt is talán szálak, vagy pálcikák
alkotják (<<mitochondrium»). Minél erősebb mikroszkópokkal rendelkezünk s minél
árnyalatosabban látunk a szövet-festőszerek segítségévei, annál több új szerkezeti elem is
tűnik elő ebben a komplexumban, akár magasságban, akár mélységben. A szervesen
egyesített sokaság diadala egy parányi térben.
Aztán pedig: merevség. A Sejt minden esetben lényegileg hasonló marad önmagához,
bármily határozatlanok is az alapjelleg lehetséges árnyalatai s akármily kimeríthetetlenül
változatos formákat ölt is magára a Természetben. Ezt már föntebb is mondottuk. Nehezen
találunk hozzá analógiákat az «élő» vagy az «élettelen» világban. A Sejtek nem hasonlítanake egymáshoz, úgy mint molekulák? Vagy inkább mint állatok? Joggal tekintjük őket az első
élő formáknak. De nem lehet-e ugyanily jogosan úgy te inteni őket, mint az Anyag egy másik
állapoának képviselőit? Valami oly annyira eredetit a maga rendjében, mint az elektron, az
atom, a kristály vagy, polimér? Egy új épületanyag-típus a Világegyetem új emelete részére?
Az egyszersmind annyira egységes, oly sokformájú és annyira bonyolult Sejtben ismét a
Világegyetem Szövete tűnik elő összegezve, minden jellemvonásával együtt, de most már a
bonyolultság felsőbb fokán, s következésképp egyszersmind a bensőségnek, azaz a tudatnak
magasabb fokán (ha érvényes az a hipotézis, amely vezérel bennünket könyvünk lapjain).
2) Belső forradalom.
Általában azt szokták mondani, hogy a Világban a pszichés élet a szerves Élet első
lépéseivel, vagyis a Sejt megjelenésével «kezdődik». Tehát én is csatlakozom ehhez az
általánosan elfogadott szemponthoz és beszédmódhoz, mert azt állítom, hogy a Fejlődés eme
sajátos állomásán a Tudat Földön történő előrehaladásának határozottan döntő lépése történt
meg.
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De mert én sokkal ősibb - s igazában a kezdet kezdetén történt - eredetet tulajdonítok az
Anyag bensejében rejlő első alapvonalaknak, rám hárul hát annak kifejtése, miből állhat a
benső ( «radiális>) energiának sajátos módosulása, amely megfelel a sejt-egység külső
«tangenciális») fölépülésének. Ha az elemi szabad aktivitás homályos és távoli gyökereit az
atomok, majd a molekulák, aztán a mega-molekulák hosszú láncolatába süllyesztjük, akkor
nem. valami totális kezdettel, hanem metamorfóz~ssal (átalakulással) kell pszichésen kifejeződnie a sejt forradalmának. De miként érzékeltessük az ugrásszerű változást (vagy
egyáltalán lehet-e helyet találni egy ilyen ugrás számára?), amikor az Élet-előttibe zárt tudatelőtti az első igazi élőlény kezdetlegesen csekélyke tudatává alakul? Egy létező számára tehát
több mód is van arra, hogy Bensővel rendelkezzék?
Megvallom, e ponton nehéz a világos fogalmazás. Később, a Gondolatra vonatkozóan,
egy csapásra fel fog tűnni «az emberi kritikus pont» pszichés meghatározása, mert a
Reflexió első Lépése magában hord valami véglegeset, és mert e lépés fölmérése céljából
csak olvasnunk kell önmagunk mélyén. Viszont amikor a Sejtet az őt megelőző létezőkhöz
hasonlítva vizsgáljuk, befelé forduló tekintetünk csak sokszor hallott s távoli analógiákat
találhat vezérfonalul. Mit tudunk még akár a hozzánk legközelebb élő állatok «lelkéről»?
Amikor pedig ily messzire tekintünk hátra s lefelé, akkor képzeletünknek meg kell
elégednie homályos tapogatódzásokkal.
Ekkora homályban s ilyen hozzávetőleges becslések birtokában mégis lehetséges három
megállapítás, és ezek elegendők is ahhoz, hogy megfelelő s összefüggő módon :határozzuk
meg, hol helyezkedik el a sejt ébredése ama
. pszichés átalakulások sorozatában, amelyek a földön előkészítik az emberi fenomén
megjelenését. Még az általunk elfogadott szempontok szerint is, sőt hozzáteszem: főleg a mi
szempontjaink szerint, - vagyis azt vallva, hogy valamiféle kezdetleges tudat előzi meg az
Élet rügyfakadását, - egy ilyen ébred vagy ugrás 1. lehetséges volt sőt 2. kellett hogy
megtörténjék; sekként 3. részben magyarázatot kapunk a Föld színét történetileg átalakító
egyik legrendkívülibb újdonságra.
Először is: teljesen megérthető, hogy a tudatnak még két alsó állapota vagy formája
között is lehetséges valami lényegbeli ugrás. Hogy a fönt megfogalmazott kétségre
visszatérjek és saját szavaival érveljek, azt mondom, hogy csakugyan sok mód van arra, hogy
egy létező
valamiféle Bensővel rendelkezzék. Egy zárt és kezdetben szabálytalan felszín átváltozhat
központosítottá. Egy kör növelheti szimmetria-rendjét - azáltal, hogy szférává lesz. Semmi
sem akadályozza meg azt, hogy akár a részek elrendeződése, akár pedig egy újabb dimenzió
megszerzése révén hirtelen új szintre emelkedjék a kozmikus elemre jellemző bensőség foka.
Csakhogy a Dolgok Bensejének és Külsejének kölcsönös viszonyait szabályozó
(föntebb fölismert) törvényből közvetlenül adódik az, hogy pontosan ilyen pszichés változásnak kellett együtt járnia a sejt-kombinálódás megtörténésével. Az Anyag szintétikus
állapotának megnövekedése: tehát - modottuk - ezzel összefüggően tudatnövekedés is az
összhangot nyert miliő számára. Most hozzá kell tennünk ezt is: kritikus transzformáció az
elemek benső elrendeződésében: tehát ipso facto, ezzel együtt természetbeni változás a
Világegyetem részeinek tudat-állapotában.
S most ezeknek az elveknek fényénél ismét nézzük ezt a csodálatos látványt: az Élet
végleges felfakadását a fiatal Föld felszínén. Micsoda nekilendülő spontaneitás. Fantasztikus
alkotások pazar kitörése. Fékevesztett kiáradás. Ugrás a bizonytalanba. .. Nemde éppen az az
esemény játszódik le. itt, amit az elmélet előre jelzett? A belső energia robbanásszerű
kitörése, ami az Anyag alapvető nagyfokú szerveződésével társul, s arányos vele.
A korpuszkuláris csoportosulás lényegesen új típusának külső megvalósulása;
határtalan számú szubsztancia számára hajlékonyabb és jobban központosított szerveződést
tesz lehetővé a partikulák minden nagyságrendi
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fokán; és ezzel együtt a tudatos aktivitás és irányvétel új típusának benső feltűnése: íme
ésszerűen ezzel a kettős és gyökeres metamorfózis sal határozhatjuk meg, hogy mi az a
sajátosan eredeti, ami jellemzi a Molekulától a Sejtig történő kritikus átmenetet, - az Élet
Lépcsőfokát.
Mielőtt a Fejlődés további folyamatára vonatkozó következményeket elemeznénk,
közelebbről kell tanulmányoznunk e lépés történeti megvalósulásának körülményeit: először
a térben, majd az időben.
Ezt tárgyalja két következő szakaszunk.

2. AZ ÉLET KEZDETI JELENSÉGEI
Mivel a Sejt megjelenése a Végtelen Kicsi határain lejátszódó esemény volt, s mert ez
igen-igen kényes elemeken ment végbe, amelyek máig már szétolvadtak régóta átalakult
üledékekben, - mondottam, hogy semmi eshetőség sincs arra, hogy valaha is rátaláljunk
nyomaira. így hát már kezdetben beleütközünk abba az alapvető tapasztalati adottságba,
hogy ti. minden dolog kezdete gyakorlatilag hozzáférhetetlenné válik. Egyetemesen mutatkozó törvény ez a Történetben. Később «a fejlődési kezdemények (<<kocsányok»)
automatikus eltűnésének fogjuk nevezni ezt a törvényt.
Szerencsére az emberi szellem számára többféle módon érhető el a Valóság. Amit nem
ér el az érzéki megtapasztalás közvetlensége, azt közvetett módszerek sora segítségével
hozzávetőlegesen körülírhatjuk és meghatározhatjuk. Szándékszunk ezen a kerülő úton, az
egyedül rendelkezésünkre álló módon megközelíteni azt, hogy milyennek képzelhetjük el az
újszülött Életet? Akkor a következő módszerrel s az alábbi állomásokon át juthatunk előre.
A környezet
Talán ezer millió évet is hátrálva, azzal kell kezdenünk, hogy gondolatban eltüntetjük
azoknak az anyagi fölépítményeknek nagy részét, amelyek ma sajátos fizionómiát adnak a
Föld felszínének. A geológusok még távolról sem egyeztek meg abban, milyen lehetett
bolygónk ezekben a régi korszakokban. Jómagam legkönnyebben úgy képzelem el, hogy
parttalan óceán borítja
abból maradt meg a mi Csendes-óceánunk? s ezen még alighogy felbukkannak - egyes
elszigetelt pontokon, vulkánikus áradások formájában - a földrészek kiemelkedő foltjai. Az
akkori tenger vize bizonyára langyosabb volt, mint ma, teltebb volt mindenféle szabad
kémiai anyaggal, amit későbbi korok fokozatosan elnyeltek és megkötötte~. Az első
sejteknek ilyen nehéz és aktív folyadékban, - de mindenképp föltétlenül folyékony közegben
kellett kialakulniok. Próbáljuk észrevenni őket.
Ekkora távolságban persze elmosódva látszik alakjuk. Protoplazma-szemcsék, egyedi
sejtmaggal vagy sejtmag nélkül: annak analógiájára, ami a mai Természetben a legkevésbé
elváltozott nyomainak tűnik, csak ennyit találunk, ha elképzelni akarjuk ennek az
ősnemződésnek vonásait. De ha kibogozhatatlanok maradnak is a körvonalak és az egyedi
épület-rajz, másfajta jellemvonásai pontosan kitűnnek, s ezek - bár mennyiségiek - mégis
ugyanoly értékesek. Hihetetlen kicsiségükre utalok, s ennek természetes következményére :
elképesztően nagy számukra.
A kicsinység és a szám.
E pontra jutva gyakorlatilag kell kifejtenünk egy olyanfajta «erőfeszítést, hogy látni
tudjunk», mint amelyről az Előszóban beszéltem. Hosszú éveken át nézhetjük a csillagos
eget, s közben talán egyetlenegyszer sem próbáljuk valóban elképzelni az égitestek
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távolságát, illetve - ennek megfelelően - azt, hogy mily óriásiak. Hasonlóképp: bármennyire
hozzászokott is szemünk a mikroszkóp látómezőjéhez, lehet hogy sosem «realizáljuk» azt
az elképesztő dimenzió-esést, ami az Emberiség világát a vízcsepp világától elválasztja.
Századmilliméterekkel mérhető lényekről pontosan beszélünk. De próbáltuk-e valaha is a
mi életkörülményeinkbe állítani őket - a saját mértékükkel? Pedig föltétlenül törekednünk
kell ilyen szemléletmódra, ha a születő élet titkaiba, vagy csak a «terébe» is akarunk
hatolni, - ami nem lehetett más, mint csak szemcsés Élet.
Abban nem kételkedhetünk, hogy az első sejtek parányiak voltak. Ennek így kellett
lennie, mert a mega-molekulákból származtak. S közvetlenül erre utal a ma élők világában a
legegyszerűbb létezők vizsgálata. Amikor a Baktériumok elvesznek szemünk elől, csak 0,2
ezred milliméter hosszúak (= 0,2 mikron).
Ámde a Világmindenségben határozottan mutatkozik valami természetbeni kapcsolat a
nagyság és a szám között. Akár a részükre viszonylag megnagyobbodó tér következtében,
akár egyedi hatósugaruk csökkenésének kárpótlása céljából, a létezők annál nagyobb
tömegben tódulnak elő, minél kisebbek. Az első sejtek mikron-méretűek lehettek s
miriádokra menő lehetett a számuk.... Tehát bármily közel férkőzünk is az Élet felbukkanási
pontjához, az Élet ott már egyszerre mikroszkópikusan parányinak és
megszámlálhatatlannak is mutatkozik.
E kettős jelleg igazában nem okozhat semmi meglepetést. Nemde természetes, hogy az
Anyagból éppen fölbukkanó Élet még molekuláris állapottól «lucskosan» tűnik elő? De
most már nem elég csak hátranéznünk.
Most már a szerves világ működését és jövőjét akarjuk megérteni. E továbbfejlődés
forrásánál a Számmal. találkozunk, óriási nagy számmal. Hogyan képzelhetjük el ennek a
megszülető sokaságnak történeti módozatait és fejlődési szerkezetét?
A Szám eredete.
Az alig megszülető Élet máris hemzsegő nyüzsgés (azon a távolsági ponton, ahol mi
nézzük).
Értelmünk számára két gondolatsor mutatkozik, amely értelmezheti az élőlények
fejlődésének éppen ilyen kezdeti sokaságát, s meg is határozhat ja természetét.
Először is azt tételezhetjük föl, hogy az első sejtes csak egy ponton vagy igen kevés
ponton "jelentek meg s ennek ellenére mégis csaknem azonnal szaporodtak is, mint ahogy a
kristályosodás tovaterjed a tömény oldatban. Mert hiszen a fiatal Föld biológiai magas
feszültség állapotában lehetett.
.
Másrészt viszont arra is gondolhatunk, hogy kezdeti állhatatlanságból kiindulva és
éppen eme instabilitás körülményei révén a Mega-molekuláktól a Sejtig történő átmenet
majdnem egyszerre igen sok ponton történt. Nemde magában az Emberiségben is így
történnek a nagy fölfedezések?
«Egyetlen ős-sejtből származott» (monofilétikus)? - avagy pedig több őssejtből
(plifiletikus)? Kezdetben nagyon vékonyka s egyszerű volt, de aztán
óriási sebességgel burjánzott el? Vagy pedig inkább kezdettől fogva szélesen kiterjedő és
komplex, de aztán közepes sebességgel szerteáradó?
Leghelyesebben hogyan képzelhetjük el az élőlények nyalábjának talapzatát, gyökerét?
A Földön élő szervezetek történetének hosszú során végig, minden zoológiai csoport
eredetekor ugyanaz a probléma vetődik föl: csakis egyetlen szár? - avagy párhuzamos
vonalak nyalábja? S mert a kezdetet egyetlen esetben sem látjuk meg közvetlenül, éppen
azért érezzük állandóan ugyanazt a nehézséget: két, majdnem egyformán valószínű
hipotézis között kell választanunk.
Zavaró és bosszantó ez a bizonytalanság.
Dehát igazában -legalább is itt - szó lehet-e választásról? Bármily oldottnak képzeljük
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is, a földi Élet kezdeti gyökérszála bizonyára számos rostból állott, amely belesüllyedt a
molekuláris világ óriási tömegébe. Bármekkorának is gondoljuk viszont a közöttük lévő
rést, mint minden születő fizikai valóságnak, akképp ennek is rendelkeznie kellett valami
rendkívüli képességgel, amely lehetővé tette új formákba öltözését. A két szemléletmód
igazában. csak a szerint a viszonylagos fontosság szerint különbözik, amit akár az egyik,
akár a másik tényezőnek tulajdonítunk (kezdeti komplexitás, és kezdeti «kiterjedési
képesség»), s ez mindkét esetben ugyanaz. Másrészt mindkettő magába foglal szoros
fejlődési rokonságot a fiatal Föld ölén megjelent első élők között. Hanyagoljuk tehát el a
két látásmód másodlagos ellentétét, hogy figyelmünket arra a lényeges tényre
központosíthassuk, amit mindkettő együtt megvilágít. Véleményem szerint így fejezhetjük
ki ezt a tényt:
«Akármilyen oldalról nézzük is, a születő sejt-világ. már végtelenül bonyolultnak
mutatkozik. Akár eredeti pontjainak sokasága miatt, akár a néhány felbukkanó központjából
elinduló gyors szétkülönülése következtében, akár pedig - tegyük ezt is hozzá - a Föld vízburkában meglévő helyi (hőmérsékleti vagy kémiai) különbségek miatt, úgy kell felfognunk
az ős-sejt-állapotban lévő Életet, mint sokformájú rostok óriási nyalábját. Még ezekben a
mélységekben is, és már ezekben is igazában csak úgy lehet kezelni ezt az életjelenséget, mint
mozgó tömegek szerves problémáját».
Igen, ezt mondom: tömegeknek vagy sokaságoknak szerves problémája, - nem pedig nagy
számok statisztikai problémája. Mit jelent ez a különbség?
Kapcsolataik és alakjuk.
Itt ismét előtűnik - a társulás fokán - a Fizika és a Biológia világa közé ékelődő
küszöb. Amíg csak arról volt szó, hogy összenya.1áboljuk a molekulákat s az atomokat, addig
a valószínűségi számtani törvényekkel dolgozhattunk és meg is elégedhettünk velük, hogy az
Anyag viselkedésmódjairól számot adjunk. Attól a pillanattól fogva, amikor a Sejt megszerzi
a maga dimenzióját és felsőbbrendű spontaneitását, a monád egyedivé igyekszik válni a
tömkelegben, és így bonyolultabb elrendeződés rajzolódik ki a Világegyetem Szövetében.
Legalább is két ok miatt elégtelen s hamis v9lna úgy elképzelni az Életet - még szemcsés
állapotában is, mint valami véletlen és alaktalan nyüzsgést.
Először is: a sejtek kezdeti tömege már az első pillanattól kezdve befelé alá volt vetve
valamiféle egymás közötti függésnek, ami már nem lehetett egyszerű mechanikus
egymásmellé-rakódás, hanem «szimbiózis» kezdete, vagy közös élet, együttélés. Bármily
vékonyka volt is a szerves anyag Földön szétterülő fátyla, ki sem épülhetett és fenn sem
maradhatott volna olyan hatás és kölcsönhatás hálózata nélkül, amely őt biológiailag kötött
együttessé tette. Tehát a sejt-köd már kezdettől fogva föltétlenül valami szétfolyó szuperorganizmust jelentett, belső sokfélesége ellenére is. Nemcsak életet tartalmazó hab volt, de
bizonyos fokig élőhártya. Igazában itt ismét előtűnnek - magasabb formában és magasabb
rendű fokon - azok a már sokkal régebbi föltételek, amelyek - amint már láttuk is - a fiatal
Föld felszínén működtek az első polimerizált szubsztanciák megszületésekor s egyensúlyba
rendeződésekor. S ez egyszerű előjátéka is annak a sokkal előrehaladottabb evolúciós
szolidaritásnak, amelynek a felsőrendű Élők világában oly nyilvánvaló megléte mindinkább
arra fog késztetni, hogy sajátosan szerveseknek lássuk azokat a kapcsolatokat, amelyek
egyetlen teljességben fogják össze őket a Bioszférán belül.
Másodszor pedig: az mutatkozik (s ez még meglepőbb), hogy a Föld élő hártyáját
kezdettől fogva alkotó elemek nem teljes egészükben markolódtak egybe, - de nem is
találomra. Az a tény viszont hogy ebbe az ősi burokba
kerültek, inkább azt a benyomást kelti bennünk, hogy valami előzetes titokzatos
kiválasztódás vagy kétirányúság (dichotómia) vezérelte őket. A biológusok észrevették,
hogy az élő anyagba ágyazott molekulák mind ugyanoly módon aszimmetrikusak; azaz
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hogy ha sarkított fény-nyaláb megy át rajtuk, akkor mindnyájan ugyanabba az irányba
fordítják e nyaláb síkját: mindnyájan vagy jobbra fordítják a polarizációs síkot
(dextrogyrek), vagy más esetben mindnyájan balra fordítják a polarizációs síkot
(levogyrek). Sőt ami még inkább figyelemreméltó: minden élőlény. a legparányibb
Baktériumtól kezdve az Emberig (oly sok lehetséges kémiai forma közül) pontosan
ugyanazokat a bonyolult vitamin- és enzim-típusokat tartalmazza. A felsőbbrendű
Emlősök mind «háromgumós-fogúak». Vagy pl. a járó Gerincesek mind négylábúak. Az
élő Világ eme hasonlósági jellegzetességei nem látszanak szükségeseknek. Ekkora
hasonlatosság viszont nem arra utal-e, hogy már az eredet fokán választás vagy
kiválogatás történt? A protoplazmáknak ilyen esedékes pontokra vonatkozó kémiai
egyformaságából akartak egyesek érvet találni arra, hogy minden jelenlegi szervezet
egyetlen ősi csoportosulásból származik (mint a kristály, amikor túl-tömény közegbe
esik). Anélkül, hogy ily messzire mennénk, annyit mondhatunk, hogy ez a hasonlóság
csak e téjyt erősít meg: az Élet küszöbére érkezett karbonos Anyag hatalmas tömegében
(mint ahogy egyszerre n ponton jelentkezik egy fölfedezés) bizonyos kezdeti hasadás van,
pl. a dextrogyrek és a levogyrek között (aszerint, hogy milyen esetről van szó). De ez
lényegében mindegy. Az érdekes az, hogy - mindkét hipotézis esetében - a Földön az
élőlények világa az. átformált Egésznek ugyanazt az érdekes jellegét ölti magára egy
részleges csoportosulástói kezdve: bármily volt is kezdeti nekilendülésének
bonyolultsága, csak egy részét meríti ki annak, ami lehetett volna! Ha egészében nézzük,
azt mondhatjuk a Bioszféráról, hogy csak egyszerű ágat jelent az Élet-előttinek más,
kevésbé fejlődőképes vagy kevésbé szerencsés elszaporodásai közepette és azok fölött.
Mi mást jelent ez, mint hogy azt mondhatjuk: ha egységében nézzük, az első sejtek megjelenése már ugyanazokat a problémákat veti fel, mint a „filumnak” (törzságnak) nevezett
bármelyik későbbi hajtás eredete. A Világegyetem elkezdett ágakra szakadni,
kétségtelenül továbbra is vég nélkül ágakra oszlik, már az Élet Fája alatt is.
Nagy távolságból nézve lényegében ilyennek tűnik az elemi Élet: mikroszkopikus
elemek tarka sokasága, amely elég nagy ahhoz, hogy befödje a Földet, és mégis eléggé rokon
és eléggé válogatott sokaság, hogy szerkezetileg és származásilag szolidáris Egészet
alkosson.
Ismételjük, hogy ezek a jellemzések kizárólag csak általános vonásokra, az egészet jellemző
tulajdonságokra vonatkoznak. Ennyivel be kell érnünk. S várhattuk is, hogy ennyivel meg
kell elégednünk. A Világmindenség minden dimenziójában kikerülhetetlenül ugyanaz a távlati törvény mossa ellátásunk mezején a Múlt mélységeit s a Tér hátterét. Ami nagyon távol
van s nagyon kicsi, az csak szétfolyó lehet. H
ogy tekintetünk mélyebbre hatolhasson az
Élet feltűnését kísérő jelenségek titkába, ahhoz az kellene, hogy az Élet - valahol a Földön még most is éppen fölfakadjon szemünk láttára. Hacsak közben (ki tudja?) a kémikusoknak nem
sikerül laboratóriumban megismételtetniök ezt a jelenséget.

Mielőtt befejeznénk ezt a fejezetet, bizony azt kell megállapítanunk, hogy ez a szerencse
nem adatott meg nekünk.

3. AZ ÉLET ÉVADA
Elvileg teljesen képzelhető, a mikroszkopikus és a végtelen kicsi határain még most is körülöttünk - észrevétlenül tovább folytatódik a mega-molekuláknak sejtekké való titokzatos
átalakulása, amely millió évekkel ezelőtt kezdődött. hány erőről képzeltük már azt, hogy
végleg elhalt a Természetben, pedig gondosabb elemzés bebizonyította, hogy folyton
működik! A Föld kérge nem szűnt meg emelkedni és süllyedni lábunk alatt, Földünkön még
ma is türemlenek hegyláncok. A gránit-sziklák folyton táplálják s bővítik a szárazföldek
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talapzatát. A szerves világ is szüntelenül új- rügyeket hajt hatalmas ágazata felszínén. Az
igen nagy lassúságnak sikerül azt a látszatot keltenie, mintha nem volna mozgás. Miért ne
tehetné meg ezt ugyanily eredményesen a végtelen kicsinység? Önmagában véve semmi
sem ellenkezik azzal, hogy végtelen kicsiny tömegekben még most is - szemünk láttára szülessék élő szubsztancia.
De a valóságban semmi sem jelzi, hogy így van. Éppen ellenkezőleg: minden arra utal,
hogy el kell vetnünk ezt a gondolatot.
Mindenki hallott arról a híres vitáról, amely idestova száz évvel ezelőtt szembeállította
az «ősnemződés» (generatio spontanea) híveit és ellenfeleit. A perlekedés eredményeiből úgy látszik - akkor többre akartak következtetni, mint ami lehetséges volt: mintha Pouchet
alulmaradása a vita során tudományosan hiúvá tett volna minden reményt arra, hogy
evolúciós magyarázat ad ható az Élet őskezdetére. Viszont ma már mindenki egyetért egy
pontra vonatkozólag: abból a tényből, hogy a minden csírától előzőleg
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megfosztott miliőben -laboratóriumban - sosem bukkan föl Élet, még bármiféle
általános evidencia ellenére sem lehet arra következtetni, hogy ez a jelenség - más
körülmények között és más korokban - sosem történt meg.. Pasteur kisérletei nem
bizonyíthattak és semmit sem bizonyíthatnak ez ellen, hogy valaha sejtek születtek
bolygónkon. Viszont Pasteur kísérleteinek sikere, amelyet szüntelenül igazol a csírátlanítás
(sterilizáció) módszereinek általános alkalmazása, mégis valamit alaposan bizonyít, t. i. azt,
hogy kísérleteink mezején és határain belül ma a protoplazma már nem alakul ki közvetlenül
a Föld szervetlen szubsztanciáiból.
Pasteur kísérleteinek mégis azt lehetne ellene vetni, hogy a sterilizáció a maga nyers erejével nemcsak a
kiküszöbölendő élő csírákat, hanem azokat az élet-előtti csírák at is könnyen elpusztíthatja. amelyekből- és
csakis ezekből- jöhetne elő az Élet. Végül is: hogy az Élet csak egyszer jelent meg a Földön, arra az szolgáltat
legjobb bizonyítékot, hogy az Élet Fájának struktúrája egységes. (Lásd alább.)

S ez bizony arra kötelez, hogy felülvizsgáljuk néhány olyan elgondolásunkat, amelyet
esetleg abszolútnak vélve melengettünk Tudományunkban, s amelyek a «jelenlegi Okok»
magyarázó erejére és használhatósági értékére vonatkoznak.
Éppen az imént említettem, hogy sok transzformáció, amelyet megszűntnek s régóta
nem-létezőnek tartottunk, még most is folytatódik mostani Világunkban, pedig megesküdtünk
volna az ellenkezőjéről. E váratlan megállapítás hatására, amely hízeleg a kísérletezés fogható
és érzékelhető formáit kedvelő természetes hajlamunknak, lassacskán arra hajlik gondolatunk,
hogy soha semmi egészen új nem is volt a nap alatt, sem a Múltban, mint ahogy nem is lehet
a Jövőben sem. Aztán még egy lépés, és valódi megismerési értéket kizárólagosan már csak a
Jelen eseményeinek ismernénk el. Hiszen a jelenlegin kívül alapjában véve nemde minden
csak «hozzávetőleges» ?
Mindenáron küzdenünk kell az ellen, hogy a Tudomány jogosultságát és területét ily
ösztönösen leszűkítsük.
Nem, a Világ éppen a Jelenlegi által megkívánt feltételeknek nem tenne eleget, - nem
lenne a Mechanikának s a Biológiának nagy Világa, - ha nem volnánk elmerülve ebbe a
Világba, akárcsak azok a rovarok, amelyeknek tiszavirágnyi léte semmit sem tud arról, ami
kívül esik egy rövidke időszak határain. A Világegyetemben - éppen a Jelen mértékével
feltárt dimenziók
révén - sok-sok dolognak kellett történnie, aminek az Ember nem volt szemtanúja. Jóval a
Gondolat ébredése előtt a kozmikus Energia olyan hatásokban nyilvánult meg a Földön,
amelyekre ma nincs példánk. Tehát a
Világban közvetlenül mérhető jelenségeken kívül a Tudomány kell hogy számoljon a tények
sajátos osztályával, témánk szempontjából legfontosabb, mert leginkább jelentőségteljes és
legritkább tényekkel: azokkal, amelyek
,nem tartoznak sem a közvetlen megfigyelés, sem a közvetlen kísérletezés alá, de amelyeket
csakis a «Fizikának» egyik nagyon illetékes ága fedhet fel, a Múlt Föltárása.
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S mivel ismételten hiába keressük magunk körül e tények megfelelőit, és sikertelen az
a törekvésünk, hogy kísérletileg felidézzük őket, ezért arra kell' következtetnünk, hogy az
első élő testek megjelenése volt az egyik
legszenzációsabb eme események közül.'
Ezek után menjünk egy kÜ;1sé előbbre. Az időben lejátszódó események két ok
következtében szökhetnek ki látókörünkből. Egyrészt: ha csak oly nagy időközökben
ismétlődnek, hogy létezésünk teljes időtartama Két felbukkanásuk közé esik. Más esetekben
viszont elérhetetlenek maradnak, mert ha egyszer megtörténtek, soha többé nem
ismétlődnek. Igenhosszú időszakokként szabályosan visszatérő jelenség (sok ilyent ismer a
Csillagászat) , avagy sajátosan egyszeri tény (ilyen lehetne Szokrátesz vagy Augusztus az
emberi történelemben)? Pasteur felfedezéseit számon tartva, a nem-tapasztalható (vagy
inkább a tapasztalaton kívül eső) jelenség két kategóriájának melyikébe kell sorolnunk a
sejteknek az Anyagból kiinduló kezdeti kialakulását, az Élet megszületését?
Hozhatunk tényeket annak az elgondolásnak támogatására, amely szerint a szerves
Anyag periodikusan - időközönkint - hajt ki a Földön. Amikor majd azÉlet Fáját fogom
felrajzolni, említem, hogy a mi élő Világunkban együttléteznek olyan nagy összességek
(Egysejtűek, Növények, Polipok, Rovarok, Gerincesek. ..) , amelyeknek rosszul összeillő
érintkezési pontjai elég jól magyarázhatók azzal, hogy talán heterogén eredetűek, vagyis hogy
nem közös az eredetük. Mint ahogy különböző korokban előtörve, egymást követő
benyomulások során ugyanaz a magma áramlik kifelé s keresztül-kasul futó erezete
ugyanannak a hegynek erupciós bonyolultságát alkotja... Az Élet egymástól független
lüktetéseiről alkotott hipotézis kényelmesen igazolná a Rendszertan által elismert főbb
Ágazatok morfológiai különféleségét. S ez az elgondolás valóban semmi nehézségbe sem
ütköznék az Időrend oldaláról. Bármiképp van is, annak időnek hosszúsága, amely két,
egymásra következő Elágazás történeti eredetét elválasztja, jóval nagyobb, mint az Emberiség
korát fölmérő időtartam. Ennek következtében semmi csodálnivaló nincs abban, hogy olyan
képzelgésben éltünk, mintha már semmi sem történnék többé. Az Anyag halottnak látszik. De
igazában nem a következő fellüktetése, készül-e lassan, körülöttünk mindenütt?
Jeleznem kellett s bizonyos mértékben meg is kellett védenem az Élet lökésszerűen
fellüktető születéséről alkotott elgondolást. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ennél megálljak.
Mert az olyan elmélet ellen, amely az Élet több egymás utáni és különböző áramlását látja
meg a Föld felszínén, bizony van egy döntő ellenvetés: a szerves létezők alapvető
hasonlósága.
Ebben a fejezetben már jeleztük azt az igen érdekes tényt, hogy az élő szubsztanciák
minden molekulája egyformán aszimmetrikus és hogy pontosan ugyanazokat a vitaminokat
tartalmazza. Nos hát minél inkább bonyolódnak a szervezetek, annál inkább nyilvánvalónak
mutatkozik származási rokonságuk. Ez tűnik ki a sejt típusának abszolút s egyetemes
egyformaságából. Ez látszik - főleg az Állatoknál- az érzéklés, a táplálkozás, a szaporodás
különböző problémáira nyert azonos megoldásokban: mindenütt véredény-rendszer és
idegrendszer; mindenütt valami vér-forma; mindenütt mirigyek (gonádok); mindenütt
szemek... Ez a származási rokonság folytatódik azoknak a módszereknek hasonlóságában,
amelyekkel az egyedek felsőbbrendű szervezetekké társulnak vagy közösséget alkotnak.
Végül ez villan elő a kibontakozás általános törvényeiből («ontogenezis» és «filogenezis»),
amelyek az egészében szemlélt élő Világ számára egyetlen forrásból származó összefüggést
teremtenek meg.
Még ha a számos analógia közül egyik-másik magyarázható is azzal, hogy
egyetlenegy «élet-előtti magmát» azonos földi körülményekhez kötünk, az mégsem látszik
lehetségesnek, hogy úgy tekintsük egységes nyalábjukat, mintha egyszerű párhuzamosságot
vagy egyszerű «konvergenciát», «együvé-tartást» fejeznének ki. Még ha csak egyetlen
általános megoldás van is a Földön az Élet fizikai és fiziológiai problémájára, ez az összesítő
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megoldás szükségképp homályban hagy igen sok olyan esetleges, másodlagos sajátságot,
amelyről nem lehet azt gondolnunk, hogy kétszer ugyanazok voltak. Viszont az élők
mindnyájan - még igen távoli csoportjaik között is - hasonlítanak egymáshoz éppen eme járulékos tulajdonságaikra nézve is. Ebből kifolyólag a zoológiai elágazások között jelenleg
megfigyelhető ellentétek jórészt elvesztik jelentőségüket (talán egyszerűen a távlati szemlélet
hatására alakultak ki, meg az élő törzsek fokozatos elszigetelődése miatt is). S a természettudós mindinkább azt a meggyőződést vallja, hogy a Földön az Élet kivirágzása az abszolút
egyedülálló események közé tartozik, amelyek - ha egyszer megtörténtek - többé nem
ismétlődnek. Ez kevésbé valószínűtlen hipotézis, mintsem első pillanatra látszik, - föltéve,
hogy helyesen értjük meg, mi rejlik bolygónk történetében.
Geológiában és Geofizikában manapság divat az, hogy kimagaslóan fontosnak tartják a
periodikusan ismétlődő jelenségeket. A tengerek kiterjednek s visszavonulnak. A
szárazföldek alapjai emelkednek és süllyednek. A hegységek növekednek s kiegyenlítődnek.
A jég előrenyomul és hátrál. A rádió-aktivitás melege mélyben összegyűl és szétárad a
felszínen... Szinte csak erről a méltóságteljes «jövés-menés»-ről beszélnek a Föld sorsát
leíró értekezések.
Az események ritmusos mozgásának hangsúlyozásával együtt jár az, hogy szívesen
emelik ki a jelenlegi okokat. Az utóbbi is, meg az előbbi állásfoglalás is határozott
racionális igényekkel magyarázható. Az, ami ismétlődik, legalább elvileg megfigyelhető
marad. Ebből törvényt alkothatunk. Támpontot találunk itt az idő méréséhez. Legelsőként én ismerem el ezeknek az előnyöknek tudományos értékét. De nem is
rejthetem el azt a gondolatomat, hogy ha kizárólagosan csak a földkéreg megmért
kilengéseivel vagy az Élet mozgásaival foglalkozunk, akkor éppen a Geológia legfőbb
tárgya ~ marad ki vizsgálódásainkból.
Mert elvégre is a Föld nem csak valami nagy test, amely lélegzik. Igen, emelkedik és
süllyed... De ami ennél fontosabb: kellett, hogy valamikor létezni kezdjen; mozgó
egyensúly köti további előrehaladását; valószínűleg valami végső állapot felé tart. Született,
fejlődik s valamikor bizonyára meg fog halni. Tehát kell, hogy körülöttünk teljes egészében
dolgozzék egy olyan folyamat, amely a geológiai korokkal kifejez1ielo lüktetéseknél
mélyebbre ható s nem periodikus, hanem a bolygó egész kifejlődését meghatározza: valami,
ami kémiailag bonyolultabb s az Anyaghoz- bensőségesebben hozzátartozik, mint a
«kihűlés», amiről valamikor beszéltek; de mégis valami visszafordíthatatlan és folytonos.
Valami görbe, amely nem hajlik vissza, s ezért átalakulási pontjai nem ismétlődnek.
Egyetlen tengerár a korok ritmusában... Nos hát én azt gondolom, hogy az élet jelenségét
ezen a döntő fontosságú pályán s ehhez a mélyből jövő áradáshoz kötve kell látnunk.
Hogy az Élet valamikor elkülönülhetett az ősi óceánban, ez bizonyára azért volt
lehetséges, mert a Föld (éppen ez adta fiatalságát!) akkor olyan kiváltságos általános
állapotban volt az elemei szétoszlása s teljes egészében vett bonyolultsága révén, hogy ez
lehetővé tette s elő segítette a protoplazmák fölépülését.
Hogy pedig az Élet ma már nem alakul ki közvetlenül kiindulva a szilárd rétegben vagy
víz-rétegben lévő elemekből, ez bizonyára csak azért van így, mert a Bioszféra
megjelenésének puszta ténye is annyira megzavarta, elszegényítette és fellazította a
Világmindenség hozzáférhető töredékének ősi kémiai állapotát, hogy ez a jelenség soha
többé nem ismétlődhet meg (talán csak mesterségesen) .
Ezt a látásmódot tartom én helyesnek. Eszerint tehát a «sejt forradalma» úgy
mutatkozik, mint a Föld fejlődésének görbéjén a csírázás kritikus és egyedüli pontja, - példa
nélkül álló pillanat. Egyszeri esemény a protoplazma Földjén, mint ahogy egyszer keletkeztek
a Kozmoszban atom-magok és elektronok.
. Ennek a hipotézisnek az az előnye, hogy érthetővé teszi azt a szerves, mély
hasonlóságot, amely minden élőlényt jellemez a Baktériumtói kezdve az Emberig; s
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ugyanakkor azt is megmagyarázza, hogy a legkisebb élő mag kialakulását is mindenütt és
mindig csak úgy fedezzük fel, mint generációval történő jelenséget. S ez volt a probléma.
De hipotézisünknek a Tudomány számára van még másik két fontos következménye is.
Először: az Élet jelenségét elkülöníti a Föld többi, periodikus és másodlagos
eseményének tömegétől, s ezáltal ezt az élet jelenséget teszi a földgolyó csillagászati
fejlődésének egyik fő vonatkozási mércéjévé (vagy paraméterévé); vagyis helyreigazítja
arányérzékünket s értékítéletünket, új világszemléletet tár elénk.
Aztán pedig: ez a hipotézis - mert már úgy mutatja be a szerves testek eredetét, hogy a
Föld történetében azelőtt soha nem történt s nem is ismétlődő kémiai átalakuláshoz kötődik, arra indít bennünket, hogy úgy tekintsük a bolygónk élő rétegébe foglalt energiát, mint valami
zárt, az ősi kiáramlás nagysága által meghatározott «mennyiségből» kiinduló s annak
bensejében fejlődő valóságot.
Az Élet úgy született s terjed a Földön, mint egyetlen lüktetés. Most már ennek az
egyedülálló hullámnak tovaterjedését kell követnünk az Emberig, és - ha lehetséges - túl az
Emberen is.

II. FEJEZET
AZ ÉLET ELTERJEDÉSE
Amikor a fizikus egy hullám kibontakozását akarja tanulmányozni, azzal
kezdi, hogy megméri egyetlen partikula lüktetését. Aztán a főbb
jellemvonások és rugalmassági irányok alapján foglalja össze a vibráló
közeget, s ennek mértéke szerint általánosítja az egy elem esetében
megtalált eredményeket. így éri el azt, amit meghatározni akart: az
együttes mozgásról lényeges, a lehető legjobban megközelítő képet alkot.
A biológusnak, aki az Élet előrehaladását szándékozik leírni, saját
eszközeivel ugyanezt a módszert kell követnie. Lehetetlen volna rendet
teremtenie ebben a hatalmas és bonyolult jelenségben, hacsak előbb azt
nem elemzi, milyen utakat talált az Élet, hogy mindenegyes elemében is
előrejusson. A felgyülemlő sok egyéni fejlődési vonalból sem lehetne
általános viselkedésmódra következtetnie, ha eredőjükként nem
választaná ki a legkifejezőbb s legvilágosabb vonásokat.
Ez leegyszerűsített, de szerkezeti képet ad a fejlődő földi Életről. Olyan
látásmód ez, amelynek igazsága szembeszökő az egyveretűség s az
összefüggés tiszta és tagadhatatlan ténye révén. Nincs benne mellékes
részlet, fölösleges vita. Itt is, mint mindig, a távlatot kell meglátnunk s
elfogadnunk. Ellenkező esetben semmit sem látunk. A következő
szakaszokban ezt a látásmódot
igyekszem kifejteni.
.
Mondanivalóm lényegét három fő pontban foglalom össze:
1. Az Élet elemi Mozgásai.
2. Az élő tömeg spontán Szétágazódásai.
3. Az Élet Fája.
Mindhármat először kívülről s felszínükön nézem.
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Csak a következő fejezetben igyekszem behatolni a Dolgok Bensejébe.

1. AZ ÉLET ELEMI MOZGÁSAI
A. Szaporodás
A Bioszféra burkát a Föld köré szövő egész folyamatnak gyökerén a
Szaporodás található. Ez tipikus életjelenség. A megfelelő pillanatban
minden sejt szétosztódik (<<hasadással», vagy «sejtmagosztódással» ) s
önmagához hasonló új sejtnek ad életet. Imént még csak egy központ volt.
Most már kettő van. Az Élet további lépései számára minden ebből az
elemi és hatalmas jelenségből származik.
úgy tűnik, hogy magát a sejtosztódást az az egyszerűen szükségszerű
helyzet idézte elő, amely arra késztette az élő partikulát, hogy kárpótlást
szerezzen molekuláris törékenységére s orvosolja azokat a szerkezeti
válságokat, amelyeket folytonos növekedése okoz. Megfiatalodás és
tehercsökkentés. Az atom-határolta csoportosulásoknak, a mikromolekuláknak életkora (s ennek megfelelően a merevsége is) szinte végnélküli. A Sejt viszont folyton asszimilációs munkát végez; ezért ketté kell
oszt6dnia, hogy létben maradhasson. Ebből kifolyólag a Szaporodás
kezdetben csak egyszerű eljárási módszernek látszik, amelyet a Természet azért
talált föl, hogy az esendő létező számára megmaradást biztosítson a hatalmas molekulás
épületek között.
De - amint a Világban mindig történni szokott: az, ami eredetileg csak szerencsés véletlen
volt, vagy a fönn--maradás eszköze, azonnal átalakul s fe1használódik a haladás és a hódítás
szolgálatára. Azt hihetnénk, hogy az Élet kezdetben csak önvédelem céljából szaporodik.
Csakhogy éppen ez a munkája készíti elő hódító útjait.
B. Megsokszorozódás
Mert mihelyt megindult az élő partikulák kettőződése a Világegyetem Szövetében,
már csak az az Anyagmennyiség szab neki határt, amely működése rendelkezésére. áll.
Kiszámították, hogy néhány nemzedéknyi idő alatt egyetlen egysejtű Véglény a saját maga
osztódása s az utódai tovább osztódása révén elborítaná a Földet. A legnagyobb. tömeg sem
állhat ellen a mértani haladvány szerint előtörő erőknek. S ez nem holmi kiagyalt elképzelés.
Azzal az egyszerű ténnyel, hogy megkettőződik és hogy semmi sem akadályozhatja meg ezt a
folytonos duplázódást, az Élet oly ellenállhatatlan kiterjedési erővel rendelkezik, akárcsak a
kitáguló vagy légneművé váló test. Csakhogy amíg az élettelennek nevezett Anyag esetében a
növekvő tömeg hamarosan eléri egyensúlyi állapotát, addig az élő anyagban semmi
feszültség-enyhülés sem mutatkozik. Minél inkább kiterjed a sejtosztódás jelensége, annál
hevesebbé válik ereje. Mihelyt egyszer megindult a kettéosztódás, belülről már semmi sem
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képes leállítani, hiszen ez az építő és falánk tűz spontán jellegű. S következésképp kívülről
sem jöhet semmi sem, ami elég nagy lenne ahhoz, hogy kielégítse s ezáltal kioltsa.
C. Megújhodás
Ez pedig még csak első eredménye és csak mennyiségi oldala ennek a folyamatnak. A
Szaporodás megkettőzi az anya-sejtet. Sekként - a kémiai szétesés mechanizmusával
ellenkező módon - éppen megsokszorozódik, anélkül hogy szétmorzsálódnék. De ráadásul
ugyanakkor át is alakítja azt, amit csak továbbvinni akart. Az élő elem önmagára záródva
többé-kevésbé gyorsan ér el mozdulatlan állapotot. Megreked s fejlődésében
megmerevedik. A szaporodás pillanatában és a szaporodás munkája révén viszont
visszakapja belső ellenőrzési képességét és ezáltal új alakot és új irányt képes választani.
Ez nemcsak számszerinti sokasodás, hanem formai sokféleség is. Az egyes egyedekből
származó Élet hulláma nem egyhangú körként gyűrűzik s nemcsak hozzá teljesen hasonló
más egyedek alkotják. Szivárványként verődik szét különböző árnyalatok vég-nélküli
skálájára. Az élőlény ellenállhatatlan szaporodási központ; éppen ezért olyan fókusszá
válik, amely szintén ellenállhatatlanul lövelli szét különféle sugarait.
D. Összekötődés
S úgy látszik az Élet akkor fedezte föl az összekötődés csodálatos eszközét, hogy
kibővítse azt a rést, amelyet első hulláma vágott a Szervetlen falába. Külön könyvben
kellene leírni s elámulva végigszemlélni, hogy az evolúció révén a Sejttől az Emberig
miként hangsúlyozódik, s finomodik a nemek kettőssége. Mi e jelenség megindulását
vizsgáljuk. Először főleg olyan eszközként mutatkozik, amely meggyorsítja s fokozza a
sokasodás és a különfélévé-alakulás kettős hatását, amelyet kezdetben a nemiség nélküli
szaporodás szolgált - amiként ez a sejtszaporodás dolgozik még most is igen sok
alsóbbrendű szervezetben és testünk minden sejtjében is. Két elem első összekötődése
(bármily kevéssé volt is meg bennük a hím- és nőstény-jelleg) kaput nyitott a nemzés olyan
módozatai felé, amelyekben egyetlen egyed miriádnyi csírára képes szétoszlani. Ezzel
nyomban vég-nélküli folyamat indult el: a «karakterek» kombinálódása, amelyet állandóan
aprólékosan elemez a modern genetika. Ahelyett hogy az osztódás útján minden központ
egyszerűen csak sugározna, az Élet sugarai már akkor kezdtek egymásba torkollani,
kicserélték és változatossá tették gazdagságukat. E nagyszerű leleményességen már
ugyanúgy nem csodálkozunk, mint a Tűz, a Kenyér vagy az írás láttakor. Pedig mennyi
véletlen és mily sok próbálkozás, tehát mily nagy idő is kellett ahhoz, hogy éretté váljék ez
az alapvető újdonság, amelyből előkerültünk! S ugyancsak mennyi idő kellett még ahhoz
is, hogy természetes kiegészítéseként és betetőzéseként rátaláljon a nem kevésbé forradalmi
újításra, a Társulásra!
E. Társulás
Első elemzésre, és nem említve mélyebb tényezőket, azt mondhatjuk, hogy az élő
partikulák bonyolultabb szervezetekké való csoportosulása a sokasodásuknak majdnem
kikerülhetetlen következménye. A sejtek arra törekszenek, hogy csoportosuljanak, mert
egyik a másikhoz nyomódik, sőt fürtökben is születnek. A közeledés
/ eme tisztán mechanikus hasznossága vagy szükségessége azonban kiváltotta és kifejlesztette
a biológiai tökéletesedés végleges módszerét.
A Természetben szemünk láttára fönnmaradva mutatkozik ennek a még be nem
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fejezett útnak minden állomása, melynek során az Élet Szaporodásának szüntelenül növekvő
eredményei egységesülés vagy szintézis felé jutnak. Egészen alul az egyszerű egymás mellé
rak ódás, mint ahogy ma is látható a Baktériumoknál vagy az alsóbbrendű Gombáknál.
Följebb az egybeforradó telep, . már világosabban specializált elemeivel; de ezek még.
egyáltalán nem központosulnak. Ilyenek a felsőbbrendű Növényi Formációk, Mohaállatok,
Polip-félék. Még följebb a Soksejtű, a sejtek igazi Sejtje, amelyben a kritikus
átalakulás egyik csodálatos módján, szinte túlzott összezsúfolódással már autonóm központ
alakul az élő partikulák szerves csoportjában. S végül még messzebb, az Életet figyelő
látásunk és kísérleteink jelenlegi határán: a közösség, szabad Soksejtűek titokzatos társulásai,
amelyekben többé-kevésbé szerencsés irányban «mega-szintézissel» próbálnak kialakulni
igen bonyolult egység-formák.
Könyvem utolsó részét kifejezetten e csoportosulás végső s legmagasabb-rendű formája
tanulmányozásának szentelem, amelyben - a tudatos Közösségben - talán csúcspontjára jut a
szerveződő Anyag. Itt most egyszerűen csak azt jegyezzük meg, hogy a Társulás - bármely
fokán nézzük is - az élőlényeknek nem valami elszórtan vagy véletlenül előforduló jelensége.
Ellenkezőleg: az Élet kiterjedése érdekében használt legegyetemesebb, legállandóbb, tehát
legjelentősebb működések egyike. Ennek két előnye azonnal szembeszökő. Először: ennek
köszönhető, hogy az élő anyagnak sikerül eléggé nagykiterjedésű tömegekké alakulnia, s
ezáltal számtalan olyan külső kényszertől szabadulhat meg (hajszálcsöves tapadás,
átszivárgási nyomás, a miliő kémiai váltakozása, stb.), amely bénítja a mikroszkopikus
létezőt. Miként a hajózásban, akként a biológiában is bizonyos mozgásokhoz fizikailag
megkívántatik bizonyos termet, megfelelő nagyság, méret. .. Szintén a társulásnak köszönhető
(ugyancsak az általa lehetséges tömeg-növekedés révén), hogy a szervezet önmagán belül
talál helyet arra, hogy elszállásolja a különfélévé-alakulásából származó, fokozatos
összeadódással megszülető számos kis műszerét.
F. Határozott irányban működő összeadódási képesség.
Szaporodás, összekötődés, társulás. Bármily messzire is nyúlnak a sejtnek ezek a
különböző mozgásai, önmagukban a szervek felszíni kibontakozását határozzák meg. Ha
csak ezekre a forrásokra korlátozódnék, akkor az Élet mindig egyazon terv szerint terjedne
szét s válnék többfélévé. Ahhoz a repülőgéphez hasonlítana, amely fut a földön, de nem bír
«elszakadni». - Nem emelkednék föl.
Itt lép közbe az összeadódás képességének jelensége, mert függőleges összetevőként
szerepel.
Kétségtelen, hogy a biológiai fejlődés során van példa olyan vízszintes irányban ható
átalakulásokra, amelyek csupán a karakterek kereszteződése révén alakultak ki. Ilyenek a
«Mendel-féle» mutációk. De - általában és
mélyrehatóbban - az egyes szaporodások által lehetővé tett megújhodások többre képesek,
mint csak egymás helyettesítésére : egyik a másikhoz köti határozott irányban növekvő
tömegét. Kiéleződő hajlamok, vagy pedig egymással társuló és egymás fölé helyezkedő szervek. Amott csak nagyobb különfélesége, itt viszont növekvő specializálódása egyazon
genealógiai folytonosságot alkotó jellegeknek. Más szóval: az utódlási sor megjelenése, ami
már az egyedtől különböző természetes egység. A Biológia az Ortogenezis
Azzal az ürüggyel, hogy az «Ortogenezis» szó különféle vitatható vagy szűkre szabott
értelmet kapott, vagy mert metafizikai színezete van, egynéhány biológus egyszerűen el
akarná vetni. Az én határozott meggyőződésem éppen ellenkezőleg az, hogy ez a szó lényeges és helyettesíthetetlen, mert jelzi és állítja azt a nyilvánvaló tulajdonságot, amely az
élő Anyagot jellemzi: az Anyag rendszert alkot, «amelynek ölén a jellegek tapasztalatilag
egymásra-következnek a centro-komplexitás (központosított bonyolódás) folyton növekvő
értékei szerint». nevet adta a határozott irányban történő bonyolódás eme törvényének,
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amelyben ugyanaz a folyamat érik, mint amelyből - a mikromolekuláktól, majd a megamolekuláktól elindulva - megszülettek az első sejtek.
Az Ortogenezis az Átöröklésnek dinamikus és egyedül teljes formája. Milyen valóságot
és mily kozmikus távlatú rugókat rejt ez a kifejezés? -lassacskán majd fölfedezzük.
Kutatásunk jelen fokán már is előtűnik valami. Az
őt jellemző összeadódási képességnek köszönhetően az élő szubsztancia (a fizikusok
Anyagától eltérően) komplikációtól és állhatatlanságtól «terhes». Egyre kiszámíthatatlanabb
(mind valószínűtlenebb, mind improbábilisabb) formák felé zuhan, illetve igazában
emelkedik.
Ortogenezis nélkül csak szétterülés következnék be. Az Ortogenezissel legyőzhetetlenül
megjelenik az Élet valamiféle fölfelé emelkedése.
Az előző megállapításokból folyó következmény. Az Élet módozatai.
Álljunk meg egy percre. Egyelőre ne kutassuk, hogy az egész Életre kiterjesztve mit
jelentenek az imént fölfedezett különböző törvények, amelyek eddig a magában álló partikula
mozgásait szabályozták. Most még csak azt próbáljuk kibogozni, hogy éppen ezeknek az
elemi törvényeknek fényénél melyek azok az általános magatartási és viselkedési módok,
amelyek majd - minden fokán és minden esetben - jellemezni fogják a mozgó Életet.
Három ilyen főbb magatartási vagy cselekvési mód mutatkozik: nagy bőség,
találékonyság és (a mi egyéni szempontunkból nézve) közömbösség .
a) Először is; nagy bőség, amely a sokasodás határtalan folyamatából születik.
Az Élet tömegszerűen, látszólag rendszertelenül felburjánzó sokaságok lökéseire jut
tovább. Sok milliárd csíra és sok millió felnövekedett élőlény lökdösi, tolja félre, falja föl
egymást. Ki foglalja el a legnagyobb életteret, a legjobb helyeket? Csupa látszólagos
pazarlás és csupa kíméletlen mohóság; csupa titok és botrány. De ugyanakkor - ha igazán jól
megnézzük - az Életért folyó harcnak teljes biológiai ereje. Ama kegyetlen játék során,
amely szembeállítja és egymásba hajtja az ellenállhatatlanul kitáguló élő szubsztanciatömegeket, az egyed kétségtelenül lehetőségei s ereje végső határáig feszül. A rátermettebb
fölülkerekedése, természetes kiválasztódás: ezek nem üres szavak; - föltéve hogy nem rejlik
bennük sem végleges megoldás, § nem is tartjuk végső magyarázatnak.
De ebben a jelenségben elsősorban nem az egyed számít. Az egyéni harcok soránál
döntőbb a szerencsés esetek összeütközése: ez a harc bantakozik ki a létért való küzdelemben.
Az Élet azzal vértezi fel magát a gonosz csapások ellen, hagy vég- nélkül szaporodik. Növeli
annak lehetőségét, hogy életben marad. S ugyanakkor megsokszorozza annak eshetőségét,
hagy előbbre jut.
S íme az élő partikulák fokán ekkor tűnik fel s folytatódik a Tapogatódzás alapvető
technikája, minden kiterjedő sokaságnak ez a sajátos és legyőzhetetlen fegyvere. A
Tapagat6dzásban bámulatosan kombinálódik a nagy szárnak vak fantáziája, és pontos
eligazodás a célhoz vezető úton. A Tapogatózás nem csupán a véletlen, amivel össze akarták
zavarni, hanem cél felé irányuló Véletlen. Mindenüvé szétömleni, hagy mindent megtapasztalhasson. Mindent megkísérelni, hagy mindent megtalálhasson. Az Élet annál
óriásibbra és annál költségesebb módon fejleszti ki ezt az eszközét, minél jobban szétterjed.
Amit kiáradása sarán keres a Természet, nemde itt rejlik már, egészen mélyen?
b) Aztán pedig Találékonyság. Az összeadódási képességnek ez nélkülözhetetlen
föltétele, vagy pontosabban kifejezve: alkotó oldala. Az Életnek sikerült csodálatos
képességet kifejlesztenie, hagy szilárd s összefüggő
egységekbe fogja a jellemvonásokat. Parányi kis térben kell kiterveznie s összeillesztenie
kerekeit. Akárcsak a mérnöknek, neki is finom és egyszerű gépezeteket kell alkotnia. Ezzel
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a ténnyel viszont az organizmusok számára - és magasabbrendűségükkel arányos módon fontos tulajdonság jelentkezik és jár mindig együtt. S erről sosem szabad megfeledkeznünk.
Ami nagyobbra növekszik, az szétszedhető.
E fölfedezései kezdeti fakán a Biológia meglepetten s elbűvölten tapasztalta, hagy
akármily tökéletes volt - vagy minél tökéletesebb volt is - az élőlények spontaneitása, ezeket
a létezőket a biológus ujjai annál inkább
mindig szétszedhették zárt mechanizmusok vég nélküli láncolatává. Akkor a Biológia azt
vélte, hogy egyetemes materializmusra következtethet. Csakhogy ez annyit jelentett, hagy
elfelejtjük azt a lényegbeli különbséget, amely a természetes egészet elválasztja az
elemzése eredményeitől.
Igaz, hogy szervezettsége következtében akármelyik szerves létező mindig és
szükségszerűen lebontható alkotórészeire. De ebből egyáltalán nem következik az, hagy
ezeknek az alkotórészeknek összessége automatikusan egyenlő volna magával a létezővel,
vagy hagy az elrendezett összességből ne bukkanna föl valami sajátosan új érték. Hogy a
«szabad» még az Emberben is úgy mutatkozik, mint véges-végig determinista
meghatározásokra szételemezhető, ez még nem bizonyíték arra, hogy a Világ alapja ne
volna szabad jellegű (amint ezt mi állítjuk) . Ez egyszerűen csak az Élet találékonyságának
eredménye és diadala.
c) Végül pedig; Közömbösség az egyedek iránt.
A Művészet, a Költészet, sőt még a Filozófia is hányszor ábrázolta a Természetet
bekötött szemű asszonyként, aki szétzúzott létezők porát tapossa... E látszólagos kegyetlenségnek egyik jellemző vonása a pazarlás. Mint Tolsztoj sáskái, akként az Élet is a
feltornyosult holttestek hídján halad tova. S ez közvetlenül folyik a sokasodásból. De
maga módján az ortogenezis és a csoportosulás is ugyanebben az «embertelen» irányban
dolgozik.
A társulás jelensége az élő partikulát kiragadja önmagából. A nálánál nagyobb
egységbe kerül, s ezáltal részben rabszolgája is lesz ennek az összességnek. Többé már nem
önnönmagáé.
A közösségbe való szerves bekapcsolódás révén az egyed kiterjed a Térben.
Ugyanilyen kérlelhetetlenül válik az Időben is valamelyik leszármazási sor tagjává. Az
ortogenezis hatására az egyed beáll egy sorba. Központból csak láncszem lesz, közbeesővé
válik. Többé nem önmagáért van, ő már csak továbbad. Ezért mondhatták, hogy az Élet
valódibb, mint az életek...
Emitt: elveszés a számban. Amott: szétszakadás a Közösségibe. Egy harmadik
irányban pedig: széthúzódás a Változó Mozgásba. A Fejlődés folyamán drámai s örökös
ellentét a sokaságból született elem és az elemből állandóan megszülető sokaság között. -Amily mértékben szabályozódik az Élet általános mozgása, a konfliktus - az időnkint
visszatérő támadó erők ellenére - kezd fölengedni. Mégis egészen végig tapasztalható
kegyetlensége. Az antinómia csak a szellemmel világosodik ki, amikor eléri tudatosan
megérezhető tetőpontját. S a Világ közömbössége a saját elemei iránt a Személy zónájában
átalakul végtelen gondossággá.
De még nem értünk idáig!
Tapogatódzó pazarlás; alkotó leleményesség; közömbösség az iránt, ami nem a
Jövendő és nem a Teljesség. Elemi mechanizmusai révén e három jellegzetességgel
emelkedik az Élet. S még egy negyedik is ott van, ami a többit beburkolja: az egészet átfogó
egység.
Ez utóbbi jelleggel már találkoztunk az ősanyagnál; aztán a fiatal Földön; majd az
első sejtek kibomlásakor. Itt is megmutatkozik, még nyilvánvalóbban. Bármily hatalmas és
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sokformájú is az élő Anyag szaporodása, növekedése mindig szolidárisan előrejutva
történik. Az újonnan felnövekvőket folytonos javítgatás teszi a külső körülményekhez
alkalmazkodókká. Belül pedig mélyben gyökerező egyensúly mérlege dolgozik. Ha
egészében nézzük, a Földön szétáradt élő szubsztancia a fejlődése első állomásaitól kezdve
úgy rajzolódik ki, mint egyetlen és gigantikus szervezet szőttesének vonalai.
Mint refrént, folyton ugyanezt ismétlem az Ember felé vivő állomások mindegyikének
végén. Csak azért teszem, mert ha valaki erről megfeledkezik, nem ért meg semmit.
Fölfedezve az egyedi létezők lényegbevágó sokaságát és versengését, sosem szabad
szem elől veszítenünk a Bioszféra egységét, hogy megértsük az Életet. Kezdetben még
szétfolyó egység. Inkább csak eredetbeni, keret szerinti, szétszóródó lendület egysége,
semmint rendezett csoportosulás. De olyan egység, amely ezentúl- ahogy előbbre halad az
Élet - már sosem szűnik meg határozottá válni, önmagára hajlani, s végül szemünk láttára
saját központja köré szerveződni.

2. AZ ÉLŐ TÖMEG ÁGAKRA OSZLÁSA
Most az élő Föld egész területén tanulmányozzuk azokat a különféle mozgásokat,
amelyeknek jellemvonásait imént elemeztük a sejtek vagy az elszigetelt sejtcsoportosulások esetében. Azt képzelhetnénk, hogy ilyen távlatokban össze fog kavarodni
sokaságuk, és csak reménytelen zavart szül. Avagy arra számíthatunk, hogy összességük a harmonizálódás során - valami folyamatos hullámot hoz létre, olyanfélét, mint amilyen a
víz nyugodt felszínén gyűrűzik, ha kő esett belé. A valóságban valami harmadikfajta
dolog történik. Ha abban a formájában nézzük, amelyet még ma is elénk tár: a fölfelé
emelkedő Élet frontja sem nem zavaros, sem nem folyamatos. Úgy mutatkozik, mint
egyszerre szétágazó és emeletekre is oszló részletek összessége: Osztályok, Rendek,
Családok, Nemek, Fajok, azoknak a csoportoknak egész skálája,' amelyeknek
változatosságát, nagyság) rendjét és összekapcsolódásait a modern Rendszertan a maga
névjegyzékével igyekszik rögzíteni.
Ha az Élet egészét nézzük, azt látjuk, hogy cikkelyekre bomolva halad előre.
Kiterjedésekor spontán széttörik hatalmas, egymásnak alárendelt természetes
egységekre. Ágakra szakad. Itt az ideje, hogy most ezzel a sajátos jelenséggel foglalkozzunk,
amely épp oly lényeges a nagy élő tömegek számára, mint a sejteknek a «sejtmagosztódás»
(«karyokinézis»).
Sok különféle tényező - mindegyik egy-egy részt illetően - járul hozzá ahhoz, hogy
kirajzolja vagy erősebb vonalakkal meghúzza az Élet szétágazódását. E tényezőket én csak a
következő háromban foglalom össze:
a) _A növekedési csoportosulások, amelyek megszülik a «fílumokat» («törzságakat» ) .
b) Az érlelődéskor kibontakozó hajtások (vagy szétválások), amelyek időről-időre létre
hozzá az «örvös szétágazásokat» («verticílliumokat») .
c) A távlati hatások. amelyek látszólag eltüntetik az «összekötő szárakat» (fejlődési
kezdeményeket, «kocsányokat»)
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A. NÖVEKEDÉSI CSOPORTOSULÁSOK
Térjünk vissza az élő elemhez, amely most szaporodik és sokasodik. Láttuk, hogy
e körül az elem - mint központ - körül az ortogenezis hatására különféle szaporodási sorok
ágaznak szét s mindegyiket fel lehet ismerni bizonyos jellemvonások kihangsúlyozódása
révén. Ezek a sorok szerkezetileg széttartanak és igyekszenek elválni egymástól. Még
semmi sem jelzi előre, hogy szomszédos elemekből származó sorokkal találkozva nem
vegyülnek-e majd össze, hogy egyesülve valami kibogozhatatlan hálózatot alkossanak.
«Növekedési csoportosulásnak» nevezem azt az új és váratlan jelenséget, amikor
egyszerű típusú szétterjedés jön létre éppen ott, ahol a lehetőségek játéka során a
leginkább tarthattunk volna attól; hogy bonyolult összekuszálódás alakul ki.. !la vízréteg
zúdul a földre, akkor a víz csakhamar erecskékben, majd határozottan kialakuló
patakokban csatornázódik. Hasonlóképpen: sokféle ok hatására (az elemi fejlődési irányok
eredeti párhuzamossága, a szaporodási sorok kölcsönös vonzása és összeegyeződése, a
környezet kiválasztó hatása...) az élőtömeg szálai a különfélévé-válás folyamán
igyekszenek egymáshoz közeledni, csoportosulni és néhány uralkodó irányban
összeragadni. Kezdetben még határozatlan és
'szétfolyó a formáknak ez a - néhány kiváltságos tengely körül történő - központosulása:
csak néhány részen növekszik meg a sorok száma és sűrűsége. Aztán fokozatosan
erősödik ez a mozgás. Valóságos erecskék rajzolódnak ki, de még nem törik szét a
levélke-lemezt, ahol megjelentek. E pillanatban a rostoknak még sikerül legalább
részlegesen kiszökniök abból a hálóból, amely arra törekszik, hogy befogja őket.
Erecskéről erecskére mindjobban összekapcsolódhatnak, egymásba olvadhatnak és
kereszteződhetnek. A zoológus azt mondaná, hogy a csoportosulás még a faj keretén belül
történik. Sakkor egyszerre létrejön - aszerint, hogy honnan nézzük - a csoportbaszerveződés, illetve a végső szétválás. A kölcsönös összefonódás bizonyos fokára jutva, a
szaporodási vonalak zárt nyalábba szigetelődnek, amely már áthatolhatatlan a szomszéd
nyalábok számára. Egyesülésük ezentúl önmaga javára kezd fejlődni, mint önálló létező. ~
A faj egyedivé vált. Megszületett a fílum, a nagy hajtás, a törzság.
A Fílum. Az élő nyaláb. A szaporodási sorokból álló sor. Sokan még nem akarják
valóságnak elfogadni a fejlődő Életnek ezt a láncszemét, mert nem képesek hozzászokni és
úgy látni, amint kell.
A. Fílum először is társulási valóság. Hogy jól megkülönböztessük, elég magasról és
elég távolról kell néznünk. Ha nagyon közelről figyeljük a térben, akkor zavaros
szabálytalanságba morzsálódik szét. A fáktól nem látszik az erdő.
Továbbá: a Fílum sokformájú és rugalmas valami. Annyiban hasonlít a molekulához,
hogy a bonyolódás mindenféle méretét és minden fokát elérve lehet olyan kicsiny, mint egy
Faj, vagy annyira nagykiterjedésű, mint a Törzs. Vannak egyszerű fílumok és fílumokból
álló fílumok. A filétikus egység inkább szerkezeti, mint mennyiségi. Tehát bármily
dimenzióban fel kell tudnunk ismerni.
Végül: a Fílum dinamikus természetű valóság. Tehát csak egy bizonyos időtartam alatt,
azaz a mozgásban jelenik meg. Ha mozdulatlanná teszük az időben, akkor elveszti
fizionómiáját s így szinte a lelkét. A mozdulat halott, ha pillanatfelvételt készítünk róla.
Ha nem ennyire elővigyázatos szempontok szerint nézzük, akkor a Fílum csak újabb,
mesterségesen kitalált lényegnek tűnik, amelyet az osztályozás kedvéért nyestünk ki az élő
és folyamatos valóságból. Viszont ha megfelelő nagyítással s jó megvilágításban nézzük,
már tökéletesen határozott szerkezeti valóságként bukkan elő.
A Fílumot először is «kezdeti elágazási szöge» határozza meg, vagyis az a sajátos irány,
amelyben csoportosul és fejlődik, elkülönítve magát szomszédos formáktól.
Másodszor: a Fílumot meghatározza «kezdeti metszete». Erre vonatkozólag (amivel már
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foglalkoztunk az élő Sejtekkel kapcsolatban, s ami oly nagyon fontos lesz az Ember esetében)
szinte még mindent fel kell kutatnunk. De legalább egy dolog máris biztos. Mint ahogy a
vízcsepp csak bizonyos tömegen túl válhat fizikailag telítetté; vagy ahogy egy kémiai
átalakulás csak az illető anyag bizonyos mennyiségéből kiindulva kezdődhet meg, - akként
fílumnak sem sikerülne biológiailag kialakulnia, ha kezdettől fogva nem csoportosulna benne
elég nagyszámú képesség, sőt eléggé változatos potencialitás.
Most már látjuk, hogy egy új ágnak sosem sikerülne egyedivé válnia, ha nem mutatna elég
kezdeti állandóságot és gazdagságot (vagy ha kiindulása kor nem térne ki eléggé). A szabály
világos. Csakhogy a valóságban hogyan érvényesül és fejeződik ki ez a szabály? Tömegen
belül tömeg szétfolyó elkülönülése? Ragályt terjesztő góchoz hasonlóan, amely egy korlátolt
mutációs fészek
körül fejti ki hatását? A felületén milyen formában képzeljük el egy faj születését? Még
ingadozunk. S a kérdésre talán sokféle válasz adható. A világosan fölvetett kérdés azonban ugye már csaknem a probléma megoldása?
Végül: nemcsak hogy meghatározza a Fílumot, de ráadásul kétségtelenül be is sorolja a
Világ természetes egységeinek kategóriájába: független kibontakozási képessége és saját
törvénye ebben a kibontakozásban. Bár a maga módján úgy viselkedik, mint élő valóság:
növekszik és kiárad. S ezt nem hasonlatként állítjuk róla.
B.
Kibontakozások az érés során.
Később majd fölfedezzük, hogy a fílum fejlődése a természet mélyén kapcsolódó
analógiák szerint megy végbe s érdekes módon párhuzamos egy-egy emberi találmány során
mutatkozó, egymásra következő állomásokkal. Jól ismerjük ezeket az állomásokat, mert az
elmúlt száz év alatt körülöttünk állandóan, megfigyelhettük. Kezdetben egy gondolat
hozzávetőlegesen testet ölt egy elméletben vagy kezdeti mechanizmusban. Aztán gyors
módosítások időszaka következik: az eredeti. vázlati terv állandó javítgatása és tökéletesítése,
míg végül csaknem végleges formát kap. Amikor erre a befejezett állapotára eljutott, akkor az
új alkotás az elterjedés és az egyensúly fázisába lép. Minőségileg csak néhány járulékos
részletében változik: «elérte csúcsmagasságát», «rekordját». Viszont mennyiségileg
mindenfelé szétterjed s eléri teljes állandóságát. Minden modern találmány története ilyen,
kezdve a biciklitől a repülőgépig, a fényképezéstől a moziig és rádióig.
A természettudós számára teljesen hasonlóan rajzolódik ki az a görbe, amelyet az élő
ágak növekedése követ. Kezdetben a fílum megfelel egy új, járható, életképes és előnyös
szerves típus — tapogatódzással történő — «fölfedezésének». De a típus nem éri el egy
csapásra a leggazdaságosabb vagy a leginkább megfelelő formát. Többé-kevésbé hosszú időn
át arra fordítja minden erejét, hogy még fürkészi önmagát. A tapogatódzó próbálkozások egymást érik, de véglegesen még nem fogadja el őket. Végül közeledik a tökéletesség. Ettől
kezdve lelassul a változások üteme; az új találmány, hódító fázisba lép, mert elérte annak
határát, amit adni képes. Mivel erősebbé vált a kevésbé tökéletesedett szomszédainál, ezért az
újszülött csoport, azonnal szétterjed, s meg is szilárdul. Sokasodik, de már nem váltakozik
sokfélévé. Elérte termetének s egyszersmind szilárdságának legmagasabb fokát.
Szigorúan értelmezve: sosem valósul meg az az elemi eset, hogy a fílum egyszerű
kitágulással, vagy csupán kezdeti szárának megvastagodásával bontakozik ki, — kivéve, ha
fejlődési képességének határára ért egy ág. Bármily végleges és győztes megoldást talált is az
új forma a létezés problémáira, ez a megoldás igazában megenged bizonyos számú változatot;
e változatok mindegyikének megvan a sajátos előnye. Nincs hát semmi ok-és semmi hatalom
sem arra, hogy kölcsönösen kizárják egymást. Ezzel magyarázható az a tény, hogy a fílum a
vastagodása mértéke szerint igyekszik másodlagos fílumokra oszlani, s ezek mindegyike az
alapvető fílum-típus egy-egy változatának vagy színezőjének felel meg. Valamiképp
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összetöredezik, kiterjedési frontjának egész vonalán. Amikor mennyiségileg kiterjed,
minőségileg is több jellegűvé válik. Megint kezdődik a szétkülönülés. Néha csak felületes
elkülönüléseknek, — a véletlen hatásának vagy túltengő fantáziának — számíthatók az új
alosztályok. Máskor viszont az általános típusnak olyan változatait képviselik, amelyek
tökéletesen megfelelnek a sajátos szükségleteknek vagy lakóhelyeknek. így jelennek meg a
sugarak («szétsugárzások»), amelyek olyan határozottan mutatkoznak — majd meglátjuk — a
Gerincesek esetében. Alighogy kialakult ez a mechanizmus, minden sugáron belül
csökkentebben kezd újra dolgozni. Tehát maguk ezek a sugarak is hamarosan valami legyezőformájú cikkelyekre-oszlás jegyeit fogják mutatni. S elméletileg vég nélküli lehet ez a
folyamat. A tapasztalat igazában azt mutatja, hogy csakhamar ellankad ez a jelenség. A
legyezőszerűen történő kiformálódás megszűnik, s az ágak végső kinyújtózásakor nem
történik jelentős további osztódás.
A kibontakozott Fílum legáltalánosabb alakja végül is a megszilárdult formák körben
szétfutó ágazata: az örvös szétágazás (verticílium).
S az örvös ág mindenegyes darabjának bensejében ekkor villan fel mélyből jövő
hajlama a közösségbe szerveződésre; s ez az egész jelenségen elvégzi az utolsó simítások.
Erre vonatkozóan most meg kell ismételnem azt, amit föntebb általánosságban mondottam a
Társulás életképességéről. Mivel a Természetben aránylag ritka az egyedek határozott
csoportosulása vagy a szervezett és differenciálódott együttesek (Termeszek, Hártyásszárnyúak, Emberek), ezért könnyen csak a Fejlődés kivételes vonását látjuk bennük. Ezzel az
első benyomással ellentétben a gondosabb megfigyelés hamarosan felismeri, hogy ezek már a
szerves Anyag egyik leglényegesebb törvényét árulják el. Végső megoldási mód az élő
csoport számára, hogy összefüggően növelje ellenállását a pusztító erőkkel szemben, vagy
hogy fokozza saját hódítóerejét? Hasznos eszköz, amelyet éppen azért talált ki, hogy benső
gazdagságát megsokszorozza az erőforrások közössé tételével?... Akármi is a mély alapja, a
tény itt áll előttünk. Ha az örvös ág minden egyes sugara végén megvalósult végleges
formájuk, a fílum elemei oly föltétlenül törekszenek egymáshoz közeledni és társulni, ahogy
egy szilárd test atomjai igyekszenek kristályossá válni.
Azt mondhatjuk, hogy a fílum elérte teljes érettségét, amikor legyezőszerű
nyúlványaiban már megvalósult a megerősödésnek s egyedivé-válásnak ilyen utolsó kibontakozása. Ezután a fílum addig marad meg, amíg belsőelgyöngülés vagy külső vetélkedés
következtében csak itt-ott mutatkozik, aztán kivész. Ha nem vesszük számításba néhány,
végleg megszilárdult szaporodási sorozat esetleg sikeres életben-maradását, akkor azt
mondhatjuk, hogy a fílum története befejeződött, — ha csak az önmagát —
megtermékenyítéssel egyik-másik pontján ismét nem kezd új rügyet hajtani.
Hogy ennek az újraéledésnek mechanizmusát megértsük, folyton vissza kell térnünk a
tapogatódzás gondolatához vagy szimbólumához. Mondottuk, hogy egy örvös ág kialakulását
elsősorban az a szükségszerű helyzet magyarázza meg, hogy a fílumnak sokasodnia kell, mert
csak ennek révén elégítheti ki a különféle igényeket vagy lehetőségeket. A sugarak száma
folyton növekszik s ráadásul még minden kifutó sugár is, növeli az egyedek számát. Ezért
már e tény következtében is gyakoribbá válnak a «próbálkozások», a «kísérletek». A
legyezőformájú széttárulás a fílum csúcsán olyan, mint kutatóantenna-erdő. Mihelyt
valamelyik antennának sikerül rátalálnia arra a résre, formulára, amely az Élet új fülkéjére
nyit utat, akkor — ahelyett, hogy megszilárdulna, vagy hogy elérné csúcsát különféle
egyhangú továbbsokasodással, — az ág ezen a ponton visszanyeri egész mozgékonyságát.
Mutációt kezd. A megnyíló úton az Élet új lüktetése indul el. Csoportosulás és szétkülönülés
együttes erőinek hatására nemsokára ez is elérkezik az örvös ágakra osztódásig. Új fílum
jelenik meg, növekszik, s anélkül hogy szükségszerűen elfojtaná vagy kimerítené azt az Ágat,
amelyen született, széttárul e fölött az Ág fölött. Lehet, hogy majd egy harmadik ágacska
fakad belőle, aztán egy negyedik, föltéve, hogy jó az irány, s hogy megengedi-e a Bioszféra
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általános egyensúlya.
C.

Időtávlati hatások

Így tehát éppen kibontakozásának ritmusa révén az Élet mindenegyes vonala hol
összehúzódik, hol meg kitágul. «Csomók» és «hasak» füzére, keskeny szárak és kitáruló
levelek sorozata. Ilyen az alakja.
Ez a séma azonban egyelőre csupán elméleti módon ábrázolta a történés folyamatát. A
múlt eseményeit csak akkor láthatnánk úgy, amint megtörténtek, ha ugyanabban az időben s
az egész tartam folyamán egy földi szemtanú lehetett volna jelen. Ez azonban teljes képtelenség. Az Élet előrehaladását igazában csak egyetlen rövidke pillanatban tudjuk
megragadni, vagyis az azóta már múlttá vált óriási időtartamon átnyúlva. Az evolúciós
mozgás tehát nem az a «jelenség», amely a tapasztalat számára hozzáférhető. A mozgás
ugyan azonos, csakhogy számolnunk kell azzal, hogy a nagy távolságba való kitekintés
módosította. Viszont miként fejeződik ki ez a módosulás? — Egészen egyszerűen: az Élet
filétikus kisugárzásaiból született legyezős szerkezet kiéleződik (annál inkább, minél nagyobb
a távolság). Két különböző módon történhet ez az erős. kirajzolódás: először a fílumok
látszólagos szétszóródásának túlnövekedésével, — s aztán a bekötőszárak (kocsányok)
látszólagos megszűnésével.
A fílumok látszólagos szétszóródásának eltúlzódása. — Bárki észreveszi a távlati
tüneményt, amely annak köszönhető, hogy a kor hatására megöregszenek és
«megtizedelődnek» az élő ágak. Az Élet törzsén kihajtott szervezeteknek ma már csak igen
kis száma van meg a szemünk elé táruló természetben. S bármily figyelmesen vizsgálódik is a
Paleontológus, sok kihalt formát sosem fog megismerni. Ennek az elpusztulásnak következtében állandóan rések formálódnak a növényi s állati létezők lombozatában. S ezek az üres
foltok mindinkább kirívóak lesznek, minél mélyebbre hatolunk vissza a létezők eredete felé.
Letörő száraz ágak ezek. Lombhullás. Csupa eltűnő morfológiai láncszem. S mivel hiányzanak a láncszemek, igen gyakran azt véljük, mintha az életben maradt szaporodási soroknak
nem volna húsuk, vagy hogy szinte magukban állnak. Ugyanaz az Időtartam, amely egyik
kezével — előre — megsokasítja alkotásait, másik kezével — hátrafelé — ugyanoly
határozottan ritkítja. Egyik mozdulatával elválasztja őket, s szigetként rakja szemünk elé,
miközben a másik, még finomabb kézlegyintésével azt a látszatot kelti, hogy felhőként,
gyökér nélkül lebegnek az eltűnt évszázadok szakadéka fölött.
A bekötő szárak (kocsányok) megszűnése. — Lamarck és Darwin hősi kora óta a
transzformizmust valló tudósok ellen mindig legszívesebben azt a taktikát alkalmazták, hogy
ismételten figyelmeztették őket: képtelenek anyagi nyomokon bizonyítani egy faj
megszületését.
«Kétségtelen, — mondták nekik, — hogy önök a múltban megmutatják a különböző formák
egymásra következését, sőt el is ismerjük, hogy ezek a formák bizonyos mértékben
átalakultak. De bármily ősi formájú is, az ön első Emlőse már Emlős; az ön által felmutatott
első Lófajta már Ló; és így tovább. Tehát talán van fejlődés a típuson belül, de fejlődéssel
nem jelenik meg a típus.»
Így beszélnek a «fixista» iskola mind kisebb számú hívei.
Látni fogjuk, hogy függetlenül minden bizonyítástól, amelyet a kétségtelen
paleontológiai tények szüntelen gyarapodása szolgáltat, radikálisabb választ (vagy inkább:
egy határozott visszautasítást) állíthatunk szembe az előbbi ellenvetéssel: tagadjuk az
alapföltevését. A transzformizmus-ellenesek igazában azt akarnák, hogy mutassuk meg nekik
egy «fílum kocsonyát». Ez viszont lehetetlen kívánság, s ugyanakkor haszontalan is. Mert aki
eleget akarna tenni ennek a követelménynek az kénytelen volna megváltoztatni éppen a Világ
rendjét s az emberi észrevevés föltételeit.
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Természete szerint semmi sem olyan törékeny s tovatűnő, mint a kezdet. Amíg a
zoológiai csoport fiatal, addig még ingadozók a jellegzetességei. Gyönge az épülete. Kicsik a
méretei. Aránylag kevés egyedből áll, s ezek is gyorsan változnak. Egy élő ág összekötő
kapcsa (vagy ami ugyanarra vezethető vissza: rügye) a térben is, időben is igen kis
különbségeket, kiterjedést s ellenállást képvisel. Hogyan dolgozik hát az Idő ezen a gyönge
zónán?
Elkerülhetetlenül eltünteti a nyomait.
Mindenkit, aki történettel foglalkozik, át kellene
hatnia annak az érzésnek, hogy mily bosszantóan s mily lényegbevágóan törékeny minden
kezdet!
Amikor, körülöttünk bármely területen, valami igazán új dolog kezd életre kelni, még
nem vesszük észre. Ez egyszerűen azért van így, mert a jövőben kellene látnunk a
kibontakozását, hogy felfigyeljünk rá első lépteikor. Amikor pedig ugyanaz a dolog már meg
növekedett, hátrafordulunk, hogy megkeressük csíráját s kezdeti formáját; akkor pedig már
eltűntek első állomásai, elpusztultak vagy feledésbe mentek. Hol vannak már a hozzánk
egyéb ként oly közeli — első Görögök vagy az első Latinok? Hol vannak az első bárkák, az
első kocsik, az első házak? Hova kerültek már az első automobilminták, repülőgép-modellek,
vetítettkép-kísérletek?... Biológiában, Civilizációban, Nyelvészetben, mindenütt, mint a
művész kezében a radírgumi, akként töröl ez az idő minden gyönge vonalat az Élet rajzain.
Embriót, összekötő szárat, a növekedés minden kezdeti fázisát — hátrafelé — mindjobban
elmossa szemünk elől valami olyan mechanizmus, amelynek egy-egy részlete mindig elkerülhetőnek s esetlegesnek látszik, de amelynek egyetemessége azt bizonyítja, hogy
megismerésünk alapvető helyzetét tükrözi. Kivéve a megállapodott igen magas nagyságrendeket s a szilárdan befejezett dolgokat, — (sem «tanúként», sem nyomok formájában)
nem maradt meg semmi abból, ami előttünk létezett. Más szóval kifejezve: csak a
legyezőformájú végső nyúlványok érnek el a jelenbe — utódaik révén, vagy ásatag
formáikkal.
Ezért hát nem kell csodálkoznunk, hogy — ha hátrafelé figyelünk — a dolgok úgy
mutatkoznak, mintha már teljesen készen bukkannának föl.
Ha valami világkatasztrófa következtében a mi eszközeink (autó, repülőgép, stb...) föld alá kerülnének s
«megkövesedett formát kapnának», és ha a jövendő korok geológusai rájuk találnának, ugyanazt éreznék, mint
mi, amikor egy szárnyas gyík előtt állunk: mivel a mi találmányainkat csak a legutolsó formáikban és
márkáikban láthatnák, azt hihetnék, hogy minden kísérleti, kifejlődési állomás nélkül, már egy csapásra készen s
végleges alakjukban alkottuk meg őket.

Századok során automatikusan kiselejteződve éppen a mozgó létező tűnik el
látókörünkből, aztán beleolvad a tervek s szilárd eredmények szaggatott egymásutánjába. így
van ez a Jelenség egész területén.
Amint később majd megemlítem a «monogenezissel» kapcsolatban: (mindig véletlen okok miatt, v. ö
Cournot) nem véletlen az, hogy az igen távoli Múltra vonatkozó felfogásunk nem jut túl egy bizonyos
pontossági («elkülönítési» ) fokon. Látásunk eltompul minden irányban (a nagyon régi és az igen kicsi felé —,
de az igen nagy és a nagyon lassú felé közeledve is); egy bizonyos sugarú körön túl, már semmit sem tudunk
megkülönböztetni.

A Múlt romboló munkája a Növekedés építő munkája fölé rakódik. A Tudomány
számára végül is ekként rajzolódnak ki s válnak külön az Élet Fájának szétágazódásai.
Próbáljuk konkrét valóságában látni s felmérni ezt az Élet Fáját.
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Az 1. ábra a Négylábúak kifejlődésének Rétegeit mutatja (a Madarak kivételével). A számok az
évmilliókat jelzik. A részletekre vonatkozóan utalunk a következő lapok szövegére.

3.

AZ ÉLET FÁJA

A.

A Nagy Vonalak.

a)
Mennyiségi fejlődés-egység: az Emlősök Rétege.
Az előbbi megfigyelésekből azonnal következik, hogy az Élet Fáját akkor értjük meg
helyesen, ha mindjárt kezdetben «nyitott szemmel nézzük» ágainak azt a részletét, ahol csak
mérsékelten működött a pusztító Idő. Nem szabad túlságosan közelről figyelnünk, nehogy zavarja szemünket a sok levél. De nagyon távolról se nézzük, mert akkor nem vennénk észre az
eléggé telt ágakat.
A mai Természetben hol találjuk meg ezt a kiváltságos területet? Minden bizonnyal az
Emlősök nagy családjában.
Határozottan mondja nekünk a Geológia — s belső szerkezetének egyszerű vizsgálata
is elég annak bizonyítására —, hogy ha az Emberiség együttese még «éretlen» csoportot
képvisel, az Emlősök viszont olyan csoportot alkotnak, amely felnőtt s ugyanakkor friss.
Csak a Harmadkor folyamán alakult ki összességük, s ezért jól láttatja elég sok, igen
mozgóképes nyúlványát. Ennek köszönhető, hogy már kezdettől fogva és még most is
kiváltságos terület a transzformista elgondolások jelentkezése és kialakulása számára.
Nézzük az Emlősök csoportjának nagy vonalait (az 1. ábrán). Kezdetben mégis
korlátozzuk figyelmünket kizárólag csak a legfiatalabb és leginkább fejlődő részére, a
méhlepényesekre.
A méhlepény-nélküliekkel (vagy Erszényesekkel) szembeállítva — méhlepényeseknek (placentásoknak)
nevezzük azokat az Emlősöket, amelyekben a placentának (méhlepénynek) nevezett sajátos hártya védi s táplálja
az embriót, s ezért a magzat a teljes kiérésig benne maradhat anyja méhében.

Fejlődési (sőt azt is mondhatnánk: «fiziológiai») szempontból a méhlepényes Emlősök
tömbje alkotja azt, amit én most Élettörzsnek, Biótának nevezek. E kifejezés olyan örvös
szétágazású csoportot jelöl, amelynek elemei nemcsak születésüknél fogva rokonok, hanem
kölcsönösen megférnek egymással s kiegészítik egymást a fönnmaradás és a
továbbszaporodás érdekében folytatott erőfeszítésükben.
Ezt a jelentős pontot előszeretettel hangsúlyozza az amerikai Paleontológiai Iskola.
Látásmódját máris megértjük, ha megfelelő módon figyeljük, miként oszlanak szét azok az
állati formák, amelyek mindnyájunk számára legismertebbek. Itt találhatók a Növényevők és
a Rágcsálók, melyek közvetlenül a növényvilágból szerzik táplálékukat; a Rovarevők,
amelyek hasonló módon élnek az Élet «Ízeltlábú» ágán. Itt vannak a húsevők is, amelyek
egyike a másikból él; a Mindenevők, amelyek egyszerre minden asztalról esznek. Az elsorolt
négy fő Szétsugárzás lényegében megfelel a fílumokon általában lehetséges szétosztódásnak.
Nézzük most külön-külön ezt a négy sugarat vagy övezetet. Mindegyik egészen
könnyen továbboszlik, széthasad alá rendelt egységekre. Irányítsuk figyelmünket pl. a
köröttünk élő legnépesebb övezetre: a Növényevőkre.
Két különböző módon sikerül futópatákká átalakítaniuk a végtagok alját: két ujj
túlfejlődésével, vagy pedig csak a középső ujj erős megnövekedésével. E miatt két nagy
család tűnik fel: a Párosujjúak és a Páratlanujjúak. A páratlanujjúaknál a Tapírfélék
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homályosan ismert tömegét találjuk, a Titanoterek rövid, de bámulatra méltó ágát, a
túrókarmokkal fölszerelt Kalikótereket, — amelyeket talán még látott is az Ember —, a
Rinocérusz-félék szarvatlan, vagy szarvakkal fölszerelt csoportját, s végül az egykörmű
lóféléket, amelyeket Délamerikában egy egészen független fílum is kifejlesztett. — Amott, a
Párosujjúaknál: a Sertés-félék, Teve-félék, Szarvasfélék és Antilop-félék — hogy ne is
említsünk más, kevésbé életképes hajtást, amelyet éppolyan egyedivé kifejlődöttnek s
ugyanoly érdekeseknek tekint a Paleontológia. S ekkor még semmit sem szóltunk az
Ormányos-félék sűrűn szétágazó és hatalmas csoportjáról... «Az összekötő szárak
megszűnése» szabályának megfelelően ezeknek az egységeknek gyökere mind belesüllyed a
Múlt ködébe. De ha egyszer előbukkantak, akkor már mindegyiket követni tudjuk különkülön is, földrajzi elhelyezkedéseik főbb állomásain; újabb és újabb körökben szétfutó örvös
elágazásokban oszlanak tovább, majdnem vég nélkül; majd pedig az ortogenezis révén
túlerősen kihangsúlyozódik néhány csontozati, fogazati vagy koponyaalkati jellegzetességük
s ezek végül is rendszerint szörnyekké vagy törékenyekké teszik őket.
Ez minden? — Dehogyis. E négy alapvető Szétsugárzásból származó Nemek és Fajok
kibontakozására ráépül egy másik hálózat, s ezt is meg tudjuk különböztetni: ez a Réteg
megfelel azoknak a próbálkozásoknak, amelyek során imitt-amott elhagyják a föld talaját s a
levegőt foglalják el, vagy a vizet, sőt éppen a föld alá költöznek. A futásra berendezett
formák mellett itt vannak hát a fán-lakók, sőt repülők, úszók, földet-túrók. Közülük egyesek
(Cetfélék és Tengeri-borjak) fejlődése azt mutatja, hogy meglepő gyorsan származtak le a
Húsevőkből és a
növényevőkből. Másokat (a Kéz-szárnyúakat, a Denevér-féléket, a
Vakond-féléket és Patkányformájú Vakond-féléket) főleg a méhlepényes csoport legrégibb
elemei alakították ki: Rovarevők és Rágcsálók, két olyan régi csoport, mint a Másodkor vége.
Ha csak önmagában nézzük ezt a funkcionálisan egységes, oly nagyszerű összhangot
elért összességet, nem kerülhetjük el azt a világos tényt, hogy sui generis, sajátos, szerves és
természetes csoportosulást jelent. Ez a meggyőződésünk csak fokozódik, amikor
észrevesszük, hogy nem valami rendkívüli s elszigetelt esetnek felel meg, hanem hogy
hasonló egységek időnkint feltűnnek az Élet Története során. Csak két ilyen példát említsünk
az Emlősök csoportján belül.
A harmadkor folyamán — ezt tanítja a Geológia — a méhlepényes Bióta egyik
töredéke fejlődése teljében volt, de elszakította a tenger s az amerikai szárazfölddéli felére
szorult. Nos hát, miként reagált erre az elszigetelődésre ez a hajtás? Pontosan úgy, mint egy
Növény, vagyis kisebb fokon folytatta annak a törzsnek kirajzolódását, amelytől elszakadt.
Kezdte kifejleszteni Ormányos-utánzatait, Rágcsáló-utánzatait, Ló-utánzatait, Majomutánzatait (a Laposorrú Majmokat)... Egy teljes Bióta, csökkentett formában (egy al-Bióta,
altörzs), az első törzsön belül.
S íme a második példánk: az Erszényeseké.
Ha aránylag primitív szaporodási módjuk s a jelenleg elszórt. földrajzi előfordulásuk
alapján vizsgáljuk az Erszényeseket (vagy Méhlepény-nélkülieket), félreeső emeletet
mutatnak az Emlősök alapzatán. Bizonyára a méhlepényeseknél korábban terjedtek szét s
azok előtt alkották meg saját Biótájukat. Néhány különös típus kivételével (ilyen volt az álMachairodus, amelyet megkövesedett állapotban nemrég találtak Patagóniában
— ez az erszényes Bióta nyom nélkül kiveszett.
Machairodus, vagy «Kardfogú Tigris». Ez a
macskaféle nagy ragadozó, amely a Harmadkor végén és a Negyedkor elején nagyon közönséges állat volt,
különös módon emlékeztet a dél-amerikai, pliocén-kori, húsevő Erszényesre.

Viszont egyik al-Biótája, amely még a Harmadkor előtt fejlődött ki és véletlen
elszigetelődés következtében maradt meg Ausztráliában, körvonalai tisztaságával s
tökéletességével még ma is ámulatba ejti a természettudósokat. Mindenki tudja, hogy amikor
az Európaiak fölfedezték Ausztráliát, csak Erszényesek laktak ott, Egy rágcsáló-csoporton
kívül, és nem tekintve az utoljára érkezett Embert és Kutyáját. de mindenféle nagyságú,
különböző módon lakó és mindenféle formájú Erszényes: növényevő, futó, húsevő rovarevő
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patkányformájú, vakondokféle, stb. Nem is lehet elképzelni megkapóbb példát arra, milyen
képesség lakik minden fílumban, hogy bizonyosfajta zárt, fiziológiailag szerves egységgé
különüljön.
Ezt most már jól látjuk. Nézzük tehát magasabb szempontból egyszerre azt a hatalmas
rendszert, amelyet a méhlepényes és a méhlepény-nélküli két Bióta foglal magába. A
zoológusok igen hamar észrevették, hogy a két csoportot alkotó minden formában a
zápfogakat lényegében három dudor alkotja, amelyeknek megfelelő homorulat megvan a
másik állkapcson. Ez önmagában jelentéktelen vonás; de éppen azért nagyon feltűnő, mert
állandójellegű. Egy ennyire másodlagos jellegzetességnek egyetemességét mivel
magyarázzuk? A rejtély kulcsát az a fölfedezés adta kezünkbe, amelyet Anglia egyes Jurakori területein végeztek. A Középjura-korban hirtelen észrevesszük az Emlősök első
életlüktetését, — Patkányoknál vagy a Cickányoknál nem is nagyobb kis állatkák világát. Nos
hát ezeknél a már rendkívül változatos formájú kicsinyke állatoknál a fogazati típus még nem
nyert annyira végleges alakot, mint a mai természetben. Már felismerhető köztük a háromgumós zápfog-típus (trituberkuláris). De emellett változatok mind már réges-rég eltűntek!
Kézenfekvő tehát egy következtetés: kivéve talán a Csőrös emlőst és a Hangyászsünt (ezeket
a különös elevenszülőket, amelyekben a «Sok-gumós-fogúak» megmaradt utódait vélték
megtalálni), a most élő Emlősök mind egyetlen, zártan egységes nyalábból származnak. Ha
együtt nézzük őket (kifejlődött állapotban), csak egyetlen sugárzást képviselnek ama számos
sugárzás közül, amelyre szétoszlott az Emlősök Jura-kori örvös szétágazása: a Háromgumósfogúakat .
Ezeket nevezhetnénk «hét-csigolyásoknak» is, mert valami váratlan s mégis jelentőségteljes
egybevágás révén - mindnek hét nyakcsigolyája van, bármily hosszú is a nyakuk.

Itt már csaknem elértük azt a határt, ameddig még látni lehet a Múlt homályában.
Lejjebb már sötétbe vész az Emlősök története — kivéve azt, hogy a Triász-kor legvégén
talán létezett még egy örvös szétágazás, amelyhez csatlakozhattak a Sok-gumós-fogúak.
Mert oldalsó és felmenőági szomszédjaiktól elég tisztán és egyénivé váltan különül el
csoportjuk, minthogy az összekötő szálak elsorvadása révén természetszerűen elszigetelődtek,
s ezért úgy tekinthetjük, mint «a fejlődő tömeg» gyakorlati egységét. Nevezzük Rétegnek ezt
az egységet.
Most már használnunk kell ezt az elnevezést.
b) Egy rétegződött Réteg: a Négylábúak.
A csillagászok a ködfoltok távolságának méreteit fényévekben fejezik ki. Nekünk
viszont Rétegekben kell számolnunk, ha az Emlősöktől visszafelé indulva el akarjuk
mélyíteni, s tovább akarjuk építeni az. Élet Fájáról alkotott elgondolásunkat.
Mindjárt kezdetben ott vannak a másodkori Hüllők Rétegei.
Az Emlősök ága nem foszlik semmibe, amikor a Jura alatt elvész szemünk elől —
hanem élő, egészen más jellegű, sűrű lombozat burkolja és rejti: Dinoszaurusz-félék, Repülő
Sárkánygyíkok, Ős-óriásgyíkok, Krokodil-félék, és rengeteg másfajta szörny, amelyek nem
mindennapi ismerősei a Paleontológiában járatlanoknak. Ebben az együttesben a formák
között fölbecsült zoológiai távolságok határozottan nagyobbak, mint az Emlősök Rendjei
között. Három vonása mégis azonnal előtűnik. Először: ágakra szakadt rendszerrel van
dolgunk. Másodszor: ebben a rendszerben az ágak fejlődésüknek már előrehaladt vagy éppen
befejező stádiumában jelentkeznek. Végül: nagyjában véve nem képvisel mást az egész csoport, mint egy hatalmas és talán bonyolult Biótát. Gyakran gigantikus nagyságú Növényevők.
Aztán a velük együtt élő állatok és zsarnokaik, az óriási és szökellő Húsevők. Aztán a
Vitorlás-szárnyúak, denevér-szárnyakkal vagy madártollakkal. S végül az Úszók, amelyek
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olyan karcsúak, mint a Delfinek.
E Hüllők világa az Emlősökénél szűkebb méretűnek látszik a távlat miatt, pedig
időbeni nagyságát legalább ugyanakkorának kell elképzelnünk, ha ezt az időtartamot ennek a
csoportnak végső elterjedésével s bonyolultsága szerint mérjük. A Triász közepe táján még
mutatkoznak Dinoszaurusz-félék. De akkor még csak alighogy fölbukkantak egy másik
Rétegből, amely viszont már kihalóban van: a Permi-kori Hüllők Rétegéből, amelyet, főleg a
Théromorfok jellemeznek.
Múzeumainkban is ritkán látjuk a nagy testű és alaktalan Théromorfokat. Nem is olyan
ismertek, mint a Diplodocus nevű óriáshüllő és az Iguanodon-félék (hatalmas testű ősgyíkok).
Mégis mind fontosabbakká válnak a Zoológus számára. Először úgy tekintették őket, mint.
különös és elfajzott lényeket, amelyek Afrika déli részére szorultak. Ma már végérvényesen
tudjuk, hogy egyedül ők képviselik a szárazföldi Gerincesek egyik teljes és sajátos állomását.
Valamikor, a Dinoszaurusz-félék előtt, ők foglalták el és töltötték be mindenütt a
szárazföldet, ahol csak nem borította tenger. Sőt azt kell mondanunk, hogy mivel erősen
ízekre osztott tagjaik már segítették őket a fölállásban, s mert gyakran volt zápfogszerű
fogazatuk, ezért ők azok az első Négylábúak, amelyek szilárdan betelepítették a szárazföldet.
Amikor először találkozunk velük, már sokféle formájú van — szarvakkal tarajosan,
agyarakkal —, s ezzel jelzik (mint mindig!) hogy fejlődése végére ért csoportot alkotnak.
Föltűnő különössége ellenére igazában eléggé egyhangú csoport ez, s emiatt még nem tűnnek
elő benne egy igazi Bióta vonalai. Mégis lenyűgöző ám érdekes az örvös szétágazódása s a
benne rejlő lehetőségek miatt. Egyik oldalon itt vannak a változhatatlan Teknősök. Másfelől
— az ellenkező végleten — mozgékonyságuk és koponyaalkatuk-révén rendkívül fejlett
típusok, amelyek között — teljesen jogosan gondolhatjuk — fölfakadt az Emlősök sokáig
alvó hajtása.
S aztán új «alagút». — Ekkora távolságokban a Múlt Súlya alatt gyorsan préselődnek
össze az Idő szeletei. Amikor a Permi kezdetén — s még előbb — más fölszínt fedezünk fel
a lakott Földön, akkor már csak iszapban mászó Kétéltűek népesítik be.
Kétéltűek: zömök vagy kígyóforma testek nyüzsgése. Gyakran nehéz
megkülönböztetni köztük a kifejlett példányokat a lárva-formáktól. Csupasz bőrük van,
avagy páncélosak; csigolyáik cső formájú, avagy apró csontok mozaikjából áll... Az
általános szabálynak megfelelően már itt is csak erősen differenciálódott élők világát érjük
el, amely végső életszakaszát éli. Hány Réteg gubancolódhatott még össze ebben a
nyüzsgésben, végig az üledékekben, amelyeknek vastagságát és idővel nem mérhető
történetét még csak hozzávetőlegesen értékeljük. De valami mégis biztos: ezen a fokon
olyan állatcsoportot ismerünk fel, amely éppen előbukkant a tápláló vizekből, ahol
kialakult.
Viszont el kell gondolkoznunk: mit jelent az a meglepő jellegzetesség, amelyet a
Gerincesek mutatnak a még levegőréteg alatti életük legelején? Mindegyiküknek ugyanaz a
csontvázalakzata, és számban, fölépítésben meglepően azonos járóvégtagokkal rendelkeznek
(ne foglalkozzunk most a koponya csodálatos egyértékűségével). Mi ennek a hasonlóságnak
alapja?
Hogy a Kétéltűeknek, Hüllőknek és Emlősöknek négy lábuk volt és csak négy, — ezt
szigorúan véve megmagyarázhatná az, hogy mind igen egyszerű mozgási mód felé tartottak
(viszont a Rovaroknak mindig legalább hat lábuk van...). De pusztán mechanikai okokkal
miként igazolhatnánk ennek a négy nyúlványnak teljesen hasonlóstruktúráját? Elől egyetlen
«felkarcsont» van, aztán az «alsókar» két csontja, majd a kéz öt «sugara»... Nemde itt megint
olyan másodlagos változatok egyikével van dolgunk, amelyek csak egyszer tűnhettek fel és
csak egyszer valósulhattak meg? Tehát ismét előkerül az a következetés, amelyre az Emlősök
esetében már rávezetett bennünket a három-gumós fogazati jelleg. Rendkívüli
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változatosságuk ellenére sem képviselnek mást a tüdővel rendelkező földi állatok, mint
egymásra halmozott változatokat az Élet egyik egészen sajátos problémájának megoldása
érdekében.
Tehát a járó Gerincesek hatalmas, bonyolult, legyezőszerűen szétterülő ágazata —
eredete felé meghosszabbítva — egyetlen sugárra hajlik és zárul magára.
A rétegzetes Réteg alapzatát egyetlen sugár-szár zárja le és határozza még: a
Négylábúak világa.
C. A Gerincesek Törzse
Az Emlősök esetében sikerült megtalálnunk azt az örvös elágazást, amelyből
kiindulva elszigetelődött s fejlődni kezdett a «három-gumós» sugár. A Kétéltűek eredetére
vonatkozóan még nem jutott el ennyire a Tudomány. De mégsem ingadozhatunk arra nézve,
hogy itt van az Életnek egyetlen területe, ahol — más megkísérelt változat között — a
Négylábú Jelleg kialakulhatott. Ez valahol a lebenyes és «végtagformájú»-uszonyú halak közt
fakadhatott föl, amelyeknek Hálózata régen élénk volt, de ma már csak néhány ősi formája él:
a Tüdős-Kopoltyúsok (vagy Tüdős-Halak) és a minap fölfedezett érdekes «Bojtos-úszós
Hal», amelyet az ausztráliai tengerekből halásztak ki.
A Halak (vagy helyesebben mondva: Halformák) felületesen «egyöntetűek», mert
mechanikusan alkalmazkodtak az úszáshoz; igazában hajmeresztően sokrétű az együttesük.
Egyetlen szó — főleg itt — hány Réteget gyűjt egybe és kever össze... Viszonylagosan fiatal
Rétegek, amelyek az Óceánokban akkor fejlődtek ki, amikor a Négylábúak éppen
szétterjedtek a Kontinenseken. De még sok-sok ősi Réteg is, amelyek nagyon mélyen, a
Szilúr táján, egy alapvető örvös ágban végződnek, ahonnan két fősugarat látunk kiágazni: az
állkapocs nélküli Halformákat, amelyeknek egyetlen orrürege van, s amelyeket a mai
természetben csak az orsóhal (ingola) képvisel; és két orrüreggel az állkapcsos Halféléket, —
ahonnan minden más kifejlődött.
Azok után, amiket föntebb mondottam a földi formák egybekapcsolódásáról, nem
szándékozom előhozni s szételemezni ezt a másik világot. Inkább csak egy új rendbeli tényre
hívom fel a figyelmet, mert itt találkozunk vele először. Az általunk ismert legrégibb Halak
jórészt erősen, sőt anormálisan páncéllal-vértezettek.
E megcsontosodott testtakarók nélkül nem is maradt volna meg belőlük semmi, s nem ismernénk őket.

Első ízben történt kísérlet arra, hogy kifelé létrejöjjön valamiféle megszilárdulás.
Látszólag kevés siker kísérte. De e próbálkozás mögött már ott rejlett az egyelőre porcos
csontváz. Minél inkább visszafelé haladva követjük a Gerinceseket, belsőleg annál kevésbé
látszanak csontosaknak. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a korok során még az érintetlenül
maradt üledékekben is teljesen elvesztjük nyomukat. Viszont ebben a sajátos esetben
találkozunk egy igen fontos általános jelenséggel. Akármily élő csoportot vizsgálunk is, a
mélyben végül is belefullad a Lágy birodalmába. A kocsány eltüntetésére ez a legbiztosabb
módszer...
Tehát a Devon-korszak alatt a Halformák valami magzati, vagy lárvás fázisba jutnak
— s ez nem kövesedhet meg. Ha véletlen során nem maradt volna fenn a különös Lándzsahal
(Amphioxus), akkor halvány elképzelésünk sem volna rengetegszámú emeletről, amelynek
során valószínűleg felépült a Gerincvonalas típus, egészen addig a pontig, amikor készen
állott arra, hogy betöltse a vizeket, s hogy aztán majd meghódítsa a földet.
Ekként záródik és határolódik el, gyökerén hatalmas űrrel — minden Négylábúak és
Halak óriási épülete —, a Gerincesek Törzse.
D. Az élet többi része
A Törzs jelenti számunkra azt a hatalmas típus-együttest, amelyet a Rendszertan még
felismer a Bioszférán belül. A Gerinceseken kívül két másik Törzs — és csakis kettő —
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alkotja az Élet főlombozatát: a Férgek s Ízeltlábúak, meg a Növény-félék. Az egyiket kitin és
mész szilárdítja meg, a másik pedig cellulózzal válik keménnyé. E két Csoportnak szintén
sikerült kitörnie víz-börtönéből s hatalmas erővel szétterjedt a levegőrétegben. A jelenlegi
Természetben a csontos állatokkal így vegyülnek össze s harcolnak a Növények és a
Rovarok. A Világot melyikük foglalja el jobban?
Elkezdhetném — de most nem szükséges — elemezni ezt a két másik Törzset is,
amiként az előző szakaszokban analizáltam a Gerinceseket. Fönt: örvös szétágazásokban
gazdag s életerős csoport. Lejjebb; erősebb ágú Rétegek, de ezek kevésbé teltek. Egészen
lent: kémiailag állhatatlan formák világába süllyed be minden. A kibontakozásnak általános
alakja ismét ugyanaz. De mert itt a Törzsek nyilvánvalóan öregebbek, ezért bonyolultságuk is
nagyobb; és a Rovarok esetében: igen magas fokú közösségi formákkal találkozunk.
Nem látszik kétségesnek, hogy ezek a különböző vonalak az Idő szakadékaiban
valami közös szétosztódási pólus felé futnak le. De jóval azelőtt hogy találkoznak a
Gerincvonalasok, Gyűrűs-férgek és Növények (a két első Törzs bizonyára a Véglények
között, — ezek pedig és a Növények is csak az egy sejtből álló lények fokán), különböző
csonkjaik eltűnnek a csakugyan különös formák komplexumában: a Szivacsfélék, a
Tüskésbőrűek, a Polipfélék között..., amelyek mindmegannyi megoldási kísérletek, válaszok
az Élet Problémájára. Elvetélt Törzsek bozótja ez.
Az Idő nagy távolsága miatt oly mély lett már a szakadék, hogy nem tudjuk
megmondani: mindez miként bukkan elő — de kétségtelenül egy olyan világból, amely
valószínűtlenül régi és sok formájú: Infuzóriák (Ázalékállatkák), különféle Csillós
Véglények, Baktériumok, szabad, csupasz, vagy páncéllal vértezett sejtek, amelyek között
összekuszálódnak az Élet területei, s amikkel a Rendszertan nem tud mit kezdeni. Állatok —
vagy Növények? E szavaknak nincs többé értelmük. Rétegek és Törzsek fölrakódása —
avagy pedig összekuszálódó rostok «micéliuma», mint a Gombáé? Már nem tudjuk, hogy mi.
S még kevésbé tudnánk megmondani, hogy mindez min hajtott ki. A Prékambrium korszaktól
kezdve már az Egysejtűeknek sincs kvarc-vagy mész-vázuk. És pari passu, ugyanezzel együtt
az Élet Fájának gyökerei belevesznek a szövetek puhaságába, és szemünk elől eltűnnek az ősi
iszap metamorfózisába.

B.

A méretarányok.

Íme tehát nagyon lerövidítve így fest az a szerkezeti táblázat, amelyet Arisztotelész és
Linné óta fáradságos munkával alkottak meg a természettudósok azokról a formákról,
amelyeket összegyűjtöttek s címkékkel láttak el. E leírás során már igyekeztünk éreztetni a
Világ óriási összetettségét, annak a Világnak komplexumát, amelyet feltámasztani
próbáltunk. Most pedig az marad hátra, hogy szemünket még egyszer megerőltetve
határozottabban tudatosítsuk ezeket a csodálatos arányokat, — szembeállítva őket az egész
együttessel. Éppen szellemünk mindig hajlamos arra, hogy ne csak megvilágítsa (ami a
feladata), hanem szűkítse, és le is rövidítse azokat a valóságokat, amelyeket érint. Tunyasága
miatt szellemünk görnyedezik a távolságok s a nagy tömegek súlya alatt. Miután tehát úgyahogy megrajzoltuk az Élet szétterjedését, fontos az is, hogy vázlatunk elemeit valódi távlatukba állítsuk: számban, térfogatilag és tartam szerint egyaránt.
Próbáljuk meg.
Először is: számarány szerint. Az élő világról — egyszerűség kedvéért — tág
közösségi vonalakkal kellett megrajzolnunk vázlatunkat: Családok, Rendek, Bióták, Rétegek,
Törzsek... De amikor ezekkel a különféle egységekkel foglalkoztunk, gondoltunk-e arra, hogy
igazában mekkora sokaságokkal van dolgunk? — Ha valaki meg akarja kísérelni a Fejlődés
végiggondolását vagy leírását, mindenekelőtt menjen csak el és barangolja be azoknak a
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múzeumoknak egyikét másikát, amelyekből négy vagy öt van az egész világon, s ahol (majd
valamikor megértjük, milyen hősies erőfeszítések árán s mily nagy szellemi értéket hagyva
mireánk) utazók tömegeinek sikerült néhány teremben összegyűjteniük az Élet teljes
színképét. S ha valaki oda belép, csak nézzen, még ne is törődjék a felírásokkal, mert
legjobban így hathat rá mindaz, ami körülveszi. Emitt a Rovarok világa, amelyben tízezrével
vannak a «tiszta» fajok. Amott, megint ezerszámra, a Puhatestűek, amelyeknek
kimeríthetetlenül sokféle a test rajza és csigavonala. Aztán a hihetetlenül szeszélyes formájú
Halak, annyiféle színjátékkal, akárcsak a Lepkék. Majd a Madarak, nem kevésbé
fantasztikusak, minden elképzelhető tollazattal, csőrfajtával, ezer színárnyalattal. Aztán az
Antilop-félék: legkülönfélébb a «ruhájuk», testtartásuk, fejdíszük. Stb., stb. Mily változatosság, mekkora lendület, milyen forrongó élet e szavak mindegyike mögött, pedig képzeletünk
talán csak tíztizenkét kiegyensúlyozott formát látott egy-egy címke nyomán! S még csak azok
vannak szemünk előtt, amelyek fennmaradtak. Ha a többit is láthatnánk... A Föld minden
korában, a Fejlődés minden fokán más és más Múzeumok regisztrálhatták volna ugyanazt a
pezsgést, ugyanoly buja tenyészetet. Ha elejétől végéig összeszámláljuk is, — a rendszertani
katalógusainkban összeírt több százezer név még a milliomodrészét sem tartalmazza azoknak
a leveleknek, amelyek máig kihajtottak az Élet Fáján.
Aztán: térfogat szerint. Ezzel a kifejezéssel mennyiségileg akarom érzékeltetni a
természetben található különböző állattani és növénytani csoportok viszonylagos fontosságát.
Materiális szempontból mennyi rész jut mindegyiknek a szerves lények általános
együttesében?
Hogy erről az arányról hozzávetőleges képet adjak, közlöm azt az érzékeltető
táblázatot (lásd a 2. ábrát), amelyen Cuénot a Tudomány legfrissebb adatai alapján
föltérképezte az Állatvilág főbb területeit. Ez inkább csak helyzetkép, de nem annyira
szerkezeti; viszont pontosan válaszol arra a kérdésre, amelyet én itt fölvetek.
Nézzük ezt a vázlatot. Bizony első szempillantásra megdöbbenünk. Valami szinte
fejbe vág, úgy mint amikor a csillagász egyszerű égitestként mutatja be a naprendszert, —
minden csillagunkat egyetlen Tejútként, — s a mi Tejutunkat: mint atomnyit a többi
Galaktikák között. Mik tehát az Emlősök, amelyek számunkra rendszerint csak
összefoglalóan jelentik az «állatot»? Kis lebeny csak, amely későn hajtott ki az Élet Fáján. De
mi van körülöttük, mellettük és alattuk?... Versengő típusok micsoda, nyüzsgése! Alig
sejtettük, hogy léteznek, milyen nagyok és tömérdek a számuk! Titokzatos lények, amelyeket
elvétve láthattunk ugrándozni száraz levelek között vagy homokparton mászni, — de sosem
vetettük fel a kérdést: mit jelentenek és honnan kerültek ide? Termetük szerint – és ma talán
már számuk szerint is jelentéktelen lények... E semmibe vett formák, most már elővillantják,
hogy milyen fontosak. Módozataik gazdagsága révén és ama Idő miatt, amely szükséges volt
megszületésükhöz, mindegyikük ugyanannyira fontos Világot jelent, mint a mi Világunk.
Mennyiségileg (hangsúlyozom: mennyiségileg!) mi is csak egy vagyunk közöttük, s éppen a
legutoljára megjelent létezők.
Végül: időtartam szempontjából. Ahogy rendszerint történni szokott, ennek
fölidézésekor akad el képzeletünk. Már mondottam, hogy látásmódunk következtében a Tér
távlatainál is visszatarthatatlanabbul préselődnek és «szaladnak egymásba» a Múlt vonalai.
Hogyan sikerülhet őket szétválasztanunk?
Hogy jobban kidomborodjanak, az Élet mélységei, kezdjük talán azzal, hogy
visszatérünk ahhoz a Hálózathoz, amelyet föntebb az Emlősök Rétegének neveztem. Mivel ez
a Réteg aránylag fiatal, ezért valamiképp elképzelhetjük, mekkora idő kellett ahhoz. hogy
kifejlődjék, attól az időtől kezdve, amikor — a Krétakor végén — határozottan kiválik a
Hüllők fölött. Ehhez az egész Harmadkor kellett, és még valamivel több is. Vagyis mintegy
80 millió év. Egyezzünk most meg abban, hogy egy bizonyos zoológiai Törzs tengelyén a
Rétegek úgy alakulnak ki periódikusan, mint ahogy az ágak egy Tobozos növény törzse
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mentén; vagyis hogy kibontakozásuk maximális fokai (mert csak ezt figyelhetjük meg
világosan) a Gerincesek esetében 80 millió évnyi távolságra következnek egymás után. Hogy
egyetlen zoológiai időköz nagyságát megkapjuk, ehhez elég, ha 80 millió évvel
megszorozzuk azoknak a Rétegeknek számát, amelyeket ez alatt az időtartam alatt
megfigyeltünk: három Réteg van — például —, legalább három, az Emlősök és a Négylábúak
kiinduló pontja között. Elámulunk, mekkora számokat fogunk kapni. De ezek a számok elég
jól megegyeznek azokkal az elgondolásokkal, amelyeket a Geológia törekszik megállapítani a
Triász-, a Permi- és a Széntelepes-korszak óriási tartamáról.
Törzstől Törzsig megpróbálhatunk más, megközelítőbb módszert is alkalmazni. Egy
és ugyanazon Rétegen belül (maradjunk az Emlősök Rétegénél) homályosan föl tudjuk mérni,
hogy az egyes formákat milyen átlagos időköz választja el egymástól. Ne felejtsük, el, hogy
egy ilyen szétágazáshoz mintegy 80 millió év szükséges. Ezek után vessük össze egymás
között az Emlősöket. a Rovarokat és a felsőbbrendű Növényeket. Ha föltételezzük, hogy ez a
három Törzs, amelynek végén ez a három osztag virágzik, nem pontosan ugyanabból a
tőkéből ágazik szét (ami lehetséges), hanem egymástól elválasztva sarjadtak ugyanazon a
«micéliumon»-, akkor mily nagy idő kellett ahhoz, és a periódusok micsoda fölrakódása,
hogy egyik típustól a másikig ilyen gigantikus hasadásokat hozzon létre! Itt a Zoológia
számai látszólag meg akarják hazudtolni a Geológia adatait. Csak ezerötszázmillió év telt el
az üledékekben található legrégibb karbon-nyomok óta — állítják a fizikusok, miután
megmérték az Ólom százalék-arányát prékambriumi rádium-aktív ásványban. Viszont az első
organizmusok nemde még idősebbek ezeknél az első maradványoknál is? S aztán — ha meg
akarjuk számlálni a Föld éveit, és vitára kerül a sor —, melyik időmérő-eszközben bízunk
inkább? A Rádium-bomlás lassúságában, avagy az élő Anyag összecsoportosulásának
lassúságában?

Ha ötezer év kell ahhoz, hogy egy egyszerű Mamut fa elérje teljes kifejlődését
(de még senki se látott természetes halállal elpusztulni Mamut fenyőt), akkor igazában
mekkora lehet az Élet Fájának teljes kora?..
C.
A Bizonyosság
S most itt áll előttünk ez a kétségtelenül különös Fa. Majdnem azt mondhatnánk, hogy
negatív fa, mert a fordítottját mutatja annak, ami erdeink óriási fáival történik, — hiszen
szemünk számára mind nagyobb átmérőjű űr mutatkozik törzsén és ágain. Látszólag mozdulatlan is, mert oly lassan hajtanak ki rügyei, hogy bármikor is nézzük, csak feslő rügyeket
látunk rajta. A látható fajok sűrű lombozatú emeletei mégis határozottan kirajzolják vonásait.
Nagy vonalai, méretei úgy állítják őt szemünk elé, hogy beborítja a Földet. Figyeljük jól ezt a
fát, mielőtt behatolunk élete titkaiba. Mert ha csak külső formáit szemléljük is, valami
tanulságot máris levonhatunk, és erőt meríthetünk: azt, hogy érezzük bizonyosságát.
Mindmáig maradt még a világon néhány olyan ember, aki gyanakszik vagy kételkedik
a Fejlődést illetően. Mivel csak könyvekből ismerik a természetet s a természettudósokat,
ezért azt vélik, hogy a transzformizmus körüli vita még ma is úgy folyik, mint Darwin
idejében. S mert a Biológia még most is folyton vitatja azokat a mechanizmusokat, amelyek
révén kialakulhattak a Fajok, azért, ezek az emberek azt képzelik, hogy az Élet tudománya
talán még most is — öngyilkosság nélkül — kételkedhetne ilyen kibontakozás tényében és
valóságos voltában.
A helyzet azonban gyökeresen megváltozott.
Talán csodálkozhatott valaki, hogy könyvemnek ebben a fejezetében, amelyet a
szerves világ egybekapcsolódó láncolatainak szenteltem, még meg sem említettem azokat a
most is élénk perpatvarokat, amelyek a «szóma» [testi tulajdonságok összessége] és a
«germen» [csíra] közötti különbség, a «gének» létezése és funkciója körül folynak, vagy azt
vitatják, hogy átöröklődnek-e vagy sem a szerzett tulajdonságok... Azért nem szóltam róluk,

68
mert vizsgálódásom jelen pontján közvetlenül nem érdekelnek ezek a kérdések. Ahhoz, hogy
az Ember származásának természetes keretet készítsek elő, s az Embernek bölcsőt, ... vagyis
hogy kezeskedjem valamiféle Fejlődés lényeges tárgyilagosságáról—, ahhoz igazában egy
dolog szükséges és elegendő is: az, hogy az Élet általános törzsfejlődése [filogenezis]
(egyébként akármilyen is a lefolyása és a rugója) ugyanúgy felismerhető legyen számunkra,
mint az egyedi ortogenezis [egyenes vonalú fejlődés], amelynek alá van vetve mindenegyes
élőlény, — s amin nem szoktunk csodálkozni.
Értelmünk azonban nem veheti semmibe azt a tényt, hogy az a rajz, amely a szerves
világ körvonalainak és rostjainak pontról pontra való követése nyomán föltétlenül
kibontakozik, szinte mechanikus módon, elkerülhetetlenül bizonyítja a Bioszféra eme
együttes növekedését.
Senkiben sem merülhet fel kétség az iránt, hogy a spirálködök forgó mozgásból
eredtek; az iránt sem, hogy a kristály vagy a cseppkő belsejében fokozatosan lerakódnak
partikulák; vagy hogy egy szár tengelye körül összenőnek a fás nyalábok. Érzéklésünk
számára bizonyos geometriai helyzetek tökéletesen biztosak s ezért kétségbevonhatatlanul
jelzik és jelentik is azt, hogy Mozgás van; s erre építhet a Kinetika [Mozgástan]. Hogyan
kételkedhetnénk — akár csak egy pillanatra is — abban, hogy a Föld élő rétegeiben a létezők
kifejlődés során születtek meg?
Elemző kutatómunkánk lehántolja az Életet, amely így vég nélkül ízekre bomlik és
skatulyákba rakott legyezők anatómiailag s fiziológiailag összefüggő rendszerévé lesz.
Persze, ebben a legyezősdi-játékban másképp is meg lehet rajzolni a vonalakat, mint
ahogy én tettem,— nevezetesen: nagyobb helyet adva a párhuzamosságnak és az egy irányba
fejlődésnek. Például: úgy is nézhetjük a Négylábúakat, mint olyan sugarakból álló nyalábot,
amelyek különböző örvös ágakból származtak, de ezek az ágak mind egyformán a négylábú
formához jutottak. Szerintem ez a polifilétikus [több törzsből származtató] séma kevésbé
számol a tényekkel. De semmiben sem érintené alapvető tételemet, vagy is azt, hogy az Élet
szervesen ízekre oszló egész, amely határozottan mutatja a növekedés jelenségét.
Picinyke, alig jelzett legyezőkként az Alfajok és Nemzetségek. Már nagyobb legyezők
a Fajok és a Nemek. Aztán mind hatalmasabb méretű legyezők a Bióták, majd a Rétegek és a
Törzsek. Végül minden állat és minden növény teljes együttese összekapcsolva csak egyetlen
óriási Biótát alkot, amely talán egyszerű sugárként. gyökerezik valami kötőszárban, az pedig
elmerül a mega-molekuláris világ mélyén. Az Élet, ez az egyetlen Törzs, valami máson
nyugszik…
Föntről lefelé, a nagyobbtól a kisebb felé ugyanegy szervezettség mutatkozik, s ennek
rajzát kiélezi az árnyékok és az üres helyek eloszlása. A rajz pedig fölerősödve folytatódik
(minden hipotézistől függetlenül!), mert szinte maguktól rendeződnek el benne azok az előre
nem sejtett elemek, amelyek nap-mint nap fölbukkannak. Minden újonnan fölfedezett forma
megtalálja a maga természetes helyét, - igazában egyik sem teljesen «új» a fölvázolt keretben.
Mi más kell még, hogy belássuk: mindez született, mindez felnövekedett?..
Aztán akár évekig vitathatjuk, miként bukkanhatott föl ez az óriási szervezet. Ahogy
mindjobban előtűnik alkotórészeinek összetettsége, szédülni kezdünk. Ezt a szüntelenül tartó
növekedést miképp egyeztessük össze a molekulák determinizmusával, a kromoszómák vak
játékával — és azzal, hogy az egyéni győzelmek látszólag nem képesek továbbadódni a
származás során? Más szóval kifejezve: a fenotípusok [megjelenési alkatok] külső,
«finalista» fejlődését miként kössük egybe a genotípusok [génalkatok] belső, mechanisztikus
fejlődésével?.. Ekkor ezt a «gépezetet» már hiába bontjuk szét darabjaira; nem értjük, miként
járhat. Valahogy... Közben itt van előttünk maga a gép — és működik. Vajon kétségbe
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vonhatjuk-e azt, hogy a szárazföldek szüntelenül növekednek, — pusztán arra hivatkozva,
hogy a Kémia még habozik annak eldöntésében, miként alakulhattak ki a Gránitok?...
Mint minden dolog a Világegyetemben, amelybe negyedik dimenzióként az Idő
szerveződött (erre még visszatérek), akként az Élet is fejlődő természetű vagy méretű nagyság
— és nem is lehet más. Fizikailag és történetileg az Élet egy bizonyos X funkciónak felel
meg, amely a Térben, az Időben és formailag meghatározza mindenegyes élőlény helyzetét.
Íme itt van az az alapvető tény, amely kifejtést kíván, de amelynek evidens bizonyosságát
már nem kell igazolnunk, és amit nem kezdhet ki semmiféle későbbi tapasztalat.
Az általánosításnak ezen a fokán azt mondhatjuk, hogy a transzformizmus már nem
«kérdéses valami». Végleg eldőlt. Ha valaki ezen túl meg akarná rendíteni az Élet ilyen
származásának, a Biogenezisnek valóságába vetett meggyőződésünket, annak - aláaknázva a
Világ egész szerkezetét - ki kellene szakítania az Élet Fáját
Amennyiben egyszerűen azt fejezi ki, hogy bármely létezőt (élőt vagy nem élőt) tapasztalatilag csakis egy
tér-idő sorozatba ágyazva foghatunk föl, a fejlődéstani gondolkozásmód már régóta nem hipotézis, hanem
(távlati) föltétel, amelyhez a Fizikában és a Biológiában igazodnia kell minden hipotézisnek. Jelenleg a
biológusok és paleontológusok még vitatják a módozatokat - és főleg az Élet átalakulásainak mechanizmusát: a
Véletlen túlsúly a (neodarwinizmus), avagy a leleményesség játéka (neolamarcki felfogás) az új jellegek
feltűnésében. De ma már minden tudós egyetért abban az általános és alapvető tényben, hogy szerves fejlődés
van az egészében tekintett Élet esetében ugyanúgy, mint akármelyik egyedi élő esetében. S ebben már csak azért
is egyetértenek a tudósok, mert ha másképp gondolkodnának, nem is dolgozhatnának tudományosan... Csak azt
sajnálhatjuk (bizony igen csodálkozva), hogy világos tények ellenére sincs még akkora egység, hogy mindenki
egyhangúan elismerné: az elő formák «galaktikája» (amint könyvemben felismertük) az összegöngyölődés
hatalmas «ortogenetikus» mozgását mutatja - a mind nagyobb bonyolultság és a mind nagyobb tudat felé. (Ezzel
kapcsolatban utalok az utolsó lapokon található következtetésre.)

III. FEJEZET
DÉMÉTÉR
Démétér! Föld-Anyánk! Gyümölcs? Milyen gyümölcs? ... Az Élet Fáján készül
megszületni ?
Az előző fejezetben folyton növekedésről beszéltem. Érzékeltetni igyekeztem, miként
jut előre az Élet. Bizonyos mértékben fel is tudtuk ismerni növekedése elvét: úgy
mutatkozott, mint valamerre irányuló összetevődés jelensége. A sajátságok folyamatos
fölhalmozódása révén (bármilyen is ennek az átöröklésnek ritmusa) az Élet«lavinát»
alkot. Sejtállományába raktároz jelleget jelleg után. Mind bonyolultabban halad előre. De
az egész együttesében mit jelent ez a kiterjeszkedő mozgás? Működő és meghatározott
robbanás, mint a motoré? - avagy minden irányban széteső rendetlen feszültség-fölszabadulás, mint valami szétpukkanás? ...
Mondottam, hogy most már minden kutató egyetért abban- az általános tényben,
hogy van valamiféle fejlődés. Más kérdés az, hogy megtudjuk : vajon tervszerű-e ez a
fejlődés, irányul-e valamerre. Kérdezzük csak meg a mai természettudósokat, elfogadjáke, hogy az élet tart-e valahová az átalakulásai során. Tíz közül kilenc azt fogja felelni:
«Nem». Sőt szenvedélyesen fogja megadni ezt a negatív választ. - «Mindenkinek
szembeszökő tény - fogják mondani -, hogy a szerves anyag folytonos átalakuláson megy
át, sőt ez a metamorfózis idővel mind valószínűtlenebb formák felé hajtja az anyagot. De
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milyen értékmérőt találhatnánk, hogy a gyönge szervezetek abszolút értékét vagy
egyszerűen csak a relatív értékét megmérjük Például: minek alapján mondhatnánk, hogy
az Emlős - még ha az Emberről van is szó- előrehaladottabb és tökéletesebb, mint a Méh
vagy a Rózsa?...
Valamennyire elrendezhetjük - az élőlényeket, mind nagyobb és nagyobb körökben,
annak az Időnek távolsága szerint, amely az első sejttől elválasztja őket. De a különfélévéválás. bizonyos fokától kezdve tudományosan semmiféle elsőbbséget nem állapíthatunk
meg a Természet eme zagyva próbálkozásai között. Különféle megoldások, de mind
ugyanannyit ér. A középpont körül, minden szférikus elhajlási szögben minden sugár
egyformán jó. Mert úgy látszik, hogy sehová se tart semmi!
Az egyre magasabb eredményeket elérő Tudomány, sőt - majd rá fogok mutatni - az
előrehaladó Emberiség is jelenleg botladozik haladásában, mert még értelmes emberek is
húzódoznak felismerni azt, hogy a fejlődésnek iránya és kiváltságos tengelye van.
E miatt az alapvető kétely miatt erejét veszti és szétforgácsolódik a kutatómunka, és
az emberek nem határozzák el magukat arra, hogy megszervezzék a Földet.
Szeretném most megmagyarázni, hogy - félretéve minden antropocentrizmust és
antropomorfizmust - miért gondolom, hogy észre kell venni: az Élet előre
haladásának iránya és vonala van, sőt annyira határozott értelme, hogy - meg vagyok
győződve - nemsokára általánosan is elfogadja majd a Tudomány.

1. ARIADNE FONALA
Témakörünkben a szerves bonyolódás fokairól van szó. Kezdjük tehát azzal, hogy rendet
teremtsünk az összetettségben.
El kell ismernünk, hogy ha vezérfonal nélkül járunk az élőlények között, minőségileg
kibogozhatatlan labirintust alkot gyülekezetük. Mi történik, merre tartsunk az ilyen
egyhangúan egymást követő legyezők között?.. Az bizonyos, hogy a századok során az
élőlények növelik szerveik számát és érzékenységét. De a specializálódás révén csökkentik is.
S aztán igazában mit is jelent az a szó, hogy bonyolódás, «komplikáció»?.. Olyan sokféle
mód van arra, hogy egy állat kevésbé egyszerűvé váljék. A tagjai válnak különfélévé? Vagy a
testtakarója? A szövetei? Vagy az érzékszervei? - Aszerint hogy milyen szempontból nézzük,
sokféle. elrendeződés lehetséges. Igazában van-e a számtalan kombináció között olyan. amely
igazabb, minta többiek, vagy is olyan változat, amely az élőlények egésze számára
kielégítőbb összefüggést tár fel akár önmagában, akár ahhoz a Világhoz viszonyítva,
amelynek belsejébe van ágyazva az Élet?
Azt gondolom, hogy a helyes válasz érdekében vissza kel-l térnünk azokra a
meggondolásokra, amelyekkel föntebb igyekeztem meghatározni a Dolgok Külseje és
Benseje közötti kölcsönös viszonyokat. Akkor azt mondottam, hogy a Valóság lényegét az a
«bensőség» határozza meg, amit a Világegyetem egy adott pillanatban tartalmaz;. s ez
esetben a Fejlődés lényege nem más. mint hogy a megfigyelésünk fokán tapasztalatilag
állandó
mechanikus vagy «tangnciális» Energia mögött az idő folyamán állandóan növekszik a
«pszichés» vagy «radiális » Energia. (Utalok a kétfajta Energiáról szóló részre.)
Egyébként - hozzáteszem - mi az a sajátos funkció, ami a Világ két Energiáját, a tangenciális
és a radiális Energiát tapasztalatilag, kölcsönös kibontakozásuk során egymáshoz köti?
Nyilvánvaló, hogy az elrendeződés,
amelynek fokozatos nagyobbodásához bensőleg társul a tudat állandó megnövekedése és
elmélyülése. Ezt megállapíthatjuk.
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Fordítsuk meg ezt a tételt. (Gondolataink nem forognak körben. Éppen csak kitágítjuk
látókörünket.) Izgat talán az a tény, hogy a számtalan bonyolult forma közül, amelyet a
forrongó szerves Anyag magára öltött, nehezen választjuk szét a felületi különbözőségeket és
a Világegyetem Szövetének újító csoportosulásait (ha egyáltalán vannak ilyenek!)? Izgat?
Hát akkor a következő a feladatunk. Fel kell ismernünk, hogy az Élet által megkísérelt összes
kombináció között bizony találhatók olyanok is, amelyeknek szerves tartozéka az, hogy az
őket magára öltő élőlényekben pozitív módon változik a pszichés jelleg. Ha ez így van s ha
egyszer már felismertük ezeket a kombinációkat, akkor ragadjuk is meg s kövessük is őket
nyomon. Ha ugyanis hipotézisem helyes, akkor a banális átalakulások egynemű tömegében
bizonyára ők képviselik az igazi bonyolódás-formákat, a lényeges alakváltozásokat. Komoly
lehetőség kínálkozik arra, hogy ezek elvezessenek valamerre.
Ha így vetjük fel a problémát, akkor azonnal megoldáshoz jutunk. Igenis van az
élőlények szervezetében egy kiváltságos gépezet, amely a tudat működését szolgálja.
Elég csak önmagunkba néznünk, máris észre vesszük: az idegrendszer ez a hajtómű. A
Világon csak egyetlen bensőséget ragadunk meg pozitíven s azonnal: a sajátmagunkét. S
ugyanakkor - a nyelv révén, közvetlen egyenértékűséggel - a többi emberek bensejét. De
minden okunk megvan, hogy arra gondoljunk: az állatoknak is van bizonyos bensejük, amely
hozzávetőlegesen merhető agyuk tökéletességével. Próbáljuk tehát felosztani az élőlényeket a
«cerebralizáció» (az idegzeti, illetve agybeli fejlettség) foka szerint. Mi történik?
Automatikusan kiépül valami rend, éppen az a rend, amelyet kerestünk.
Kezdjük azzal, hogy visszatérünk az Élet Fájának ahhoz a részéhez, amelyet legjobban
ismerünk, mert még ma is rendkívül élénk és mert mi ehhez tartozunk: a «Gerincvonalas»
Törzshöz. Ebben az együttesben mindjárt előtűnik egy jelleg, amelyre a Paleontológia régóta
rávilágított: rétegről rétegre haladva, nagy ugrásokkal folyton tovább folytatódik s
központosul az idegrendszer. Ki ne ismerné az óriási Dinoszaurusz-félék példáját?
Náluk az agy tömege nevetségesen kicsi volt s csak keskeny lebeny-sorból állott, ezeknek a
lebenyeknek átmérője pedig sokkal kisebb volt, mint az ágyékrész velejének átmérője. Ezek
a körülmények emlékeztetnek azokra, amelyek az Élet Fáján lejjebb, a Kétéltűeknél és a
Halaknál uralkodnak. De mily változás mutatkozik, amikor a följebb eső emeletre jutunk, az
Emlősökhöz?
Mert itt, az Emlősöknél, azaz ugyanazon a rétegen belül, az agy átlagosan sokkal
nagyobb terjedelmű és barázdáltabb, mint a Gerincesek bármely más' csoportjában. S mégis,
ha a részleteket jobban megfigyeljük,
mennyi eltérés, és mily szabályosság is, főleg a különbségek elrendeződésében! Először is:
fokozatosság a Bióták helyzete szerint: a jelenlegi természetben - agy szempontjából - a
Méhlepényesek megelőzik az Erszényeseket. S aztán: korszerinti fokozatosság ugyanegy
Biótán belül. Azt mondhatjuk, hogy az Alsó Harmadkorban a Méhlepényesek agya (néhány
Főemlőst kivéve) mindig. viszonylagosan kisebb és kevésbé bonyolult, mint a Neogéntől
kezdve. Ez döntően tapasztalható kihalt fílumokon, mint pl. az Őselefánt-féléknél, ezeknél a
szarvas szörnyeknél, amelyeknek koponyája - a lebenyek kicsisége és elhelyezkedése
szempontjából - nem sokkal múlta felül a Másodkori Hüllők által elért állapotot. Vagy
ilyenek még a Kondilartrék. De ugyanezt tapasztaljuk
egyazon származási soron belül is. Pl. az. Eocén-kori Húsevőknél az agy még erszényes
állapotú fokon van, sima és jól elválik a kisagytól. S könnyű volna folytatni a felsorolást.
Akármelyik sugarat választjuk is ki valamelyik örvös szétágazásban, általában ritkán fordul
elő, hogy - ha elég hosszú a sugár - ne tudnánk megfigyelni azt, hogy idővel mind
«fejesebb», mind «agyvelősebb»formákhoz érkezünk: a fejet alkotó szerveknek mind
nagyobb megnövekedését tapasztaljuk: ez a «cefalizáció» ténye.
Ugorjunk most át egy másik Törzshöz, az ízeltlábúak és a Rovarok Csoportjához.
Ugyanez a jelenség mutatkozik. Itt viszont nem olyan könnyű az érték szerinti értelmezés,
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mert más tudattípussal van dolgunk. Ezek a pszichésen oly messzire eső formák csoportról
csoportra, korról korra ugyanúgy a cefalizáció befolyása alatt állnak, akárcsak mi. Az
idegdúcok összegyülekeznek. Elhelyezkednek és megnőnek a fej elülső részében. S
ugyanakkor bonyolultabbá válnak az ösztönök, és hirtelen mutatkoznak a társulás jelenségei
is. (Szocializáció, közösségbe szerveződés. Erre még visszatérünk).
Vég nélkül folytathatnánk ezt az elemzést. Amit mondtam, már az is eléggé jelzi, hogy
ha megtaláltuk a jó fonalat, akkor igen egyszerűen kibogozódik az egész bonyolult köteg.
Nyilvánvaló egyszerűsítési szempontok miatt a természettudósok azt a módszert választották
a szerves formák osztályozásához, hogy bizonyos külső díszítő jellegeket vagy éppen a
csontszerkezet egyes funkcionális módosulásait használják fel. Osztályozásaikat azok az
egyirányú leszármazási szempontok irányítják, amelyek a szárnyak színezetére vagy
bordázatára vonatkoznak, a végtagok elhelyezkedésére, vagy a fogak formájára; s ezért
rendszerezésük az élők világából csak részleteket vagy éppen egy struktúra csontvázát
bogozza ki. De mert az így megrajzolt vonalak csak másodlagos összefüggéseket fejeznek ki
a fejlődésből, ezért a rendszer egészének nem lesz sem valódi formája, sem hajlékonysága.
Mihelyt viszont az idegrendszer kialakulásában keressük az evolúciós jelenség mércéjét (vagy
paraméterét, jellemző állandóját) , akkor nemcsak hogy a fajok és a nemek sokasága
rendeződik el, hanem örvös szétágazásaiknak, rétegeiknek, törzseiknek egésznyalábja szinte
élettől rezgő kéveként magasba emelkedik. Ha az idegrendszer (vagy az agy) fejlettségi fokai
szerint osztályozzuk az állati formákat, akkor nemcsak a Rendszertantói megkívánt
körvonalakat érjük el, hanem határozott vonásokkal rajzoljuk meg az Élet Fáját: alakot,
lendületet adunk neki, s ebben föltétlenül az igazság jelét kell látnunk. Ekkora összefüggés - s
tegyük hozzá: ennyi könnyedség, kimeríthetetlen következetesség s összefüggést feltáró erő nem lehet puszta véletlen eredménye.
Ama sok-sok módozati lehetőség között, amelyre szétszóródik a bonyolult Élet,
nagyon jelentős átalakulásként mutatkozik az idegállomány különféle fokú. alakulása, ahogy ezt előre sejtette az elmélet. Irányt mutat, s ezáltal bizonyítja, hogy az evolúciónak
van valami értelme.
Íme, ez az első megállapításom.
De ennek a tételnek van következménye is. Az élőlényben (ez volt a
kiindulópontunk) az agy a tudat jelzője és mértéke. Most már hozzátehetjük: az élők világában igazolódik az, hogy .az agy az idő során folytonosan tökéletesedik, annyira, hogy
ez a tény tűnik elő: bizonyos agybeli minőség lényegileg kapcsolódik az Időtartam
bizonyos fázisához.
A végső következtetés magától adódik s egyszersmind hitelesíti Tanulmányunk alapjait és
irányítja további lépéseit.. Ha mindenegyes ágat teljes egészében és egész hosszában
végigvizsgálunk, akkor az élőlények Természetes Története valami hatalmas idegrendszer
fokozatos kialakulását rajzolja meg külsőleg. Ez azért van így, mert bensőleg éppen a Föld
dimenzióihoz mért pszichés állapot berendezettségének felel meg. A felszínen: rostok és
mirigyek. A mélyben: a Tudat. Csak egyszerű szabályt kerestünk, amelynek segítségével
rendet teremthetünk a jelenségek összekuszáltságában. S íme - az evolúciónak
végeredményben pszichés természetére vonatkozó alapigazodásunkkal teljes összhangban
olyan alapvető változóhoz jutottunk, amely képes a Jelenség valódi görbéjét a Múltban
követni, s talán a Jövőben is meghatározni.
Megoldottuk a problémát?
Igen, majdnem. De világos, hogy csak azzal a föltétellel - s ez kemény dió a Tudomány
bizonyos előítéleteihez ragaszkodók számára -, hogy a szemléleti sík megváltoztatásával vagy
elfordításával elhagyjuk a Külsőt, hogy eljussunk a dolgok Bensejébe.
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2. A TUDAT NÖVEKEDÉSE
Ebből kiindulva nézzük ismét az Élet «kiterjedő» mozgását, amint nagy vonalaiban
mutatkozott. De most - ahelyett hogy elvesznénk a Világ «tangenciális» energiáival történő
elrendeződések útvesztőjében, - próbáljuk követni a benső energiák «radiális» előrehaladását.
Minden véglegesen megvilágosodik, értékben, működésben és reménységben...
a) Pusztán e változásnak, az új változó tényező bevezetésének köszönhetően először is
fölfedezzük, hogy bolygónk általános történetében milyen helyet foglal el az Élet
kibontakozása.
Föntebb az első sejtek eredetét vizsgáltuk; s arra a meggyőződésre jutottunk, hogy spontán
megszületésük az idők folyamán azért következett be - csak egyszer, mert a sejtállomány
kezdeti alakulása oly állapotot tételezett fel, amelyen csak egyszer halad át a Föld általános
kémiai állománya. Akkor azt mondottuk, hogy a Földet úgy kell látnunk, mint valami teljes
és visszafordíthatatlan fejlődés székhelyét, amely a tudományos vizsgálódás számára sokkal
fontosabb, mint a fölszínt érintő bármely ingadozó változás; s az a tény, hogy a szerves anyag
először bukkan föl, az evolúció görbéjén egy fontos pontot (kritikus pontot!) jelent.
Aztán úgy látszott, hogy ez a jelenség szinte elvész a sokféle ág burjánzásában. Majdnem
meg is feledkeztünk róla. Most viszont újra előbukkan. Azzal az árral és abban az áradatban,
amelyet az idegrendszerek kellően jeleznek s amely az Élet folyamát a mind nagyobb tudat
felé sodorja, elővillan a mélyből ható nagy mozgás. Ennek folytatását fogjuk megfigyelni.
Éppen úgy, mint a geológusra, aki az áradások és gyűrődések megszámlálásával
foglalkozik, az állati formák időbeni elhelyezkedését megállapító paleontológusra is az a
veszély leselkedik, hogy a Múltban csak egyhangú, egyveretű lüktetések sorozatát látja meg.
A táblázatokon az Emlősök úgy következnek a Hüllők után, a Hüllők a Kétéltűekre, mint
ahogy az Alpok a Kimériai Láncolatokra, emezek pedig: a ma Erzgebirgenek nevezett
hegyekre. Ezentúl elkerülhetjük, sőt el is kell kerülnünk ezt alapos, mélységnélküli
látásmódot. Már nem az emelkedő szinusz vonal, hanem spirális van itt, amely
csavarmenetben kúszik fölfelé. Rétegről Rétegre valami előrejut és növekszik, megállás
nélkül, neki-neki ugorva, de ugyanabban az irányban. S ez a valami a leglényegesebb azon
az égitesten, amely a hátán hord minket. Egyszerű testek evolúciója a rádió-aktivitás útja
szerint, a szárazföldek gránitos elkülönülése, talán a Földgömb belső burkainak elszigetelődése: az Élet mozgása mellett bizonyára még sok más átalakulás szakadatlanul színezi az
Élet ritmikus lüktetéseit. Amióta az Élet kivált az Anyag ölén, azóta ezek a folyamatok már
nem jelentik a legfőbb eseményt. Amikor a Fehérje-félék először jelentek meg, akkor a
Földön folyó Jelenség végleg tovagördült, s a Bioszférának látszólag annyira elhanyagolható
hártyájában összpontosult. A Föld genezisének tengelye most már továbbjut, folytatódik,
meghosszabbodik a Biogenezissel. S ez a Biogenezis végeredményben Pszichogenezissel
fejeződik ki.
Belső szempontból, amelyet a szemünk láttára majd folyton erősödő sokféle összhang
igazol, íme tehát, Tudományunk különböző tárgyai így mutatkoznak valódi távlatukban és
helyes arányaik szerint. Főhelyen az Élet, az alája-rendelt egész Fizikai Valósággal. S az Élet
szívén
... hogy előrehaladását kibontsa s értelmet adjon neki - a Tudat Fölfelé -törésének rugója.
b) Az Élet rugója... Hevesen vitatott kérdés a természettudósok között, amióta a
Természet megismerését . a Fejlődés megértésére vezették vissza. A Biológia, híven a maga
elemző és determinista módszereihez, ezentúl is külső vagy statisztikai hatóerők közt akarja
megtalálni az Élet kibontakozásának forrását: a létért folyó harc, a természetes
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kiválasztódás... E szempontból nézve: az élő világot nem emelné föl más (föltéve, hogy
csakugyan emelkedik!), mint csak azoknak a próbálkozásainak automatikusan szabályozott
összessége amelyeket azért fejt ki, hogy ugyanaz maradjon.
Nem először hangsúlyozom: távofa1T tőlem, hogy az anyagi formák eme történeti
működésének ne adjam meg a maga fontos, sőt lényeges szerepét. Nemde mindegyikünk ezt
érzi önmagában, hiszen élőlények vagyunk? Külső nyomások vagy lökések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiragadják az egyént természetes tunyaságából és szerzett szokásai
rabságából; meg hogy időnkint össze is törjék az őt gúzsba kötő kereteket. Mit csinálnánk,
ha nem volnának ellenségeink? … Úgy látszik hogy az Élet képes arra, hogy a szerves testek
belsejében könnyedén szabályozza a molekulák vak mozgását, sőt még azt is eléri, hogy
teremtő kombinációi számára latba veti azokat a hatalmas reakciókat, amelyek véletlenül
születnek szerte a világon az anyagi áramlatok s az élő tömegek között. Az Élet ugyanoly
ügyesen játszik a közösségekkel s az eseményekkel mint az atomokkal. Csakhogy mit
érnének ezek az izgató hatások és ez a leleményesség, ha alapvető renyheségre irányulnának? S egyébként is, - amint mondottuk már: mik volnának maguk a mechanikus energiák,
ha nem volna valami Benső, amely táplálja őket?... A «tangenciális» alatt - a «radiális» van.
A Világ «impetusának», előre törő feszültségének, amelyet a tudat növekedése mutat, csak
abban lehet végső forrása, csak azzal talál magyarázatot a mind magasabb pszichés állapotok
felé, való vissza tarthatatlan haladására, hogy mozgásának van valami benső hajtóereje.
Valaha majd talán jobban megértjük, miként lehetséges, hogy az Élet Benseje
szabadon működjék össze azzal a Külsővel, amelynek megkötöttségeit és determináltságát tiszteletben tartja.
Addig is: mihelyt valóságnak fogadjuk el a bentről jövő lendületet, az életjelenség nagy
vonalai azonnal természetes és kielégítő formát kapnak. Sőt még mikrostruktúrája is
megvilágosodik. Mert most már észrevesszük, hogy új módon magyarázhatjuk nemcsak a biológiai fejlődés általános áramlását, hanem a különböző fílumok előrehaladását és sajátos
helyzetét is.
Következő fejtegetéseimben bizonyára többen túlságosan erős lamarcki hatást fedeznek fel (a «benső»
túlzott befolyása a testek szerves elrendeződésére). De nem szabad elfelejtenünk, hogy az ösztön
«morfogenetikus» működésében - ahogy én itt értelmezem -lényeges hely jut a külső erők és a véletlen
(darwini) játékának is. Az
Élet csakugyan véletlenek lökéseire halad előre (föntebb több helyen beszéltem erről) ; de fölismert és
megragadott - azaz pszichésen kiválogatott véletlenek hatására. Ha helyesen értelmezzük, akkor az új lamarcki
«ellen-véletlen» nem a véletlenek egyszerű tagadását jelenti, hanem - ellenkezőleg - a darwini véletlenek
felhasználását. A két tényező között funkcionális kiegészítődés van, azt mondhatnám: «szimbiózis».
Tegyük hozzá, hogy ha helyet adunk annak a lényeges (bár csak kevéssé figyelembe vett) különbségnek, amely
a kis komplexek Biológiája és a nagy komplexek Biológiája között van, (mint ahogy van a Végtelen Kicsinek
Fizikája és a Végtelen Nagynak Fizikája is), akkor észrevesszük. hogy a szerves Világ egységében két nagy
zónát lehet különválasztani és különböző módon kezelni: a) egyrészt a nagy komplexek (főleg az Ember)
(lamarcki) zónáját. amelyben észrevehetően uralkodik az ellen-véletlen, és b) másrészt a kis komplexek (alsóbbrendű élők) (darwini) zónáját, ahol ugyanez az ellen-véletlen másképp nem ragadható meg a véletlen fátyla
alatt, mint csak okoskodással vagy hozzávetőlegesen, azaz, közvetve. (V. ö. könyvem Ö88zefoglalóját vagy
Utó8zavát.)

Más dolog az a megállapítás, amely szerint bizonyos állati fejlődési vonalat követve a
végtagok egykörműekké lesznek, vagy a fogak húsevés re alakulnak át, s megint más dolog
az, hogy rájövünk, miként jöhetett létre
ez az eltérés. Mutáció történt ott, ahol a sugár az örvös szétágazással kapcsolódik? Igen. De
aztán?.. A fílumon végig általában olyan fokozatosak a későbbi módosulások, s néha már az
embrionális állapottól kezdve oly szilárdan fejlődött ki egy-egy szerv (pl. a fogak), amelyet a
módosulások érintenek, hogy határozottan le kell mondanunk arról, hogy minden esetben
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egyszerűen csak az
alkalmasabb fönnmaradásáról vagy a környezethez s a használathoz való mechanikus
alkalmazkodásról beszéljünk. De hát akkor mivel magyarázzuk?..
Minél többször találkoztam s foglalkoztam ezzel a problémával, annál inkább
követelő erővel hatott rám az a gondolat, hogy itt nem külső, hanem pszichés erő hatásával
van dolgunk. A manapság szokásos kifejezés szerint: egy állat azért fejlesztené ki húsevő
ösztönét, mert a zápfogai metszőfogakká alakulnak, és mancsai körmösökké. Ámde nem
kell-e a visszájára fordítanunk a tételt? Vagyis: hogy a Tigris hosszúvá növesztette tépőfogait
s kiélesítette karmait, nemde éppen azért történt így, mert a származási sorát követve a Tigris
valamiféle «húsevőnek lelkét» kapta, fejlesztette ki és adta tovább? S ezt mondhatjuk a
félénk futókról, az úszókról, a föld alatt élőkről, a szárnyasokról... Jellegek evolúciója: igen;
de csak abban az esetben, ha ezt a szót a «temperamentum» [hajlam] értelmében használjuk.
Első tekintetre ez a magyarázat a skolasztikusok «virtus»-át juttatja eszünkbe. De ha jobban
elmélyítjük, akkor mind nagyobb lesz ennek az elgondolásnak valószínűsége. Az egyénben
idővel minőségek és fogyatékosságok fejlődnek ki. Miért - vagy inkább: hogyan - ne
éleződnének ki filétikusan, vagyis közös ágról származás során? S ekkora dimenziókban
miért ne hatnának vissza arra a szervezetre, hogy átgyúrják a saját képükre? Elvégre iSl a
Hangyáknak s a Termeszeknek sikerül olyan külsővel felruházni a harcosaikat vagy a
dolgozóikat, ami megfelel az ösztöneiknek. S talán nem ismerünk ragadozó hajlamú embert?
c) Ha ezeket elfogadjuk, váratlanul nagy távlatok nyílnak a Biológus számára.
Nyilvánvalóan praktikus meggondolások kényszerítenek arra, hogy az élőlények
kapcsolatainak felkutatásához ásatag állapotban megmaradó részeik változatait vegyük
igénybe. Csakhogy ez a tényhelyzetből adódó szükségesség nem rejtheti el azt, hogy
mennyiben határolt és felületes ez az elrendezés. Csontok száma, fogak alakja, testtakaró
dísze, mindez a «feno-karakter» [külső jelleg] igazában csak külső ruha mintája, öntési
formája egy mélyebb foglalatnak. Lényegileg egyetlen esemény játszódik le: minden élő
mind nagyobb benső spontaneitás felé tartó Nagy Ortogenezise. Másodlagosan pedig:
ennek a belső lendületnek'" időnkinti szerteáradása révén a kis egyirányú fejlődések
Örvös szétágazása, amelynek során az alapvető áramlás megoszlik, hogy ezáltal mindene
gyes «sugárzásnak» belső és valódi tengelyét alkossa. S aztán minderre rákerül - mint
egyszerű tartóhüvely - a sejtek leple s a test tagjainak épülete. Ez a helyzet.
Tehát hogy világosan ki tudjuk fejezni a világ Természetes Történetét, ahhoz' az
kellene, hogy bensejében követni tudjuk, most már nem mint egymást helyettesítő
szerkezeti típusok kötött sorozatát, hanem a belsőéletnedv emelkedését, amely
megszilárdult ösztönök erdejévé bontakozik ki. Egészen lent a mélyben az élővilágot
hússal és csonttal borított tudat alkotja. Tehát a Bioszférától a Fajig minden csak hatalmas
pszichés szétágazódás, amely önnönmagát keresi a formákon keresztül. Íme ide vezet el
Ariadne fonala, ha egészen végig követjük.
Persze ismereteink mai fokán .nem is gondolhatunk még arra, hogy ebben a benső,
«radiális» formájában ki tudjuk fejezni az evolúció mehanizmusát. Viszont valami előtűnik:
az, hogy ha valóban ezt jelenti a transzformizmus, akkor az Élet - éppen abban a mértékben,
amennyiben irányuló haladás - csak azzal a föltétellel juthatott tovább eredeti vonalán, hogy
egy adott pillanatban mélyrehatóan átrendeződött.
Ez a törvény teljesen világos. Már az Élet születéséről beszélve is felhívtuk a
figyelmet arra, hogy a világon egyetlen nagyság sem növekedhet anélkül, hogy el ne jutna
egy kritikus pontra, valamiféle állapotváltozáshoz. A sebességnek és a hőfoknak van
áthághatatlan csúcspontja. Ha mindjobban növeljük egy test sebességét, egészen addig, hogy
a fénysebességet közelíti meg, akkor óriási tömege miatt a test végtelenül merev természetet
ölt magára. Ha fölhevítjük, megolvad s aztán légneművé válik. S így van ez minden ismert
fizikai tulajdonsággal. Amíg számunkra az evolúció csak a bonyolulttá-válást jelentette,
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addig azt képzelhettük, hogy vég nélkül tarthat kibontakozása, - közben azonban hasonló
maradhat önmagához, hiszen a puszta különfélévé-válásnak nincs felső határa. Csakhogy
most már a formák s a szervek történetileg növekvő összefonódása mögött fölfedezzük az
agyvelők (s ebből kifolyólag a tudatok) visszafordíthatatlan, nemcsak mennyiségi, de
minőségi
növekedését - s ezért fel kell figyelnünk arra, hogy elkerülhetetlenül számíthatunk egy újfajta
eseményre, valami metamorfózisra, olyan átalakulásra, amely a geológiai idők során lezárja
a szintézisnek ezt a hosszú szakaszát.
Most már ennek az Embernél végződő nagy földi jelenségnek első jeleit kell
megmutatnunk.

3. KÖZEL AZ IDŐ
Térjünk vissza a mozgó élet-hullámhoz, oda, ahol elhagytuk, vagyis az Emlősök
szétterjedéséhez. Vagy - hogy konkrét módon álljunk az Időbe - gondolatban helyezkedjünk
bele abba a világba, amelyet a Harmadkor felé elképzelhetünk.
Látszólag nagy nyugalom uralkodik a Föld felszínén.
Dél-Afrikától Dél Amerikáig, végig Európán és Ázsián: gazdag steppék és hatalmas erdők.
Aztán újabb steppék és megint erdők. S ezen a vég nélküli zöld területen Antilopok és
Zebrák miriádjai; Ormányos-félék változatos csapatai, mindenféle agancsú Szarvasok,
Tigrisek, Farkasok, Rókák, Borzok - egészen olyanok, mint manpság.
Egyszóval: eléggé ahhoz hasonló táj, mint amilyent próbálunk megmenteni foltokban, a nagy
nemzeti parkokban, Zambéziben, Kongóban vagy Arizónában. Néhány lemaradt ősi formát
kivéve annyira otthonos természeti
táj, hogy szinte erőfeszítést igényel ráébrednünk arra: sehol sem száll ég felé tábortűz vagy
város füstje.
Csöndes szétterjedés korszaka ez. Az Emlősök Rétege elterjedt. De a fejlődést nem lehet
megállítani... Valami valahol biztosan gyülemlik, készen arra, hogy új lendülettel előretörjön.
Mi és hol?...
Hogy megtaláljuk, mi érik ekkor az egyetemes Anya ölén, használjuk azt az
irányjelzőt, amely-ezentúl már rendelkezésünkre áll. Fölismertük, hogy az Élet tudatnövekedés. Azért halad még előre, mert hát a virágba borult Föld köpenye alatt bizonyos
pontokon titkon fölfelé kúszik a belső energia. Imitt-amott, az idegrendszerek mélyén
bizonyára növekszik a pszichés feszültség. Mint ahogy a fizikus vagy az orvos érzékeny
műszert rak a testre, tegyük csak «hőmérőnket», tudatot jelző «eszközünket» erre a
szunnyadó Természetre. A Pliocén-korban a Bioszférának melyik régiójában kezd emelkedni
a hőmérséklet? .
Természetszerű, hogy a fejeken kutassunk.
A Növényeken kívül amelyek nyilvánvalóan nem számítanak, két Csoportnak
csúcsa - és csakis kettőé - bukkan elénk színével, fényével és spontaneitásával.
Abban az értelemben, hogy náluk az idegrendszeren végig nem tudjuk követni valami
pszichés élet evolúcióját, hiszen ez a fejlődés nyilvánvalóan szétszórt maradt. Egészen más
kérdés az, hogy nincs-e ilyen pszichés életűk, vagy hogy ez a maga módján növekszik-e.
Elhamarkodott volna a ~gadó válasz. Hogy ezer példa közül csak egyet említsek: nemde elég
ha a rovarfogó-berendezéseket figyeljük néhány Növényen, s máris meggyőződhetünk, hogy
ha távolról, de a Növényi Csoport is - mint a két másik - engedelmeskedik a tudat-növekedés
törvényének.
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Az ízeltlábúak oldaláról a Rovarok.. s a Gerincesek oldaláról az Emlősök. Melyiké a jövő s az igazság?
a) A Rovarok. A felsőbbrendű rovaroknál az idegdúcok agybeli összpontosulása együtt
jár a viselkedésmód rendkívüli gazdagságával és pontosságával. Elámulunk, ha ennek a
körülöttünk élő rovarvilágnak életét figyeljük, mert oly csodálatos a berendezése, de oly
szörnyen távol is áll tőlünk. Versenytársaink? Talán majd ők lépnek helyünkbe?.. Nemde
inkább azt kell mondanunk, hogy 2.!lan sokaság, amely szenvedélyesen vetette magát valami
zsákutcába és ott vergődik?
Igazában el kell vetnünk azt a hipotézist, hogy a Rovarok továbbvezető utat - vagy
hogy egyáltalán valamiféle utat jelentenének az evolúció számára, mert kibontakozásuk ideje
révén sokkalta idősebbek a felsőbbrendű Gerinceseknél, és most már visszafordíthatatlanul
elérték «csúcspontjukat». Lehet, hogy geológiai korok óta vég nélkül bonyolultakká válnak,
mint a kínai jelek. Azt mondhatnánk, hogy nem sikerül síkot változtatniuk. Mintha megállt
volna. a mélyből indult átalakulási lendületük. S ha elgondolkozunk, több okot veszünk
észre, hogy miért topognak egyhelyben.
Először is: a rovarok igen kicsinyek. .A szervek minőségi kibontakozása számára rossz
megoldás a külső kitinváz. Ismételt vedlések ellenére, - a páncélzat gúzsbaköt, a térfogat
belső növekedésekor viszont hamar összetöredezik. A Rovar nem nőhet néhány centiméternél nagyobbra, mert akkor életveszélyesen törékennyé válik. Bármily megvetően kezeltük is
néha' a «dimenziók kérdését», az kétségtelen, hogy bizonyos minőségek - éppen mert anyagi
szintézishez kötődnek - csak bizonyos mennyiségi állapottól kezdve mutatkozhatnak. A
felsőbbrendű pszichés élet fizikailag nagy agyat követel meg.
Aztán pedig: talán éppen eme méretbeli ok miatt, a Rovarok életében különös pszichés
alsóbbrendűség tűnik elő éppen ott, ahol mi a magasabbrendűségüket véltük fölfedezni. Az
ember ügyessége szégyenkezve áll az ő mozgásuk és fölszerelésük pontossága előtt. De
vigyázzunk csak. Mert ha jobban megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy ez a tökéletesség
végeredményben Összefügg azzal a gyorsasággal, ahogy megmerevedik és mechanikussá
válik pszichés életük. Jól rámutattak már arra, hogy a Rovarnak meglehetősen tág
indeterminációs és választási mező áll rendelkezésére a cselekvésben. Csakhogy alig tesz
valamit, tettei máris megszokottakká nehezülnek, s mintha nemsokára már szervesen kiépült
reflexekké változnának. Azt mondhatjuk, hogy a Rovar tudata szünet nélkül és
automatikusan kivetül, hogy azon a fokon meg is merevedjék: 1. először a viselkedésmódjában, amelyet egymásra következő, azonnal bevésődő javítgatások mind pontosabbá
tesznek; s aztán 2. hosszútávon: olyan testi morfológiában, amelyben az egyén sajátságai
eltűnnek, mert elnyeli őket a működés szerepe. Innen származik a szervek és mozdulatok
akkora berendezettsége, amely - nem ok nélkül- bámulatba ejtette. Fabre-ot. S innen
származnak a valóban csodálatos szervek, amelyek egyetlen élő gépezetté tömörítik egy kaptárnak vagy egy termeszbolynak nyüzsgő világát.
Ha úgy tetszik, hát a tudat feszült foka. De bentről kifelé szétfolyik, hogy merev
elrendeződéssé szilárduljon. S ez éppen ellentéte a központosulásnak! ...
b) Az Emlősök. Ne foglalkozzunk hát a Rovarokkal. Térjünk vissza az Emlősökhöz.
Itt azonnal jól érezzük magunkat, annyira jól, hogy talán valami «antropocentrikus»
beállítottságnak köszönhetjük ezt a megkönnyebbülésünket; Nemde azért kezdünk lélegzeni
- ha kijutottunk a méhrajok és hangyabolyok közül -, mert a felsőbbrendű Gerincesek között
egyszerűen «otthon vagyunk»? Igen, fejünk fölött mindig ott lebeg a relativitás veszélye!...
De mégsem. ',Nem, nem csalatkozhatunk. Legalább is ebben az esetben nem a
benyomás visz lépre, de határozottan az emberi értelem ítél- azzal az erejével, amely
képessé teszi, hogy bizonyos abszolút értékeket fölismerjen. Nem, ha a Hangyával
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összehasonlítva egy szőrmés négylábú annyira «lelkes»-nek, oly élőnek látszik, ez nemcsak
azért van, mert ugyanabba a zoológiai családba tartozunk mi is. Micsoda könnyedség a
Macska, a Kutya, a Delfin magatartásában! Mennyi váratlan! Mekkora hely jut az élet áradó
bőségének és az újdonságnak! Itt az ösztön már nem szorul s nem merevedik egyetlen működés medrébe, mint a Póknál vagy a Méhben. Egyénileg és közösségileg hajlékony marad.
Szétnéz, röpdös, örvendezik. Valóban: az ösztönnek egészen új formája ez; s nem ismer
olyan határokat, mint amilyeneket az eszköznek megszab a tökéletessége, legmagasabb
foka. A Rovartól eltérően, az Emlős már nem merev rabszolgája annak a fílumnak, amelyen
megjelent. A szabadság fénye, a személyiség ragyogása kezdi körüllebegni. S . itt aztán
véget nem érő és véghetetlenül előremutató lehetőségek rajzolódnak ki.
De melyikük lendül majd előre véglegesen eme igézetes távlatok felé?
Nézzük ismét és részletesebben a pliocén-kori állatok nagy hordáját. Tagjaik az
egyszerűségnek s a tökéletességnek csúcspontját érték el. Micsoda agancs-erdő a szarvasok
fején. Csavarmenetes lantformák - az Antilopfélék csillagos vagy harántvonalas homlokán.
Súlyos agyarak az Ormányosok orrán. Kampók és ollószerű tépőfogak a nagy húsevők
pofáján. Ekkora buja gazdagság és ilyen kiérett tökéletesség nem éppen a halálos ítéletet
mondja-e ki e remek lények jövője felett? S bizony talán - bármily nagy is pszichés életük
vitalitása éppen a halál közeledtét jelzik ezek a tökéletességek: morfológiai zsákutcáját az
egymásba akadt formáknak'! Vége ez valaminek? - sokkal inkább, semmint kezdete?..
Igen, kétségtelenül. Csakhogy a sokszarvú Poliklád, Sztrepciszér, az Elefánt, a Kardfogú
~és annyi más állat mellett ott vannak még a Főemlősök!
.
c) A Főemlősök. Eddig csak egyszer-kétszer, mellékesen ejtettem ki a nevüket. Amikor
pedig az Élet Fájáról beszéltem, még nem is jelöltem ki helyet ezeknek a hozzánk oly közeli
formáknak. Szándékos volt ez a mellőzés. Fejtegetéseimnek azon a fokán még nem volt
nyilvánvaló fontosságuk; még nem értettük volna meg őket. De most már, mindazok után,
amit észrevettünk az állatok fejlődését mozgató titkos rugóról, a vége felé közeledő
Harmadkornak ezen a sorsdöntő pontján előjöhetnek és színpadra is kell lépniük. Eljött az
órájuk.
Mint minden másféle állat-csoport, a Főemlősök összessége is morfológiailag olyan
legyezős vagy egymásba kapcsolódó örvös ágazatok sorát alkotja, amelyek határozottak az
ágak szélén, viszont halványak a csatlakozó szárak környékén. (Lásd a 3. ábrát.) Fönt: a
szoros értelemben vett Majmok, két nagy geográfiai águkkal: az igazi (Keskenyorrú) Majmok
az óvilágból, harminckét foggal-, és a Lapos-orrú Majmok Dél-Amerikából: csapott pofával,
mindig harminchat foggal. Lejjebb a Félmajmok, általában megnyúlt pofával, gyakran
előrehajló metszőfogakkal. Egészen lent, a gyökérnél, ez a két kifejlődött elágazás - a
Harmadkor elején - kivált egy
«rovarevő» legyezős ágból, a Tupaidokból; úgy látszik, hogy kibontakozott állapotban
képviseli ezeknek egyik egyszerű sugarát. Ez még nem minden. Mindkét örvös elágazás
közepén megkülönböztethetünk egy központi al-ágat, amely sajátosan «cefalizált» formákból
áll. A félmajmok oldalán: a Tarzidák, ezek a parányi ugráló állatok, kerek és telt koponyával,
hatalmas szemekkel:
közülük jelenleg csak egyetlen leszármazott él, a maláji Pápaszemes Maki, amely
különös módon emlékeztet valami kis Emberre. A Keskenyorrú Majmok oldalán pedig: az
Emberszabású Majmok (Gorilla, Csimpánz, Orángután, Gibbon), farok-nélküliek,
legnagyobbak és leginkább nyílt eszűek a Majmok között, amelyeket mindnyájan jól
ismerünk.
A Félmajmok és a Tarzidák [Makimajmok] virágkora az első: az Eocénkor vége felé.
Ami pedig az Emberszabású Majmokat illeti, Afrikában jelentkeznek az Oligocén kortól
kezdve. De különfélévé-válásuk maximumát és legnagyobb termetüket - ez biztos - csak a
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Pliocén-kor végén érik el: Afrikában, Indiában, mindig trópusi vagy szubtrópusi zónákban.
Jegyezzük meg ezt az időt és ezt az eloszlást, mert tanulságot rejtenek magukban.

Íme, így helyezhetjük el a Főemlősöket, külső formájuk és időbeni megjelenésük
szerint. Hatoljunk most a Dolgok bensejébe s próbáljuk megérteni, hogy ezek az állatok bensejüket nézve - miben különböznek a többi állattól.
Amikor az anatómus a Majmokat (és főleg a felsőbbrendű Majmokat) vizsgálja, első
pillantásra szemébe ötlik, hogy csontjaik mily bámulatosan kevéssé differenciáltak. Igaz,
hogy koponyatérfogatuk viszonylag sokkal nagyobb, mint bármely más Emlősé. De mit kell
mondanunk más szempontból? Fogaik? A Driopitekusznak vagy a Csimpánznak különálló
zápfoga könnyen összetéveszthető az eocén-kori Mindenevőnek, pl. a Kondilartrénak egyik
fogával. Végtagjaik? Minden érintetlenül maradt fejlődési sugaruk pontosan őrzi azt a tervet
és arányt, amely megvolt az első paleozoikus Négylábúaknál. A Harmadkor folyamán a
Patások gyökeresen átformálták patáik elrendeződését, a Húsevők csökkentették és
kiélesítették fogazatukat, a Cetfélék újra orsóalakúvá lettek, mint a Halak, az Ormányos-félék
pedig igen nagy mértékben bonyolulttá alakították metszőfogaikat és zápfogaikat... Közben
viszont a Főemlősök megőrizték könyök-csontjukat és szárkapocs-csontjaikat; makacson
megtartották öt ujjukat; tipikusan három-gumós-fogúak maradtak. Tehát az Emlősök között
maradiak volnának? Mindegyikük közül a legmaradibbak?
Nem. Sőt ők mutatkoztak leginkább «előrelátóknak».
Önmagában véve és optimumát tekintve, egy szerv differenciálódása a felsőbbrendűség
közvetlen velejárója. De mert a differenciálódás visszafordíthatatlan, ezért nyűgöt, börtönt
is jelent annak az állatnak, amely alá van vetve neki egy szoros kereten belül, s ennek
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következtében az ortogenezis nyomására végül szörny vagy törékeny lény válhat belőle. A
specializálódás merevít. A túlságos specializálódás öl. A Paleontológia tele van. ilyen
katasztrófákkal. Mivel. a Főemlősöket a Pliocén korig a „legprimitívebb” Emlősökké tették
tagjaik, ezért is maradtak a legszabadabbak. Mit csináltak ezzel a szabadsággal? Arra
használták, hogy egymásra következő előtörésekkel fölemelkedtek egészen az értelem
határáig.
S íme a Főemlősök helyes meghatározásával együtt itt van válasz arra a problémánkra
is, amely a Főemlősök vizsgálatára késztetett: «Az Emlősök után, a Harmadkor végén.
merre folytatódhat az Élet?» .
Látjuk tehát, hogy elsősorban az jelenti a Főemlősök biológiai fontosságát és értékét,
hogy ők tiszta és közvetlen cerebralizációs /agyfejlődési/ fílumot képviselnek. Persze más
Emlősöknél is hasonlóan fokozatosan növekedett idegrendszer és ösztön. De ezekben ez a
belső munka szétszóródó volt, határolt, és végül megakasztották másodlagos
differenciálódások. Amikor a Ló, a Szarvas, a Tigris pszichéje növekedett, ugyanakkor akárcsak a Rovar - részben rabja lett azoknak a futást vagy zsákmányszerzést elősegítő
eszközöknek, amelyeknek kialakulási fokain átmentek végtagjaik. Viszont a
Főemlősöknél a fejlődés elhanyagolta s ezért hajlékonynak őrizte meg mindezt, s
egyenesen az agy számára dolgozott. Íme ezért vannak ők az élen az egyre nagyobb tudat
felé való előrehaladásban. Ebben a kiváltságos és egyetlen esetben a fílum sajátos
ortogenezise egybeesik magának az Életnek főirányú Ortogenezisével. Osborn
kifejezését elfogadom, de az imént említett módon értelmezem, amikor azt mondom, hogy
ez «arisztogenezis», - következésképp: határtalan.
Ebből adódik az az első következmény, hogy ha az Élet Fáján az Emlősök Főtörzset
alkotnak, a Főtörzset, a Főemlősök viszont, vagyis az aggyal és kézzel rendelkezők ennek
a Főtörzsnek sudara, nyílvesszeje; az Emberszabásúak pedig magát azt a rügyet jelentik,
amelyben ez a nyílvessző végződik.
S tegyük hozzá, hogy most már könnyű eldöntenünk : a Bioszférában hová kell
szegeznünk tekintetünket, ha azt figyeljük, minek kell történnie. Már tudtuk, hogy az aktív
filétikus vonalak csúcsát mindenütt tudat hevíti.
De egy jól meghatározott régióban, az Emlősök közepén, ahol a Természet
alkotta agyak soha nem látott hatalmas formái születnek, vörös izzásúvá lesznek
ezek a filétikus vonal-csúcsok. S e zóna szívén már fel is villan egy fehéren izzó
pont.
Ne veszítsük szemünk elől ezt a hajnalfénytől ragyogó vonalat. .
Sok ezer éve emelkedik a látóhatár alatt, aztán egy világosan meghatározott helyű
ponton feltör majd a láng.
Megjelenik a gondolat.

HARMADIK RÉSZ
A GONDOLAT
I. FEJEZET
A GONDOLAT SZÜLETÉSE
Bevezető megjegyzés
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AZ EMBERI PARADOXON
Pusztán pozitivista szempontból nézve, az Ember legpraktikusabb és leginkább zavarba
ejtő ama tárgyak között, amelyekkel a tudomány találkozik. Bizony be kell vallanunk' hogy a
Tudomány még nem talált számára helyet a Világegyetem fogalmi keretében. A Fizikának
ideiglenesen sikerült körülírnia az atom világát. A Biológia már valamiféle rendet teremtett az
Élet építette szervezetek között. A Fizikára s a Biológiára támaszkodó Antropológia is úgyahogy megmagyarázza az emberi test szerkezetét és fiziológiájának néhány mechanizmusát.
De még ha egybefogjuk is ezeket a vonásokat, az arckép nyilván nem felel meg a valóságnak.
Az Ember - ahogy még ma beszélhet róla a Tudomány: legföljebb egyik állat a többi. között;
anatómiailag oly kevéssé különböztethető meg az Emberszabásúaktól, hogy az Állattan
modern osztályo- zási rendszerei - Linné felfogására visszatérve - az Embert s az
Emberszabásúakat együtt sorolják be az Emberfélék ugyanegy felső családjába. Ámde ha az
Ember megjelenésének biológiai eredményei szerint ítélünk, nem kell-e őt valami egészen
különbözőnek tartanunk?
Végtelen kicsiny morfológiai ugrás, és ugyanakkor az Élet szféráinak hihetetlen
megrázkódtatása: íme igazában ez az emberi paradoxon. S következésképp nyilvánvaló, hogy
a Világról alkotott jelenlegi elgondolásaiban a Tudomány elhanyagolja a Világegyetem egyik
lényeges tényezőjét, vagy még pontosabban mondva: egy egész dimenziót figyelmen kívül
hagy a Világegyetemben.
A minket irányító általános hipotézisnek megfelelően.
amely könyvem elejétől kezdve a Föld jelenlegi külső formáinak összefüggő és meggyőző
értelmezéséhez vezet, szeretném azt láttatni ebben a Gondolatnak szentelt új részben, hogy ha
az Embernek a maga természetes helyét szándékszunk megadni a tapasztalati Világban, ahhoz
az kell- és elégséges is -, hogy egyszerre számításba vegyük a dolgok Külsejét és Bensejét. Ez
a módszer már lehetővé tette azt, hogy az Élet mozgásának nagyságát és értelmét helyesen
értékeljük. Ismét ez a módszer fogja Összeegyeztetni - az Életre s az Anyagra folyton
harmonikusan visszatérő rendben - az Emberi Fenomén jelentéktelenségét és ugyanakkor
messze kimagasló fontosságát.
Mi történt a pliocén utolsó rétegei (ahol az Ember még nem volt jelen) és az azt követő
szint között, amelyben a geológus. elámulva ismeri fel az --$6 pat~i!:lt2.t! kvarcokat? S
mekkora ennek az ugrásnak igazi nagysága?
Íme most ezt kell megfejtenünk és felmérnünk, mielőtt az útján előrehaladó Emberiséget
állomásról állomásra végigkísérjük egészen addig a döntő szakaszig, amelyre ma vállalkozik.

1. A REFLEXIÓ LÉPÉSE
A. AZ ELEMI LÉPÉS
AZ EGYED EMBERRÉ VÁLÁSA
a) Természete
Mint ahogy bizonytalanság uralkodik a Biológusok között arra vonatkozólag, hogy van-e
a Fejlődésnek iránya s tehát még inkább: van-e meghatározott tengelye, akként ezzel
összefüggően még igen nagy eltérés mutatkozik a Pszichológusok között, ha azt kell
eldönteniük, vajon az emberi psziché sajátosan (<<természet» szerint) különbözik-e az előtte
megjelent létezők pszichéjétől. Csakugyan: a «tudósok» nagy többsége inkább kétségbe vonja
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azt, hogy létezik ez a vágás. Mi mindent mondtak már - és még most is mi mindent
összeírnak az Állatok intelligenciájáról!
Az Élet Etikája számára éppoly szükséges, mint a tiszta megismerés számára is, hogy
eldöntsük: vajon az Ember «felsőbbrendű»-e az Állatoknál? Én csak egyetlen ~ módot látok
a kérdés eldöntésére: az Ember belső aktivitását határozottan különítsük el az emberi
viselkedésformák minden másodlagos és kétes megnyilvánulásától, és nézzünk szembe a
Reflexió központi jelenségével.
Tapasztalati szempontból - ami a mi szempontunk - a Reflexió (amiként maga a szó is
kifejezi): a tudatnak az a szerzett képessége, hogy önmagára visszahajlik és birtokba veszi
önmagát mint sajátos szilárdsággal és értékkel rendelkező tárgyat: nemcsak ismer, hanem
önmagát is ismeri; nemcsak tudni képes, hanem azt is tudja, hogy tud. Az önmaga legmélyén
végbemenő ilyen egyeddé-válás révén az az élő elem, amely eddig az érzéklés és aktivitás
szétfolyó körére terjedt és oszlott szét, most először szerveződik valódi ponttá, központtá,
ahol minden képzet és tapasztalat összeszerveződik és szervezettségének tudatos egészévé
szilárdul.
De mik az ilyen transzformáció következményei? Fölmérhetetlenek. E
következményeket ugyanoly világosan megtaláljuk a Természetben, mint ahogy a Fizika
vagy az Asztronómia által feltárt minden tényben. Önmagára hajlása révén a reflektáló létező
egyszerre arra lesz képes, hogy új szférában bontakozzék ki. Igazában egy egészen más világ
születik 'meg. Absztrakció, logika, ésszerű döntés és föltalálások, matematika, művészet, a
tér s az -idő kiszámított érzéklése, a szeretet aggodalmai és álmai. A belső életnek mindez az
aktivitása nem más, mint a robbanásszerűen átváltozott s újonnan kialakult központ forrongó
izzása. .
Ha ez így van, akkor ezt kérdezem: ha mindezekből az következik, hogy a
«reflektáló» létezés teszi a létezőt igazán «intelligenssé», akkor kételkedhetünk-e abban komolyan, hogy az értelem csakis az Ember evolúciós kiváltsága? S valami álszerénységgel
ingadozhatunk-e még annak felismerésében, hogy az intelligencia birtoklása az Ember
számára gyökeres előnyt biztosít az őt megelőző egész Élet fölött? Igen, az állat tud. De az
is biztos, hogy nem tudja azt, hogy tud; másképp már régóta eljutott volna sokféle ügyes
föltaláláshoz, és kifejlesztett volna valamiféle bensőleg megszerkesztett rendszert, - s ,ezek
mind nem kerülhetnék el megfigyeléseinket. Következésképp: a Valóságnak egyik területe
zárva van előtte, S abban csak mi mozgunk, mi,- de oda ő, az Állat nem képes belépni.
Árok, vagy számára áthághatatlan küszöb választ el minket tőle. Mivel mi önmagunkra
reflektálunk, ezért nemcsak különbözünk az Állattól, hanem mások is vagyunk. Ez nemcsak
egyszerű fokozati változás, hanem természetbeni különbség, amely állapotbeli változás eredménye.
S íme itt van 'előttünk éppen az, amit vártunk. A Démétérről szóló fejezetünk végződött
emel a várakozással: az Élet a tudat növekedése, fölfelé emelkedése, s ezért a saját vonalán
nem mehetett vég nélkül folyton csak előre - anélkül, hogy mélységében ne változott volna
át. Mondottuk, hogy miként a Világon növekvő minden nagyságnak, akként az Életnek is
mássá kellett lennie, hogy önmaga maradjon. Amikor az első sejtek pszichizmusát kerestük,
akkor még homályban kutattunk; most, amikor eljutottunk az önmagára-látás képességéhez,
már világosabban tűnik elő a transzformáció sajátos és kritikus formája, ami az Élet számára
ezt a felsőbb fokot elérő teremtődést - vagy ezt a reneszánszot, újjászületést - jelentette. S
egy csapásra előtűnik, ebben az egyetlen pontban összefoglalást nyer s világossá válik a
Biogenezis teljes görbéje.
b) Elméleti lefolyása.
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Az állatok pszichizmusáról minden idők természettudósai és filozófusai a lehető
legellentétesebb nézeteket vallották. A régi Iskola Skolasztikusai szemében az ösztön valami
egyveretű s megszilárdult intelligencia-alatti: az egyik ontológiai s logikai állomást jelenti,
amelynek révén a Világegyetem «lefokozódik», színekre törik - a tiszta Szellemtől kezdve
egészen le a csupasz Anyagiságig. A karteziánus felfogás szerint csak a gondolat létezik; az
állat. pedig - mivel nélkülöz minden bensőséget, - csak automata. A modern biológusok nagy
része számára pedig - amint fentebb említettem - világosan semmi sem választja el az ösztönt
s a gondolatot, mivel egyik sem sokkal több, mint valami sugárzás, amellyel körülveszi magát
az Anyag determinizmusának egyedül lényeges játéka.
Mindezekből a véleményekből egyszerre kiviláglik valami része az igazságnak, de
ugyanakkor nyilvánvalóan előtűnik a tévedés oka is, mihelyt - az általunk elfogadott
szempontot választva - határozottan felismerjük, hogy
1) az ösztön távolról sem valami felületi jelenség, hanem különféle módokon fejezi
ki éppen az életjelenséget és hogy
2) következésképp változó nagyságot jelent.
.
Mert hát mi is történik akkor, ha a Természetet ebből a szemszögből nézzük?
Először is: szellemünk jobban megközelíti azt a tényt, hogy az állatok
különféleképpen viselkednek, és hogy miért viselkednek úgy. Mihelyt a Fejlődés
elsődlegesen pszichés átalakulást jelent, akkor már nem egy ösztönt látunk a Természetben,
hanem az ösztön-formák sokaságát, amelyeknek mindegyike megfelel az Élet problémája
egy-egy sajátos megoldásának. A Rovar pszichizmusa nem a Gerinces pszichizmusa (és nem
is lehet az), a Mókusé nem a Macskáé vagy az Elefánté; s ez azért van így, mert
mindegyiknek más és más a helyzete az Élet Fáján.
Már e tény révén is kezdjük látni, hogy ebben a változatosságban joggal domborodik
ki egy körvonal, kirajzol6dik valami fokozatosság. Ha az ösztön változó nagyságot jelent,
akkor az ösztönök nem pusztán különbözők lehetnek, hanem bonyolultságukkal növekvő
rendszert alkotnak: egyetemesen valami legyezőt rajzolnak, amelynek felsőbb fokai mindenegyes bordázaton - egy-egy nagyobb választási sugárral ismerhetők fel, s ez a
növekvő döntési lehetőség folyton meghatározottabb koordinációs és tudatbeli központra
támaszkodik. Csakugyan ezt is vesszük észre. A Kutya pszichizmusa - akármit is mondjanak pozitíven magasabb rendű, mint a Vakondé vagy a Halé.
E szempontból azt mondhatnánk, hogy minden ösztön-forma „intelligenciává” igyekszik átalakulni - a
maga módján. Ez viszont csakis az emberi vonalon sikerült véges végig (külső és belső okok következtében).
Vagyis az Ember csak egyetlen, a reflexió fokát elért foka ama számtalan tudatmódozatnak, amelyet az állati
világban az Élet megkísérelt. Ezek a módozatok mindmegannyi pszichés világot jelentenek, amelyekbe igen
nehéz belépnünk, nemcsak mert bennük szétfolyik a tudat, hanem. mert bennük a tudat nem úgy működik, mint
mibennünk. '

Amikor ezt mondom, csak más szempontból nézve mutatom be ugyanazt, mint amit
már az Élet tanulmányozása feltárt. A spiritualisták megnyugodhatnak, amikor a
felsőbbrendű állatoknál (különösen a nagy Majmoknál) észrevesznek vagy észrevenni
kénytelenek olyan viselkedési módokat és reakciókat, amelyek különösképp hasonlítanak
ahhoz a magatartási módhoz, amellyel ők rendelkeznek, amikor egy «gondolkodó lélek»
természetét határozzák meg s egy ilyen «értelmes lélek» jelenlétét követelik az Emberben.
Ha az Élet Története -:- amint mondottuk - nem más, mint morfológiával fátyolozott tudatmozgás, akkor kikerülhetetlen az, hogy a sorozat csúcsa felé - az Ember szomszédságában intelligenciajellegűvé ne jussanak el s hogy ne ilyennek mutatkozzanak is a pszichizmusok.
S éppen ez történik.
Ekkor maga az emberi paradoxon világosodik ki. Zavartan állapítjuk meg, hogy -
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bizonyos kétségtelen szellemi kiválóságai ellenére - milyen sok «Anthropos» anatómiailag
kevéssé különbözik más Emberszabásúaktól; annyira zavarban vagyunk, hogy - legalább
is származási pontjuk felé tekintve - alig különítenénk el őket. De nem éppen ennek a
rendkívüli hasonlóságnak kellett-e bekövetkeznie?
Amikor a víz - normális nyomás alatt - eléri a száz fokot s még tovább melegítjük, akkor
legelőször az történik, hogy - hőfok-változás nélkül- hatalmas mennyiségű szabaddá váló s
gőzállapotú molekula árad szét. Ha egy kúp tengelye mentén egymásután történnek a
metszetek, folyton csökkenő felületen, - akkor elérkezik egy pillanat, s egy végtelen kicsiny
távolság: után már eltűnik a felszín, ponttá lesz. - Ekként, e távoli hasonlatokkal
képzelhetjük el a reflexió kritikus lépésének mechanizmusát.
A Harmadkor végén, több. mint 500 millió éven át már azelőtt is fokozódva, - meg
növekedett a sejt-világ pszicehés hőmérséklete. Láttuk, hogy Törzsről Törzsre, Rétegről
Rétegre egyazon lépéssel folyton bonyolódtak és központosultak az idegrendszerek. Végül is
a Főemlősök oldalán kialakult egy oly kiválóan érzékeny s gazdag műszer, hogy a
közvetlenül következő lépés nem történhetett meg anélkül, hogy az egész állati pszichizmus
ne kapott volna szinte új öntetet és ne szilárdult volna meg önmagában. Csakhogy ez a
mozgás nem állott meg: mert a szervezet struktúrájában' semmi sem akadályozta előrehaladását. Tehát az Emberszabásúhoz - amikor «mentálisan» száz fokra jutott, - még néhány
kalória járult. Az Emberszabásúban - amikor majdnem eljutott a kúp csúcsára, - még egy
erőfeszítés történt e tengely mentén. S csak ez kellett ahhoz, hogy az egész benső egyensúly
átbillenjen. Az, ami előzőleg csak központosított felület volt, - központtá lett. Végtelen
kicsiny «tangenciális» megnövekedésre átfordult a «radiális», és úgyszólván a végtelenbe
ugrott előre. Látszólag majdnem semmi sem változott a szervekben. De a mélyben nagy
forradalom történt: végtelen érzékeny képzetek s viszonyok terében forrongva fakadt föl a
tudat; de olyan tudat, amely önmagát képes észrevenni a képességek összefogott egyszerűségében. S mindez legeslegelőször történt meg.
Talán nem kell újra ismételnem, hogy én most a Fenoménre, vagyis a Tudat és a Bonyol6dás közötti
tapasztalati viszonyokra korlátoz6dom, anélkül hogy bármit is kijelentenék a mélyebb Okok munkájáról, amely
az egészet működteti. A térben-időben folyó sorozatok történése határokat szab megismerésünknek; s ezért van
az, hogy tapasztalatilag csakis egy kritikus pont látszatai alatt ragadhatjuk meg a Reflexiónak emberré-tevő
(szellemivé tevő) lépését. De ha ezt meg is állapítjuk, ,ezzel még semmi ~ tiltja meg azt, hogy a spiritualista
gondolkodó -:- magasabb rendű meggondolások alapján és dialektikájának további fokán - a forradalmi változás
fenomenális fátyla alatt megállapítson valami «teremtő működést» vagy «sajátos közbelépést, amint neki tetszik.
(Utalok a Figyelmeztetőre.) Amikor a Valóságot teológiailag értelmezi, nemde egyetemesen elfogadott tétele a
~eresztény gondolkodásnak. hogy szellemünk számára il. megismerésnek különböző és egymásra következ6
síkjai vannak?

A spiritualistáknak igazuk van, amikor oly nyakasan állnak ki amellett, hogy az
Embernek bizonyos transzcendenciája van a Természet többi része fölött. A materialisták
nem tévednek akkor, ha azt állítják, hogy az Ember csak egy fokkal több az állati formák
sorozatában. Ez esetben is, mint sok más. esetben, a két antitétikus evidencia magasabb
egységben oldódik fel, - föltéve, hogy ebben a mozzanatban lényeges hely jut annak az oly
maga~ fokon természetes jelenségnek, amit az «állapotváltozás»' jelent. Igen, a sejttől a
gondolkozó állatig (az Emberig), mint ahogy az atomtól a sejtig is, mindig ugyanegy
folyamat (pszichés fölmelegedés vagy összpontosulás) megy végbe szakadatlanul, mindig
egy irányban. De éppen e működés állandósága következtében - fizikai szempontból
föltétlenül az történik, hogy bizonyos ugrások hirtelen alakítják át a folyamatnak alávetett
létezőt.
c) Megvalósulása
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Szakadás a folyamatoson. Ugyanaz a folyamat, de megszakítva. A Gondolat születése
ilyennek mutatkozik, s elméletileg így határozható meg- mechanizmusa, akárcsak .az Élet
első megjelenése is.
S most lássuk, hogy miként működött ez- a mechanizmus a maga konkrét
valóságában. Egy olyan megfigyelő számára, akit e krízis tanújának tételezünk fel,
külsőleg mi mutatkozhatott volna az átalakulásból? ...
Hamarosan beszélni fogok «az emberi eredet ősi nyomairól»; azt fogom mondani,
hogy az a megtapasztalás" 'amit annyira szeretnénk elképzelni, valószínűleg mindvégig
éppoly lehetetlen lesz szellemünk számára, mint az Élet eredetének elképzelése is, - és
ugyanolyan okok miatt. Jelen esetünkben legföljebb az vezethet minket, hogy
támaszpontként gondolhatunk arra, miként ébred az, értelem a gyermekben az ontogenezis
során, egyéni kifejlődésekor. Mégis két megjegyzést kell tennünk; az első körül fogja írni,
a második pedig még jobban elmélyíti azt a titkot, amely eltakarja szellemünk elől ezt a
sajátos pontot.
Az első megjegyzés az, hogy az Emberben a reflexió lépéséhez való eljutás
megkövetelte azt, hogy az Élet régtől fogva bőkezűen s együtt készítse elő a sok tényező
nyalábját, amelyeknek «gondviselésszerű» kapcsolatát kezdetben semmi sem engedte
feltételezni.
Igaz, hogy szervezeti szempontból az egész emberivé tevő átalakulás végeredményben a
tökéletesebb agy kérdésére vezethető vissza. De miként történhetett volna ez az agybeli
tökéletesedés, hogyan működhetett volna, ha más föltételek egész sorozata nem valósult
volna meg egy időben, éppen egyszerre? … Ha az a létező, amelyből az Ember származott,
nem lett volna kétlábú, akkor kezei nem lettek volna megfelelő időben szabadok, hogy mentesítsék állkapcsait a megragadó működéstől, s következésképp nem engedett volna fel az
állizomzat bő nyalábja, amely lefogta a koponyát. A kezeket fölszabadító kétlábúságnak
köszönhető az, hogy az agy növekedhetett;
ugyanakkor ennek köszönhető, hogy' a szemek közelebb kerültek egymáshoz a
megkisebbedett arcfelszínen, elkezdhettek egybefutóan nézni s arra a tárgyra irányulni, amit a
kezek fogtak, közelebb hoztak s minden irányban felmutattak: vagyis éppen a reflexiónak
kívülre vetülő mozdulata!...
Ne lepjen meg ez a csodálatos találkozás. Nemde a világon kialakuló legkisebb dolog
mindig valami bámulatos egybeesés eredménye, a tér négy tájáról öröktől fogva egymás felé
futó szálak csomója? Az Élet nem dolgozik
elszigetelt szállal, sem újrakezdésekkel. Egyszerre tolja előre az egész nyalábot. Ekként
alakul a magzat az anyaméhben. Erről már bizonyára tudunk. De jólesik, hogy
felismerhetjük: az Ember ugyanezen anyai törvény alatt született. Szívesen elfogadjuk, hogy
az értelem megfelel valami önmagára-fordulásnak, nemcsak az idegrendszer, hanem az
egész létező súlypont-átbillenésének. Viszont első szempillantásra az ijeszt el, hogy meg kell
állapítanunk: ennek a lépésnek - hogy létrejöhessen - egy csapásra kellett megtörténnie.
Második megjegyzésként ugyanis ezt kell mondanom, s ezt nem odázhatom el. Az
emberi ontogenezis esetében túltehetjük magunkat azon a problémán, vajon az újszülött
melyik pillanatban jut az intelligencia fokára, mikor vált gondolkodóvá; itt ugyanabban az
egyedben egymásra következő állapotok folytonos sora van, kezdve a petétől egészen a
felnőttig. Mit számít, hogy hol van - s hogy egyáltalán van-e - vágás, szakadás? Egészen más
viszont a filétikus embriogenezis esete, amikor minden állomást, mindenegyes állapotot
különböző lény képvisel. Itt már nincs lehetőség arra (legalább is a gondolkodás jelenlegi
módszerei szerint), hogy kikerüljük a folyamaton belül történő szakadás problémáját. Ha a
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reflexióhoz való elérkezés valóban olyan, mint amilyennek fizikai természete megkívánja és
amilyennek mi elfogadtuk, vagyis kritikus átalakulás, zérótól a mindenig történő mutáció,
akkor ezen a határozott nívón lehetetlen elképzelnünk egy átmeneti egyedet. Mert hiszen egy
ilyen közbeeső létező még csak eminnen van, avagy pedig már túl van az állapotváltozáson
Forgassa valaki ezt a problémát, ahogyan csak akarja. Mert vagy elgondolhatatlanná teszi a
Gondolatot - hiszen tagadná azt, hogy a Gondolat pszichésen az ösztön fölött áll-, vagy pedig
végül is el kell fogadnia, hogy a Gondolat megjelenése két egyedi tudatfok között történt.
Ez persze fura kifejezés, ha a szavakat nézzük. De megállapításom különössége csökken
s végül nem is zavar, ha meggondoljuk, hogy - egészen szabatos tudományos pontossággal
kifejezve - semmi sem akadályoz meg abban, hogy föltételezzük: ha az értelem filétikus
gyökereit keressük, akkor számunkra külsőleg éppolyan kevéssé megtapasztalható lehetett
(sőt egyenesen ilyennek is kellett lennie), mint ahogy még most is megfoghatatlan a szemünk
számára minden újszülöttben az ontogenezis állomásán. Ily módon pedig nem -marad
további vita-téma a megfigyelő s az elméleti ember között.
Itt előreutalok egy későbbi jegyzetemre, amikor a «megfoghatatlannak» második
formájáról fogok beszélni (a 2. pont l. jegyzetében). Persze azzal is számolnunk kell~ hogy
ma már lehetetlenné vált minden tudományos vita arra vonatkozólag, hogy a Reflexiónak a
Földön val6 első megjelenése esetleg milyen formákat mutatott (még ha azt is
föltételeznénk, hogy mai megfigyelő ezeket meg is tudná tapasztalni), hiszen itt vagy soha,
ezen a, ponton találkozunk ama kezdetek egyikével, az egyik «végtelenül kicsiny evolúciós
ténnyel», amelyet az elmúlt elég nagy időtávolság automatikusan és elkerülhetetlenül
kiemelt látókörünkből. (Utalok a második rész II. fejezetének 2/C. pontjára.)
Anélkül, hogy megkísérelnénk az elképzelhetetlent,. csak annyit jegyezzünk meg, hogy
a Gondolatra való eljutás olyan küszöböt jelent, amelyét egyetlen lépésnek kellett áthágnia.
„Tapasztalatilag megfoghatatlan” intervallum ez, amiről tudományosan semmit sem
mondhatunk.
d) Folytatása
S végül is csak itt tárul fel, hogy mi a reflexióra val6 eljutás lépésének természete.
Először is: állapotváltozás.
De aztán e tényből rögtön adódik, hogy újfajta élet kezdete is; pontosan azé a belső életé,
amiről föntebb beszéltem. A gondolkodó szellem egyszerűségét imént geometriai pont
egyszerűségéhez hasonlítottuk. Inkább vonalról vagy tengelyről kellett volna beszélnünk.
Mert hogy «megvan» az értelem, ez elvégre is nem azt jelenti, hogy «befejeződött». Az alig
megszületett gyereknek lélegzenie kell, mert másképp meghal. Hasonlóan: amint egyszer a
reflexiós pszichés központ önmagára hajlott, csakis olyan kettős mozgással maradhat fenn,
ami igazában egyetlen mozgást jelent: új térbe hatolva még jobban önmagára központosul; s
ugyanakkor önmaga köré központosít ja a Világ többi részét - azáltal, hogy az öt körülvevő
valóságokban egyre összefüggőbb s mind szervezettebb perspektívát épít ki magának. Nem
valami változatlanul merev központ, hanem olyan, mint az Örvény, amely mélyül, mert
magához szívja azt az árt, amelynek Ölén született. ,'
Az «Én» születik meg, s csak azáltal marad fenn, hogy mindinkább önmagává válik abban a mértékben, ahogy magáévá teszi a Világ minden többi részét. A Személy a
Személlyé-válásban és a Személlyé-válás által.
Világos, hogy egy ekkora átalakulás hatására az Élet egész szerkezete módosulni fog.
Azelőtt az élő elem oly szorosan ki volt szolgáltatva fílumának, hogy saját egyedisége
mellékesnek s feláldozottnak látszhatott. Kapni, megtartani és ha lehetséges, akkor növelni,
szaporítani és továbbadni. És így tovább, megállás nélkül, vég nélkül... Azelőtt: a
nemzedékek sorozatának láncába fogva az állatnak szinte nem volt joga élni, látszólag semmi
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értéke sem volt saját maga számára. Tovatűnő támpont volt csak egy nagy futamban, amely
átrohant rajta, nem is tartva számon öt. Még egyszer mondom: az Élet valóságosabb, mint az
élők.
A gondolkodás megjelenésével, ennek (a legalább is kezdetben!) lényegesen elemi
tulajdonságnak megszületésével minden megváltozik: ekkor vesszük észre, hogy a közösségi
változások feltűnőbb valósága alatt titokban olyan előrehaladás történt, amely párhuzamos
volt az egyeddé~válássa1. Minél inkább pszichével telítődött egy fílum, annál inkább
«szemcsésedni» törekedett. Az állat értékének megnövekedése van itt - a fajhoz viszonyítva.
S végül az Ember nívóján ez a jelenség meggyorsul s végleg formát ölt. A «személy».
megjelenésekor, aki a
«személlyé-válás» révén az elemi evolúciós erő vég nélküliségével van megáldva, - az ág
'már ,nem a maga névtelen egészében hordja a jövő kizárólagos ígéreteit. A sejt «valakivé»
lett. Az Anyag szemcséje után és az Élet szemcséje után íme végre létrejött a Gondolat
szemcséje.
Annyit jelent-e ez, hogy elveszti szerepét és semmivé válik maga a fílum, hasonlóan
azokhoz az állatokhoz, amelyek elvesznek a csírák tömegében és halálukkal életet adnak
nekik? Vajon a reflexiópontja fölött nem arra irányul-e a Fejlődés minden érdeke, hogy
elszigetelt élők sokaságába árassza az Életet?
Semmiképpen sem. Csakhogy e döntő jelentőségű dátumtól kezdve az egész fölfakadó
áramlás- anélkül, hogy szemernyit is megállna, - egy fokkal, egy renddel magasabbra ér el
bonyolultságában. Azért mert gondolkodó központok vannak rajta, a fílum még nem törik
össze gyönge hajtásként; nem forgácsolódik szét elemi pszichizmusaira, hanem éppen
ellenkezőleg: megerősödik, mert bensőleg még eggyel több fegyverzettel vértezi föl magát.
Addig elég voit a Természetben észrevenni egy egyszerű, messzire ható vibrálást: a
Tudatnak fölfelé emelkedését. Most már arról van szó, hogy meghatározást és törvényeiben
összhangot kap (s ez sokkal kényesebb jelenség!) a tudatoknak fölfelé jutása. Olyan előbbre jutásról van szó, amelyet más előrehaladások készítettek elő, s ezek is annyira időtállóak,
mint ő maga. Mozgásokból álló mozgás.
Próbáljunk eléggé magasra emelkedni, hogy uralkodjunk a problémán. S ezért kis időre
felejtsük el azoknak a szellemi elemeknek saját sorsát, amelyek részt vesznek az általános
átalakulásban. E jelenség sajátsága miatt csak az egész együttes fölemelkedésének és
szétáradásának főbb vonalait követve, hosszú kitérővel tudunk elérni oda, hogy
meghatározzuk: milyen szerep van fönntartva az egyéni remények számára az egésznek
sikerében.
Az egyén személlyé-válásához az egész csoport emberivé-válásával!

B. Filetikus lépés. A faj emberivé-válása
Elemeztük az intelligencia felbukkanásának természetét és mechanizmusát a
gondolkodó partikulában. Láttuk, hogy a szellem ugrásán valamiképp az Élet árad tova,
mintha semmi sem történt volna. Egészen nyilvánvaló, hogy miként a gondolat küszöbe
előtt, akként utána is a megszokott -menet szerint történik az Emberben a szaporodás,
sokasodás, ágakra-oszlás, akárcsak az állatoknál. Azt mondhatnánk, hogy semmi sem
változott a folyamban. De a víz már nem ugyanaz. Ha egy folyó homokos síkságon folyik
át, gazdagszanak hullámai; ekként az életáram is új forráserőket kap, amikor áthalad a
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reflexió átjáróján. Ennek következtében új formájú tevékenységek mutatkoznak benne.
Amit a fejlődési nedv görget és előrevisz az élő szárban, az ezentúl már nemcsak élő
szemcse-tömeg, hanem - amint mondottuk - gondolat-szemek. Ennek hatására mi jelenik
meg a levelek, a virágok s a gyümölcsök színében és formájában?
E kérdésre nem tudnék közvetlenül válaszolni sem részleteiben, sem alapjában, hacsak
nem tekintenék előre a későbbi kifejlődési formákra. De máris ajánlatos itt
megjegyeznünk azt a három sajátságot, amely a Gondolat lépésétől kezdve mindinkább
megnyilvánul a Faj bármelyik tevékenységében s eredményében. Az első sajátság az új
ágak összetételére vonatkozik; a második: növekedésük általános értelmére; végül a
harmadik azt mutatja, hogy a nagy együttesben milyen viszonyok és különbségek
alakultak ki az újak és ama régi között, amely előttük bontakozott ki az Élet Fáján.
a) Az emberi ágak összetevődése
Bármiképp fogja is fel valaki a Fejlődés belső mechanizmusát, az biztos, hogy
mindenegyes zoológiai csoportot valamiféle pszichés burok vesz körül. . Az ösztönről
beszélve (harmadik rész, 1. fejezet, A, b) mondottuk, hogy . minden Rovar-, Madár-, - vagy
Emlős-típusnak saját ösztönei vannak. Mindeddig nem történt kísérlet arra vonatkozólag,
hogy szisztématikusan egymáshoz kapcsolja a Faj két elemét: a szomatikust és a pszichést.
Vannak természettudósok, akik leírják és osztályozzák a formákat. Mások. a
viselkedésmódok tanulmányozására specializálják magukat. Valóban: az Ember alatt a fajok
csoportosítása nagyon kielégítő módon történik pusztán morfológiai kritériumok
segítségével. Viszont az Embertől kezdve feltűnnek a nehézségek. Érezzük, hogy még
mindig óriási zavar uralkodik arra vonatkozóan, mi a jelentősége és szétoszlása azoknak az
oly változatos
csoportoknak, amelyekre szétoszlik az emberi tömeg: fajok, nemzetek, államok, hazák,
kultúrák, stb... E különféle s váltakozó kategóriák között sokan rendszerint csak különnemű,
össze nem tartozó egységeket látnak,
amelyek közül egyesek természetesek (a faj...), mások mesterségesek (a nemzet), s ezek
szabálytalanul keresztezik egymást ide-oda, különböző területeken.
Zavaró és haszontalan rendetlenség ez. De azonnal eltűnik, mihelyt ugyanúgy
megadjuk a helyét a dolgok Bensejének, mint a Külsejének.
Ebből az átfogóbb, de talán eléggé vegyesnek tűnő szempontból bizony úgy látszik,
hogy az emberi csoport és az emberi ágak kialakulása visszavezethetetlen a Biológia
általános szabályaira. Viszont ez a kialakulás felfokoz egy olyan változó tényezőt, amely
az állatoknál elhanyagolható maradt; s ezzel egyszerűen előtűnik az, hogy ezek a biológiai
törvények lényegükben kétvonalúak, - hogy ne mondjam mindjárt az ellenkezőjét is
(ha a Szómát magát a Psziché szövi...): alapjukban egységesek. Nem kivétel van itt, hanem
általánosítás, mert a mindenütt meglévőt még jobban megláttuk. Lehetetlen ebben
kételkednünk. Az emberivé vált világban persze mindig a zoológiai elágazódás folytatódik és
dolgozik, mint eddig is, ugyanolyan mechanizmus szerint, a látszatok s a bonyolultság
ellenére is. Csakhogy a reflexió által fölszabadított belső energia-mennyiség következtében
ez a működés most már ki akar emelkedni a materiális szervekből, hogy szellemmé is, vagy
éppen főleg szellemmé alakuljon. A spontán pszichés élet már nemcsak járulékos fényöve a
szomatikusnak, hanem jelentős része, sőt éppen legfőbb része lett a jelenségnek. S mert a
lelki változások sokkal gazdagabbak s változatosabbak, mint az őket kísérő és sokszor nem is
ész lelhető szervezeti elváltozások, ezért egészen nyilvánvaló, hogy a csontok vagy a
fedőszervek egyszerű megvizsgálása már nem képes követni, magyarázni, katalogizálni az
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egész zoológiai különbözővé-válás előrehaladó lépéseit. íme ez a helyzet. De van rá orvosság
is. Az anatómia nem elég ahhoz, hogy egy gondolkodó fílum struktúráját kibogozza; ezért
most már a lélektannal kell társulnia.
Persze ez alaposan bonyolítja a kérdést, hiszen -láttuk - az emberi «nemet» tekintve
egyetlen kielégítő osztályozás sem volna lehetséges, ha nem történik két, részben független
változó együttes alkalmazásával. De a kérdés ilyen bonyolódása termékeny is, két különböző
okból.
Egyrészt ennek a kellemetlen bonyolódásnak köszönhető az, hogy rend, egyöntetűség,
tehát igazság lép az Életről alkotott távlatainkba, amelyeket immár az Emberig terjesztettünk
ki. S mivel ezzel együtt elénk tárul minden szociális szervezet organikus értéke, ezért most
már készségesebben fogjuk úgy tekinteni a szociális . életet, mint a Tudomány tárgyát, s
ennek következtében meg is fogjuk becsülni.
.
Másrészt már abból a tényből kiindulva, hogy az emberi fílum szálai a maguk pszichés
összetartójával körülvéve mutatkoznak, kezdjük megérteni, mily rendkívüli egybefogó s
összefűző hatalmat képviselnek. S íme egy csapásra eljutottunk egy olyan alapvető
fölfedezéshez, amelyben végre kicsúcsosodik az emberi Jelenségről írt tanulmányunk: a
Szellem konvergenciája, összpontosulása, folyton ugyanegy irányban való haladása.
b) A növekedés általános értelme
Amíg az állattani fejlődés pszichés természetére vonatkozó távlataink csak az állati
fejlődési vonalaknak s idegrendszerüknek vizsgálatára támaszkodtak, add i g ennek a
fejlődésnek értelme szükségképp ugyanolyan határozatlan maradt megismerésünk számára,
akárcsak e távoli testvéreinknek lelke. Eddig csak annyit mondhatunk, hogy a tudat
növekedik az élőkön keresztül.
Most már viszont, amikor az Élet átlépte a Gondolat küszöbét, nemcsak feljut egy
olyan fokra, ahol mi magunk vagyunk, hanem szabad tevékenysége révén határozottan túl
is árad azokon a méreteken, amelyek közé eleddig beszorították a fiziológiai élet
követelményei. Így most már - könnyebben kibogozhatók előrehaladó lépései. Hogy ez
mit jelent? Jól meg van írva s ugyanolyan jól el is olvashatjuk, mert önnön magunkat
ismerjük fel benne. Föntebb, az Élet Fáját figyelve, megjegyeztük azt azalapvető jelleget,
hogy végig minden egyes zoológiai ágon ~ növekszenek és különfélévé válnak az
agyvelők. Hogy ennek a törvénynek folytatását és megfelelőjét meghatározzuk a reflexió
küszöbe fölé jutva, ezentúl elég lesz ezt mondanunk: «Minden antropológiai vonal
mentén az Emberi keresi magát és növekszik.
Imént mellékesen megemlítettük, hogy mily utolérhetetlenül bonyolult az emberi
csoport: különböző fajok, nemzetek, államok vannak, s ezeknek összekuszált hálózata
kifog még az anatómusok s az etnológusok okosságán is. Ennyi vonal a színképben:
lekókasztja elemzői kedvünket... Próbáljuk inkább megragadni azt, hogy egészében mit
képvisel ez a sokféleség. Zavaros összességükben ekkor már nem látunk mást, mint csak
csillogó szemcsék halmazát, amelyek a reflexió révén ugyanazt a fényt verik vissza. Száz
és ezer formában mindegyik különböző szögben ugyanazt a valóságot fejezi ki, amely
keresi önmagát a megkísérelt alakzatok rengeteg tömegén át. Nem ámulunk el (mert ez
velünk történik), amikor látjuk, hogy körülöttünk mindenkiben miként fejlődik évről-évre
a reflexió szikrája. Arról is mindnyájan többé kevésbé tudunk, hogy a Történelem
folyamán valami változik atmoszféránkban. Hát akkor hogyan lehetséges az, hogy - ha
csakugyan egymás mellé tesszük ezt a két közvetlen belátást s ugyanakkor helyesbítjük is
néhány túlzott szempontunkat az átöröklés tisztán «csírás» és passzív természetére
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vonatkozóan, - mégse vagyunk eléggé érzékenyek, hogy valami nálunknál nagyobb valóság jelenlétét és előrehaladását lássuk meg önmagunkban?..
A Gondolat nívójáig az az egy kérdés merülhetett fel a Természettudomány
számára, hogy mi a szerzett tulajdonságok fejlődéstani értéke s továbbadódása. Tudjuk, hogy
e kérdésre a Biológia igyekezett - s még ma is próbál- kitérő és szkeptikus választ adni. S
lehet, hogy elvégre igaza is van, ha a test meghatározott zónáira vonatkoztatja a kérdést,
amelyekre korlátozni szeretné magát. De mi történik akkor, ha a pszichének megadjuk a maga
jogos helyét az élő szervezetek egészében? Azonnal megkapja jogait a szóma egyedi
aktivitása - a filétikus «csíra» állítólagos függetlensége fölött. Például a Rovaroknál vagy a
Hódnál igen feltűnő módon ismerjük fel azt, hogy vannak átöröklés során kialakult, sőt megszilárdult ösztönök az állati spontaneitás működésében. A reflexiótól kezdve ez a folyamat
nemcsak nyilvánvaló, hanem túlsúlyba is kerül. Az egymást követő emberi szellemek szabad
és nagyszerűen találékony erőfeszítése közben (még ha nem is változik mérhető módon a
koponya és az agy), valami kétségtelenül visszafordíthatatlanul felgyülemlik és legalább
kollektíve, a nevelés révén, továbbszármazik a korok folyamán. Erre majd visszatérünk.
Csakhogy ez a «valami», például anyagi szervezés, vagy szépség megalkotása, gondolati
vagy cselekvési rendszerek megteremtése, elvégre mindig tudatnövekedéssel jár, hiszen maga
a tudat semmivel sem kisebb valami - ezt már tudjuk -, mint a fejlődésben tovahaladó Élet
lényege és vére.
Mi mást jelent ez, mint hogy a Tudománynak van lehetősége azt felismerni, hogy a
reflexióra való egyéni eljutás részletjelensége fölött van még egy másik jelenség is, amely
szintén reflexív természetű, de az egész emberiségre kiterjed! Itt is, ahogyan egyébként az
egész Világmindenségben, az Egész nagyobbnak mutatkozik az őt kialakító elemek egyszerű
összességénél. Nem, az emberi egyed nem meríti ki magában fajának életlehetőségeit. De az
Antropológia és a Szociológia által megkülönböztetett minden eresztéken keresztül a
reflexió átöröklődő és kollektív áramlása épül ki s terjed tova: az Emberiség megjelenése az
Embereken át. Az emberi filogenezis által felbukkan az emberi ág.
c) Viszonyok és különbségek.
Ha ezt megláttuk és elfogadtuk, akkor ezt kérdezem: milyen formában, bukkanhat fel ez
az emberi ág? Mivel ez az ág gondolkozó, ezért talán szét fogja szakítani azokat a szálakat,
amelyek őt a Múlthoz kötik? S a Gerincesek Csoportjának csúcsán állva talán egészen új
elemekből és új síkon fejlődik ki, mint valami új sejtállomány?
Ha valaki ilyen szakadást képzelne el, akkor megint csak félreértené s leértékelné
egyrészt a mi «nagyságunkat», de a Világ szerves egységét s a Fejlődés, módszereit is. A
virág kehely-részei, sziromlevelei, szirmai, porzószálai, termői ~ nem levelek. Valószínűleg
sosem, voltak azok. De a virág részeinek alkatában s egymáshoz tartozásában mindaz
felismerhető és meg is van bennük, ami levelet adott volna, hacsak új hatás következtében
nem. alakultak volna új rendeltetésre. Hasonlóképpen: az emberi kivirágzásban - átalakulva
vagy az átalakulás útján --- találhatók meg a szár edénykéi, kapcsolódásai, sőt még annak a
szárnak életnedve is, amelyen a kivirágzás megszületett. Nemcsak a szervek egyéni
struktúrája s a faj belső ágazatai, de még a „lélek” törekvései és magatartási módjai is.
Az Emberben, mint zoológiai csoportban, egyszerre folytatódik a nemi vonzódás, a
szaporodás törvényeivel; hajlam az életért való küzdelemre, az egymáson győzködés
igényével; a táplálkozás szükségessége is, a megszerzés és felfalni-akarás vágyával;
kíváncsiság a látásra, meg a kutatás gyönyöre; és az a hajlam is, hogy közeledjenek
egymáshoz az emberek s egyesülve éljenek... E szálak mindegyike átjár mindannyiunkat.
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Alattunk fekvő forrásból fakadnak és nálunk magasabbra emelkednek. Ekként e szálak
mindegyikében az egész fejlődés egy-egy története idéződik föl. (S ezek nem is olyan
valószínűtlen történetek!) A szerelem fejlődése, a háborúé, a kutatásé, a szociális érzésé... De
ezeknek a szálaknak mindegyike - éppen azért, mert kifejlődő, - a reflexió megjelenésekor
átalakul. Új lehetőségekkel, élénkké váló színekkel és friss termékenyítő erőkkel indul tova a
reflexió küszöbétől. Bizonyos értelemben ugyanaz a dolog.
De egészen másvalami is. Olyan forma ez., amely átalakul, mert teret és dimenziót vált...
Még egyszer ismétlem: szakadás a folytonoson. Mutáció a fejlődésben.
Ebben a finom elhajlásban, ebben az összehangolt új öntetben, amely az életet termő
előzmények teljes - külső és belső - nyalábját átformálja, hogyan ne találnánk értékes
bizonyítékot mindarra, amit már megsejtettünk? Amikor egy tárgy nagyobbodni kezd
valamely járulékos részén, akkor egyensúlyát veszti s alaktalanná válik. Hogy a test
szimmetrikus és szép maradhasson, ahhoz az kell, hogy egészében egyszerre formálódjék át,
valamelyik főtengelye mentén. A Reflexió átalakítva őrzi meg annak a fílumnak minden
vonalát, amelyre ráépül. Tehát nem jelenti valami élősdi energia véletlen kinövését. Az
Ember csak úgy jut előbbre, hogy lassan-lassan, korról-korra haladva dolgozza fel a benne
rejlő Univerzum lényegét és egészét.
A szublimációra, a küszöbön túlra-emelésnek erre a ' nagy folyamatára illik teljes erővel
ez a kifejezés: Ernberré--válás. Olyan Emberré-válás, amely - ha úgy tetszik - először az
ösztönnek egyéni, pillanat alatt történő ugrását jelenti - gondolattá. De olyan Emberré-válás
is, amely - tágabb értelemben véve - az Állati Létben meglevő minden erőnek filétikus, lassan
kifejlődő lelkivé- válása - az emberi Civilizációban.
Miután megfigyeltük az Elemet, miután megvizsgáltuk a Fajt, íme most eljutunk oda,
hogy az egész Földet nézzük.

C) Az egész bolygón megtörténő előrelépés.
A Nooszféra.
Ha az emberi fílumot a többi élőlény ága-bogának egészéhez viszonyítjuk, akkor attól
különbözőnek találjuk. De mert a Főemlősök sajátos Ortogenezise (az a fejlődés, amely
növekvő agyfejlettség felé viszi őket előre) egybeesik a szerves Anyagnak egy tengely
mentén történő OrtogeneziséveI (azzal, ami minden élőt mind magasabb tudatosság felé
hajt), ezért a Főemlősök ölén megjelenő Ember az állati Fejlődés sudarán bontakozik ki.
Emlékszünk arra, hogy ebben az észrevételben csúcsosodtak ki a pliocén-kori Világ
állapotára vonatkozó megállapításaink.
Vajon ez az egyedülálló helyzet milyen kiváltságos
értékűvé teszi a Reflexió lépését?
Könnyű ezt észrevenni.
«Az a biológiai állapotváltozás, amely a Gondolat felpirkadásához vezetett, nemcsak
hogy egyszerűen olyan kritikus pont, amelyet az egyed vagy maga a Faj lépett át. Ennél
nagyobb, mert magát az Életet érinti, egész organikus teljességét, s következésképp olyan
átalakulást jelent, amely az egész bolygó állapotára kihat.»
Ez a nyilvánvaló tény lassan-lassan válik világossá kutatásaink során. Sok más belátás
összekapcsolódásából született meg. Most már itt áll szemünk előtt és arra szorítja logikánkat,
hogy eszünk is elismerje.
A fiatal Föld körvonalainak előtűnésétől kezdve állandóan ugyanegy nagy
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eseménynek egymást érő állomásain mentünk végig. A geokémiai, geotektonikus, geobiológiai lüktetések alatt mindig egyetlen s ugyanaz a folyamat ismerhető fel: amely testet öltött
az első sejtekben, aztán tovább folytatódott az idegrendszerek felépítésében. Mondottuk, hogy
a Geogenezis átlépett Biogenezisbe, ami viszont végeredményben nem más, mint
Pszichogenezis.
A Reflexió krízisével és krízisében nem kisebb valami tűnik elő, mint a sorozat következő
állomása.. A pszichogenezis elvitt minket egészen az Emberig. Most már elhalványul,
továbbadódik s felszívódik egy magasabb funkcióban: először a Szellem megszületése veszi
át a helyét, aztán a Szellem sokféle kibontakozása, - a Noogenezis. Amikor egy élőlényben az
ösztön észrevette magát önmaga tükrében, akkor az egész Világ jutott előre egy lépéssel.
E fölfedezés következményei óriásiak az emberi cselekvésben esedékes döntésünk és
felelősségünk számára. Erre még visszatérünk. E következmények döntő jelentőségűek a
Föld értelmezésében.
A geológusok régóta megegyeznek abban, hogy bolygónk réteges összetételű: zónák
alkotják. Már említettük a Bariszférát (a Föld belsejét), amely ásványokból áll és központi.
Ezt veszi körül a Litoszféra, a sziklás jellegű földkéreg. Ezt pedig a Hidroszféra és az
Atmoszféra rétegei borítják. A Tudomány jogosan szokott hozzá ahhoz, hogy Suess óta az
említett négyre skatulyázott felszínhez hozzászámítja a Földgolyó növényi és állati
lombozatával kialakult élő hártyát, a Bioszférát. az Élet szféráját, amelyet oly sokszor
emlegettünk könyvünk lapjain. A Bioszféra ugyanoly határozottan egyetemes burok, mint a
többi «szféra»; sőt ezeknél még sokkal világosabban egyedi jellegű, mert ahelyett hogy
többé-kevésbé laza csoportosulást jelentene, egyetlen darabot alkot, a származási
viszonyoknak egyazon szövetét. S amikor ez kibontakozik és szétterül, akkor kirajzolódik az
Élet Fája.
Mivel a Fejlődés történetében a Noogenezis új korát is észrevettük és meg is
különböztettük, ezért már ezzel az új működéssel arányos hordozót, azaz egy új hártyát kell
feltüntetnünk a Föld lombozatainak nagyszerű együttesében. Az első gondolkodó tudatok
szikrája körül tűzár tör elő. Az áttüzesedés pontja már kitágult, a tűz mindinkább teret nyer.
Végül fehér izzás borítja el az egész bolygót. Ezt a nagy jelenséget csak egyetlen szó,
egyetlen kifejezés méri fel méltóképp. Majd látni fogjuk, hogy, éppen olyan messzire terjed
ki, de még sokkalta összefüggőbben, mint minden előző réteg. Valóban új réteg terül szét, a
«gondolkodó réteg», amely ott csírázott már a Harmadkor végén s azóta végigárad a
Növények. s az Állatok világa fölött: a Bioszféra mellett és a Bioszféra fölött a N ooszféra, a
Szellem szférája.
Itt aztán csakugyan előtűnik, hogy mekkora aránytalanság torzít el minden olyan
osztályozást az élő világra vonatkozóan (s közvetve a fizikai világ minden szerkezetére
kihatóan) , amelyben az Ember következetesen csak úgy szerepel, mint egyetlen nem,
vagy egy új család. Olyan távlatbeli tévedés ez, amely alaktalanná teszi az egyetemes
Jelenséget, szinte a fejét csapja le! Hogy az Embernek megadjuk a Természetben elfoglalt
igazi helyét, ahhoz nem elég a Rendszertan keretein belül egy pót-rubrikát nyitni, egy
Renddel vagy akár egy új Ággal többet jelezni. Az anatómiai ugrás jelei csekélykék, mégis
új Kor kezdődik az emberré-válással. A Föld «új bőrt» ölt magára. Sőt több, megtalálja a
lelkét.
Következésképp ha a Reflexiót valódi távlataiba állítjuk a dolgok közé, akkor
történeti felbukkanása sokkal fontosabb minden zoológiai vágásnál, lett légyen a Négylábúaknak, vagy éppen a Metazoáknak megszületését jelzö vágás. A Fejlődés során
egymásután emelkedő lépcsőfokokon a Gondolat születése közvetlen folytatás, de
nagyságrendjét tekintve nem hasonlítható máshoz, legföljebb csak a Föld kémiai
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állományának sűrűsödéséhez, vagy éppen az Élet megjelenéséhez.
Feloldódik az emberi paradoxon, mert mérhetetlenné válik!
Bár ez a perspektíva határozott vonalakat s összhangot ad a dolgoknak, mégis első
pillanatra megijeszt, mert ellene mond annak a látszatnak és megszokottságnak, aminek
következtében hajlamosak vagyunk anyagi oldalukról mérni az eseményeket. Ez a távlat
mértéknélkülinek is látszik, mert hiszen minket is elborít az emberi világ, akárcsak a halat
az óriási tengervíz, s ezért szellemünkkel csak nehezen emelkedünk ki belőle, hogy
értékeljük ennek a távlatnak nagyságát s felmérjük terjedelmét. De figyeljünk csak egy
kicsit jobban magunk körül: az agy megnövekedésének ez a hirtelen özönvize; egy új állattípus hódító előtörése, amely félrelök vagy fokozatosan hatalmába ejt minden olyan
életformát, amely nem emberi; a búzaföldeknek s a gyáraknak ez a mindent elsöprő áradata;
ez az óriási épület, amely folyton-folyvást növekszik anyagból és szellemből... Mindezeket
a jeleket naphosszat nézzük, de nem próbáljuk megérteni. Nem azt kiáltják-e nekünk, hogy
a Földön valami az egész bolygóra kiterjedően, «planetárisan» megváltozott?
Bizony, ha sokkal utánunk egy képzeletbeli geológus eljönne megvizsgálni a mi
megmerevedett földgolyónkat, a Földön végbement legbámulatosabb forradalmi változást
kétségtelenül annak a korszaknak kezdetén találná meg, amit nagyon helyesen
pszichozoikusnak neveznek: a szellemi élet megindulását. És ha valami Mars-lakó már ma
is képes volna fizikailag és pszichés szempontból is elemezni égitestünk sugárzásait, akkor
bolygónk legelső jellemvonásaként azt venné észre, hogy elsősorban nem kék tengerei és
zöld erdei színezik, hanem hogy foszforeszkál a Gondolattól.
Ha valami csodásan új feltárulhat modern Tudományunk számára, hát annak meglátása
lehet, hogy ami értékes, aktív és fejlődést ígérő csak benne volt abban a kozmikus
fáklyalángban, ahonnan előjött világunk, - az most mind összesűrítve megvan a Nooszréra
koronáján».
S ha valami nagyszerűen tanulságos dolgot találhatunk (ha látni tudunk) ennek a
Nooszférának kezdetekor, hát ez annak megállapítása lehet, hogy milyen észrevétlenül történt
meg az az óriási esemény, amit születése jelent, pedig hosszú időn keresztül minden ezt
készítette elő.
Az Ember zajtalanul lépett a világba...

2. A KEZDETI FORMÁK
Az Ember zaj nélkül jött...
Körülbelül egy évszázaddal ezelőtt merült fel az
Ember eredetének tudományos problémája. Száz év óta folyton nö a kutatók csoportja.
Kitartó szorgalommal ássák a Múltat éppen az emberré-válás kezdeti pontján.
Ennél -találóbb képet nem találnék, ha a történetelőtti időre vonatkozó fölfedezéseket
akarom jellemezni. Minél inkább szaporodnak az Embert érintő ásatási leletek, annál inkább
megvilágítják egymást az anatómiai jellegek és geológiai egymásra következésük. A soksok útmutató jelnek s minden bizonyítéknak összpontosulása során az is mindinkább
nyilvánvaló, hogy az emberi ~faj» bármennyire esélyes is azon a szinten, ahová a Reflexió
emelte őt, - megjelenése pillanatában mégsem rengetett meg semmit sem a Természetben.
Mert hát akár környezetét, akár származási ágának alaktanát, akár pedig csoportjának
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összképét vizsgáljuk, az emberi faj filétikus
szempontból pontosan úgy bukkan fel, mint akármelyik más faj.
Először: környezetét tekintve. A Paleontológiából tudjuk, hogy egy állati forma sosem
jelenik meg egyedül, hanem szomszéd formák örvös ágacskái közt rajzolódik ki s lassan
tapogatózva ölt testet. Így van ez az Ember esetében is. Zoológiai szempontból az Ember
csaknem elszigeteltnek látszik a jelenlegi természetben. Bölcsőjét viszont jobban körülvették.
Ma már nem kételkedhetünk abban, hogy egy jól meghatározott, de hatalmas területen, amely
Dél-Afrikától Dél-Kínáig és Maléziáig terjed, a Harmadkor végén a sziklákon és az erdőkben
sokkal számosabban éltek Emberszabásúak, mint ami meg van belőlük manapság. A
Gorillán, a Csimpánzon és Orángutánon kívül, amelyek ma visszaszorultak utolsó
menedékhelyeikre, akárcsak most már az Ausztrálok és a Negrillók, nagy számban élt akkor
más na Főemlős. S e formák Között bizonyos típusok, például az afrikai Ausztralopithecusfélék, sokkal inkább emberjellegűeknek mutatkoznak, mint bármely más élőlény, amit csak
ismerünk.
Aztán: származási ágának morfológiája szerint. Amikor a «testvér-formák»
sokasodnak, akkor a természettudós úgy fedezi fel egy élő ág eredetét, hogy előtűnik valami
egy irány felé fejlődés, az illető ág tengelyének s a szomszédos ágak tengelyének
konvergenciája. Egy csomópont közeledtekor a levelek szorosabban helyezkednek el egymás
mellett. Ha születésekor nézünk egy fajt: csokrot alkot több más fajjal együtt. De nemcsak ez
tűnik fel, hanem az is, hogy e fajokhoz viszonyítva még zoológiai rokonságot is elárul,
születésekor sokkal határozottabban, mint kifejlődött állapotában. Minél inkább visszafelé a
Múltba követünk egy állati szaporodási sort, annál nagyobb számban s annál világosabban
jelennek meg benne a «primitív». vonások. Egészében véve az j Ember itt is szorosan
engedelmeskedik a Fílumra jellem jellemző általános mechanizmusnak. Tegyék csak a ma élő
Ember alá leszármazási sorban a Neandervölgyi-félék mögé a Pithecantropust és a
Sinantropust. Ilyen kielégítő sorozatot ritkán. rajzolhat meg a Paleontológia.
Végül: csoportjának szerkezetében. Akármily alaposan meg is határozzák a
jellegzetességei: egy filum mégis sosem lelhető fel teljesen egyszerű «tiszta» sugárzásként.
Ellenben akármily mélyre sikerül is követnünk visszafelé, belső igényt mutat a szétágazásra,
szétszóródásra. Alighogy megszületik egy faj, sőt már a _születésekor is azonnal tovább
aprózódik változatos formákra vagy alfajokra. Ezt minden természettudós jól tudja. Erre
figyelve forduljunk még egyszer vissza az Ember felé, akiről még a legrégibb történelemelőtti korából való adatok is mindenütt részletesen kimutatják, azaz bizonyítják az ágakra való
oszlásnak minden élő re jellemző képességét. Kétségbe vonható-e, hogy az Emberszabásúak
legyezőjében történő kiválásakor az Ember szintén alá volt vetve minden élő anyag
törvényének, tehát ő is legyezőként különült el?
Tehát egyáltalán nem túloztam. Minél mélyebbre ás le a Tudomány, az emberiség mint faj - annál inkább követi azokat a szabályokat s azt a ritmust, amelyeket őelőtte
mutatott minden új rügyfakadás az Élet Fáján.
De hát ekkor következetesen végére is kell járnunk a dolognak, és meg kell tennünk még egy
lépést. Mivel születésekor az emberi filum ennyire hasonlít minden más fílumhoz, ezért hát
ne csodálkozzunk, hogy - mint minden szomszédját - akként az Ember-fajt sem éri el a
tudomány a felbukkanó élete törékeny s titkos pontjain.
Ezentúl hát tartózkodjunk attól, hogy rosszul fölvetett kérdésekkel erőltessük és
hamisítsuk meg ezt a természetes helyzetet.
Az Ember zajtalanul érkezett. Csakugyan oly halkan lépkedett, hogy amikor már elárulják és
sokfelé jelzik jelenlétét az el nem pusztuló kő-eszközök, s fölfedezzük a Jóreménység-foktói.
Pekingig, - már el is lepte a Régi Világot. Biztos,. hogy akkor már beszél és csoportokban él.
Már tüzet is gyújt. De hát elvégre is nemde éppen erre kellett számítanunk? Valahányszor
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egy új élő forma tűnik szemünk elé a Történelem mélyéről, nemde. tudhatjuk, hogy már
készen bukkan fel és hogy ~ár egész légiónyi a száma?..
A Tudomány távolról sem ragadja meg az egyedeket, hanem csak a nagyobb
együtteseket. Tehát a Tudomány számára az «első ember» már egész tömeg, és nem is lehet
más; fiatalkorát pedig millió és millió évek alkotják.
Íme ezért van az, hogy a Tudomány - mint Tudomány -nem ér el a szoros értelemben vett
monogenizmu8 problémájához, éppen a Tudomány természete következtében. (Nem a monojiletizmusr6l beszélek, - azt lásd alább.) Az emberré-válás az idők mélyén történt, ahol bármennyire felnagyított képen sem tárul
elénk közvetlenül az egyetlen emberpár jelenléte és mozgása: ottlétük és mozdulatuk pozitív módon nem
érzékelhető, meg nem található. Ezért mondhatjuk azt, hogy ebben az intervallumban, ezen a hézagon van hely
mindannak számára, amit tapasztalaton-túli ismeret-forrás követelhet.

Bizony elkerülhetetlen, hogy ez a tényhelyzet csalódást okoz, nem elégíti ki
kíváncsiságunkat. Mert hát nem éppen az érdekelne-e mindig legjobban, hogy mi történhetett
ezeknek az első évezredeknek folyamán? S még inkább az, hogy mi jelezhette az első
pillanatot? Azt szeretnénk tudni, hogy milyen volt legelső szüleink külseje akkor, amikor
éppen átjutottak a reflexió szakadékának szélére. Mondottam, hogy ennek az ugrásnak
egyetlen lépéssel kellett megtörténnie. Ha elképzeljük a Múltat lefényképezve, minden
szeletét egymásután, s ha előhívjuk filmünket, - mit láthatunk rajta az első emberré-válás eme
kritikus pillanatában?...
Ha megértettük, hogy a Természet milyen nagyítási határokat szab annak a
készülékünknek, amely segít kémlelni a Múlt egét, akkor le tudunk mondani ilyen
haszontalan óhajokról- s majd meg is látjuk, hogy miért. Az emberi fílumról semmiféle
fényképezőgép nem tudná fölvenni ezt az átmenetet a reflexió felé, amely ~ pedig jogosan
izgat minket. Egyszerűen azért van így, mert az a jelenség annak bensejében ment végbe,
ami mindig hiányzik a rekonstruált fílumon: eredeti formái bekötőszárának (<<kocsányának»
) bensejében.
De ha egyszer valóban igaz, hogy itt nem érünk el tapintható formákhoz, akkor legalább
más úton következtethetünk-e ennek a «kocsánynak» bonyolultságára és kezdeti
szerkezetére? ... E pontokon véglegesen még nem
döntött a Paleontológia. De lehet kutatni, hogy véleményt alkossunk .
A fent emIített Australopithecusok esete talán adhat valamiféle elgondolást arra
vonatkozóan, hogy miként foghatjuk fel az Emberré-válás zoológiai megtörténését.. A
pliocénkori dél-afrikai Ember-.;' formájúaknak e családjában (amely természetesen aktív
mutáció álla- potában lévő csoport volt), amelyben a hominoid jellegek egész sora... tűnik elő
még határozottan majomjellegű alapon szétszórtan, talán megragadhatjuk képét vagy éppen
gyönge visszfényét annak, ami körülbelül ugyanabban a korban, vagy akkoriban lejátszódott
az Em- 1; berszabásúaknak egy olyan másik csoportjában. amely elérkezett a valódi Emberréváláshoz.
Az antropológusok közül sokan - nem is a legkevésbé jelentősek - azt gondolják, hogy
Fajunk «kocsányának» több rokon, de különféle nyalábból kellett összetevődnie. Mint ahogy
a bizonyos fokig előkészített s bizonyos mértékben feszült szellemi miliőben ugyanaz a
gondolat megszülethet egyszerre több helyen, akként - gondolják ezek az antropológusok - a
pliocénkori «antropoid rétegen» az Ember egyszerre bukkanhatott fel különböző vidékeken (s
ez volna valóban minden élet általános mechanizmusa). Nem sajátos értelemben vett «polyfilétizmus», mert a különféle csírázási pontok ugyanazon a zoológiai levélzeten
helyezkednének el; hanem erre az egész levélzetre kiterjedő mutáció: «Hologenezis», tehát
policentrizmus. Egész sora az emberré-válási pontoknak, szétszórtan a Föld egyenlítő-alatti
zónáján végig; s ennek következtében: különböző, genetikusan összeforradó emberi vonalak
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valahol a Reflexió alatt. Nem egy központ, hanem egyetlen evolúciós «front».
Anélkül, hogy ennek a szemléletmódnak értékét és tudományos valószínűségét
kétségbe vonnám, én magam másfajta árnyalatú hipotézishez hajlok. Már többször
hangsúlyoztam, milyen feltűnő érdekességet mutatnak a zoológiai ágak: magukban
hordanak néhány világosan jellemző és esedékes eredetű vonást, s ezek úgy ragadnak rájuk,
mint lényeges jellegek: három-gumós fogak és a gerinccsigolyák hetes száma a felsőbbrendű
Emlősöknél; a járó Gerincesek négylábúsága; a szerves anyagoknál az egy oldalra forgató
képesség... Mondottam, hogy éppen mert másodlagosak és esetlegesek ezek a vonások, ezért
egyetemes és nagyszámú előfordulásuk csak azzal magyarázható helyesen, hogy ezek a
csoportok egy magas fokon sajátossá vált, vagyis igen erősen egy helyhez kötött rügyből
kiindulva terjedtek szét. Kezdetben talán semmi más sem hordta a Réteget, vagy éppen az
Ágat,
vagy magát az egész Életet, mint csak egyetlen sugár egy örvös ágacskában. Avagy pedig
ha közrejátszott valami összpontosulás, hát az csakis igen erősen szomszédos szálak között
volt lehetséges.
E meggondolások alapján és főleg a minket érdeklő s annyira egyveretű és
specializálódott csoport esetében arra hajlok, hogy az emberi csoport kezdeti kialakulására
vonatkozóan amennyire csak lehet ne élezzem ki a paralelizmus vonásait, a más fílumokhoz
való hasonlóságot. Úgy gondolom, hogy a felsőbbrendű Főemlősök örvös ágacskájában nem
ide-oda és nem össze-vissza hajtottak ki a szálak, vagyis nem minden irányban egy kicsikét,
hanem minden más fajnál jóval szorosabban. Az emberi faj minden más szár között a lehető
legjobban képviseli egyetlen szár kibontakozását és sikerét. Egyébként pedig
ez a szár a kévének leginkább központi szára, mert legélénkebb, és - agyvelejét nem
számítva - a legkevésbé specializálódott. Ez esetben tehát - ha lefelé nézzük őket - minden
emberi vonal genetikusan találkozik - éppen a Reflexió pontján.
..
Ez annyit jelent, hogy a Tudomány az Emberről közvetlenül semmit sem állapíthat meg a
monogenezis mellett, vagy a monogenezis ellen {hogy egyetlen kezdeti emberpár volt-e).
Viszont végleges nek látszik döntése a monofilétizmus mellett (hogy egyetlen fílum volt)
..
Ha ezek után elfogadjuk, hogy az ember származásakor csupán egyetlen ilyen «kocsány»
létezett, akkor mit mondhatunk még ennek az összekötő szárnak hosszúságáról s valószínű
vastagságáról? (folyton csak a valódi
jelenségek területén maradva). Osbornt követve úgy kell-e elképzelnünk, hogy ez a
«kocsány» igen régen, az Eocén- vagy az Oligocén-korban szétnyílt emberformák-előtti
legyezővé? Avagy inkább K. W. Gregoryyal azt
kell-e látnunk, hogy ez a «kocsány» az emberjellegű örvös szétágazásnak sugárzása volt és
csak a Pliocén-korban keletkezett?
Aztán egy másik kérdés, igazában mindig csak ugyanaz. Mindig csak ugyanabból,
szorosan a jelenséget vizsgáló szempontból tekintve: e sugár számára a biológiai
lehetőségnek milyen minimális átmérőjét kell feltételeznünk (akár mélyre nyúlik ez a sugár,
akár nem), ha az emberré-válás kezdeti pontján nézzük? Hogy ez sugár «mutálhatott» légyen,
képes volt ellenállni és élni, ahhoz (számszerinti nagyságot tekintve) legalább hány egyednek
kellett egyszerre átesnie a Reflexió metamorfózisán?.. Akármennyire monofiletikusnak tekint
is valaki egy fajt, ez a faj ugyebár mindig csak úgy rajzolódik ki, mint a folyóban szétoszló
áramlás, azaz tömeghatásszerűen? Avagy talán inkább éppen ellenkezőleg: úgy terjed tova,
mint a kristályképződés, néhány részecskéből kiindulva, egységek hatására?.. Beszéltem már
erről a fílumokat tárgyaló általános elmélettel kapcsolatban. Az előbb említett két szimbólum
(talán mindegyik részben igaz) még ütközik egymással eszünkben, mert ho1 az egyik, hol

97
meg másik jut előnybe, vagy tetszetősebb.
Tudjunk várni. S közben szünte1enül emlékezzünk két dologra:
Az első: akármelyik hipotézist vetjük föl s akármily magányosként jelent is meg az
Ember mégis a Földnek általános tapogatódzásából került elő. Egyenes vonalon született, az
Élet teljes erőfeszítés é 1. íme ebből áll Fajunk kimagasló méltósága és értéke a fejlődés
tengelyén. Igazában nincs szükségünk másra, ha ki akarjuk elégíteni szellemünket és eleget
akarunk tenni cselekvésünk követelményeinek.
A másik dolog pedig, amire jól kell emlékeznünk: bármely izgató is eredetünk
kérdése, és még ha meg is oldanánk részleteit, ez nem oldaná meg az emberi roblémát.
Tökéletesen igazunk van, ha úgy tekintjük az
ásatag emberfajták fölfedezését, mint a modern Kutatás legragyogóbb s legkritikusabb
eredményét. Azért mégsem volna szabad minden területen vérmes reményeket táplálnunk
ennek az elemző módszernek - az Embriogenezisnek - határaira vonatkozóan. Ha egyszer
szerkezetileg minden dolog embriója törékeny, tovatűnő és ennek következtében
gyakorlatilag a Múltban meg nem fogható, el nem kapható, hát akkor mennyivel inkább
bizonytalanok s ugyanakkor kibetűzhetetlenek is a vonásai! A létezők nem csírájukban
mutatják meg önmagukat, hanem kifejlődésükkor. Forrásukban a legnagyobb folyók is
csak pirinyó erecskék.
.
Hogy az emberi Jelenség igazán kozmikus távlatát átfogjuk, le kellett ásnunk
gyökeréig, végig az Életen át. Látnunk kellett, hogy a Föld milyen első burkokat ölt magára.
De ha az Ember sajátos természetét meg akarjuk érteni s igyekszünk titkát megfejteni, akkor
nincs más módszerünk, csak annak megfigyelése, mit adott már a Reflexió s még mit jelez előre.

II. FEJEZET
A NOOSZFÉRA KIBONTAKOZÁSA
Az Élet csak hatalmas tömegekben gördülhet előre, ) mert csak ezáltal növelheti a
tapogatódzásaihoz szükséges kapcsolatait és raktározhatja el sokféle gazdag változatát.
Pályája olyan szakadékokból indul, ahova szinte
belegyömöszölte az új mutáció. S minél vékonyabbra szorított az a fonal szövedék, amelyből
előbukkan, és minél nagyobb felületet kell elborítania áradásával, annál inkább szükséges az
is, hogy nagy sokaságban szerveződjék meg.
Az Emberiség valami homályos ösztön nyomására azon fáradozik, hogy
felbukkanásának szűk kis pontja körül kiáradjon s elborítsa a Földet. A Gondolat meg
sokszorozódik, hogy minden lakható teret meghódítson, az Élet minden más formája fölé
kerekedve. Másképp kifejezve: a Szellem fonja és bontakoztatja ki a Nooszféra szétterülő
rétegeit. Aki látni képes, annak számára végeredményben ez a sokasodási és szervezetten
teret nyerőmunka foglalja össze és fejezi ki, hogy mi a jelentősége az egész Történelemelőtti időszaknak és magának az emberi Történelemnek is, kezdettől mindmáig.
Próbáljuk néhány vonással megrajzolni ennek a térhódításnak fázisait vagy egymásra
következő hullámait. (Lásd a 4. számú rajzot.)
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A 4.ábra vázlatosan szimbolizálja az emberi Réteg kifejlődését. A bal
oldalon lévő számok az ezred-éveket jelzik, a minimumot jelképezik;
bizonyára legalábbis megkétszerezni kellene őket. A Omega felé tartó
feltételezett összpontosulási zóna persze nem jelezhető a baloldali időmértéken. A többi élő
Réteg mintájára: tartama valószínűleg millió évekkel számítható.

1. AZ EMBER-ELŐTTIEK ÁGAKRA SZAKADÁSÁNAK FÁZISA
A Pliocén-kor legvége felé Pontosabban: a Villafranche-i kor végén. Sok geológus
az utolsó emeletet már a Pliocén-koron kívülre helyezi s belőle alkotja meg az igazi Alsó
Negyedkort. Ez pusztán beosztás kérdése. alaposan átforgató mozgás, valóságos zuhanás
érhette a Régi Világ szárazföldi tömegeit az Atlanti-tengertől egészen a Csendes-6ceánig.
Szinte mindenütt medencék vájódnak, szakadékok képződnek és vastag üledék-tömegek
ömlenek a síkságokra. A nagy változás előtti korból eddig még sehol sem találtak semmiféle
biztos emberi nyomot. Alighogy ez a kor befejeződik, máris találhatók kövek közé keveredett
pattintott kövek Afrikának, Nyugat-Európának és Dél-Ázsiának majdnem minden teraszán.
Az alsó-negyedkori Emberről, aki kortársa és alkotója ezeknek az első eszközöknek,
eddig még csak két fosszilis példányt ismerünk; de jól ismerjük őket: a jávai Pithecantropus,
akit sokáig csak egyetlen darab koponya
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tetőcsont képviselt, de akit legutóbb sokkal kielégítőbb részletekben is megtaláltak; és a kínai
Sinantropus, akit számos példányban leltek meg az utóbbi években. Két, oly szorosan rokon
lény, hogy egyiknek is, másiknak is
homályos maradna a természete, ha nem volna meg az a nagy szerencsénk, hogy
összehasonlíthatjuk őket. A Mauer-féle emberről egyszerűsítés kedvéért nem beszélek. Bármily régi s
figyelemreméltó is az állkapcsa, mégsem ismerjük annyira, hogy embertani szempontból kijelölhetnénk
pontos helyét.

Mit mondanak ezek a tiszteletreméltó maradványok, amelyek még keveset számítva
is körülbelül száz- vagy kétszázezer évesek?
A legelső pont, amiben az Antropológusok most már megegyeznek: a
Pithecantropus és a Sinantropus csont maradványaival is anatómiájuk szerint már
határozottan emberi formák vannak kezünkben. Ha sorba rakjuk koponyáikat - a
legnagyobb Majmok koponyái és az újkori Emberek koponyái közé, - akkor azt látjuk,
hogya Sinantro us- és Pithecantropus-koponyákat morfológiai vágás, egy űr élesen
elválasztja az emberszabásúaktól, viszont a mai Emberek felé természetesen felzárkóznak.
Aránylag rövid arc. Viszonylag terjedelmes koponya-térfogat: a Trinil-i Ember agytérfogata alighogy 800., köbcentiméter, a Pekingi Emberé viszont - a legnagyobb
hímeknél- eléri az 1.100 köbcentimétert . A mai nagy Emberszabásúaknál az agytérfogat
nem haladja meg a 600 köbcentimétert.
Elől, a csontösszenövés táján lényegileg már emberi típusúvá alakult ki az alsó
állkapocs. Végül s főleg: szabad első végtagok és két lábon járás. E jelek révén világos,
hogy határozottan emberi vonalon vagyunk.
S mégis bármily ember-jellegűek, a Pithecantropus és a Sinantropus - ha alkatuk
szerint ítélünk - még különös lények lehettek: olyanok, amilyenek a Földön már réges-rég
nem léteznek. Megnyúlt koponya, amelyet a hatalmas szemöldökcsontok szinte hátrafelé
péckelnek. Alacsony is ez a koponya, s keresztmetszete - ahelyett, hogy ovális vagy ötszögű
volna, mint minálunk, - a fülek magassága felé jól szétnyíló ívet rajzol. Igen erősen megcsontosodott koponya, s az agyat magába foglaló része nem alkot hátrafelé magasló púpot,
hanem hátulról körül van véve vastag nyakszirti dudorral. Végül: előreálló arcszögű koponya,
amelyen a fog-ívek erősen előreugranak egy összenövés fölött, amelyet nemcsak hogy áll
nem övez, hanem hátraugrik. S még valami: igen határozott a nemek szerinti alak-különbség:
a nőstények kicsinytermetűek, fogaik és állkapcsaik többnyire finomak; a hímek viszont
robusztusak, hatalmas zápfogaik és metszőfogaik vannak. E jellegzetességek semmiképpen
sem torzalakok, hanem szilárdan s kiegyensúlyozottan felépült formáról tanúskodnak. Ezért
hát hogyan ne ismernénk fel bennük az anatómiai lefelé-utalást, a «majom».világ felé?
Ha mindent jól számba veszünk, ma már tudományosan megállapíthatjuk, hogy a
Trinil-i Ember és a Pekingi Ember kettős fölfedezésének köszönhetően ismerünk. az
Emberiségen belül egy morfológiai mércefokot, egy sajátos evolúciós állomást és egy
zoológiai örvös ággal többet.
Morfológiai mércefok: mert koponya-alkatuk révén majdnem pontosan félúton
helyezkednek el azon a vonalon, amely például egy Fehér Ember és egy csimpánz között
húzhat6.
Evolúciós állomás is, mert akár hagytak, akár nem hagytak közvetlen leszármazottakat
a jelen világban, valószínűleg olyan típust képviselnek, amelyen a modern Embernek
bizonyos időben át kellett haladnia a. saját törzsfejlődése során.
Végül: sajátos zoológiai örvös ág. Mert ha úgy tűnik is, hogy csoportjuk elég szorosan
helyhez kötött Kelet-Ázsia legszélén, ez a csoport mégis nyilván sokkal nagyobb egységnek
részét alkotta, amelynek természetét és alkatát nemsokára elemezni fogom
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Összegezve: a Pithecantropus és a Sinantropus csakugyan több, mint két érdekes
embertani típus. Általuk az Emberiségnek egyik egész nagy hullámát pillantjuk meg.
A paleontológusok tehát ismét megmutatták, hogy van érzékük az Élet természetes
távlatai iránt, mert különböző természetes egységként külön számították ezt az igen régi és
nagyon primitív emberi réteget. A Paleontológusok még külön nevet is adtak neki: «Emberelőttiek», Ez kifejező és helyes elnevezés, ha a formák anatómiai fejlettségét nézzük. De az
a jelölés esetleg elhalványítja vagy rossz helyre tolja azt a pszichés szakadást, amelyben mi
az emberré-válás lényegét láttuk és kiemeltük. Ember-előttinek minősíteni a
Pithecantropust és a Sinantropust: ez talán azt a látszatot kelti, mintha ezek még egyáltalán
nem lettek volna Emberek, vagyis hogy - az én kifejezési módomat használva - még nem
lépték volna át a Reflexió küszöbét. Csakhogy számomra éppen ellenkezőleg az látszik
sokkal valószínűbbnek, hogy egyik is, másik is a szó teljes értelmében intelligens lény volt,
még ha távolról sem érte el azt a nívót, amelyen ma mi vagyunk.
Hogy ilyeneknek kellett lenniük, azt számomra először is a törzsfejlődés általános
mechanizmusa kívánja meg.
Egy annyira alapvető mutáció, mint amit a Gondolat jelent, s ami az egész emberi csoportnak
megadja sajátos lendületét, véleményem szerint nem tűnhetett elő útközben, a szár fele-táján.
Egy ekkora mutáció az egész épületet vezérli. Helye tehát ott van a felismerhető örv~ ág
egésze alatt, a kocsány el nem érhető mélységében, vagyis olyan lények alatt, amelyek bármily emberelőtti is a koponya-alkatuk, - határozottan már ama pont fölött foglalnak
helyet, amely ami Emberiségünk kezdeti és szétterjedési pontja. v
De még van másvalami is.
A Pithecantropus maradványaival közvetlenül összefüggő eszközkészítésről
még semmi adatunk sincs. A lelőhely körülményei miatt van ez. Trinil környékén az ásatási
leletek: folyók által tóba hordott csontok. Peking mellett viszont a Sinantropust lakhelyén
találtuk meg, s ott, a feltöltődött barlangban, égett csontok közé keverten találtunk sok
kőeszközt is. úgy kell-e tekintenünk
ezeket a (bevallom: néha meglepő minőségű) eszközöket, ahogyan M. Boule ajánlotta: egy
olyan ismeretlen Ember hagyta ott őket, akinek a Sinantropus - ez a még nem «faber» - étkül
szolgált? Mindaddig, amíg ennek a föltételezett Embernek egyetlen csontja sem kerül elő,
addig ez az elgondolás önkényesnek és mindent egybevéve kevéssé tudományosnak látszik.
A Sinantropus már köveket pattintott, és gyújtott már tűzet. Ami nincs ellenkező bizonyíték,
addig ez a két tulajdonság - ugyanoly erővel, min a Reflexió - szoros részét alkotja a kérdéses
emberi «kocsánynak». Egyetlen szétválaszthatatlan kéveként ez a három elem mindenütt
ugyanakkor bukkan fel, amikor az Emberiség. Íme, tárgyilag ez a helyzet.
Ha csakugyan így van, akkor azt látjuk, hogy az Ember-előttiek - bár oszteológiai
(csonttani) jellegzetességeik miatt igen emlékeztetnek az Emberszabásúakra, - pszichésen
sokkal közelebb voltak hozzánk, s ezért filétikusan sokkal kevésbé fiatalok és kevésbé
primitívek, mint talán képzeltük. Mert elvégre is idő kellett ahhoz, hogy felfedezzék a tüzet
és azt a mesterséget, hogy miként lehet vágószerszámot készíteni... Bizony annyi idő kellett
ehhez, hogy mögöttük bőségesen maradhat hely legalább még egy másik emberi örvös
szétágazás számára, amit talán meg is találunk majd valamikor a Villafranchei-korban.
Mondottuk már, hogy a Pithecantropus-szal és a Sinantropus-szal egy idő ben
bizonyára éltek már Emberfélék, akik ugyanoly állomásra jutottak el. Sajnos ezekről még
nincs elég maradványunk: talán a híres Mauer-féle állkapocs Németországból; és Ke1etAfrikában az Africantropusnak rosszul megmaradt koponyája. Hogy a csoport általános
fizionómiáját meghatározhassuk, ahhoz ez nem elég. Amit tudni szeretnénk, arra egy
megjegyzés talán mégis közvetve fényt vet.
A Pithecantropusból jelenleg két fajtát ismerünk: az egyik aránylag kicsi, a másik
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sokkal robusztusabb és «brutális». Ehhez járul még két, határozottan óriási forma, amelyet
Jávában egy állkapocs-maradvány, Dél-Kínában pedig különálló fogak ké viselnek. Ezek az
adatok a Sinantropus-szal együtt (ugyanazon korra és ugyanarra a kontiriens-részletetre
vonatkozóan) öt különféle, biztosan rokon típust jelentenek.
Ilyen sok rokon forma, amely egymás mellé szorult egy szűk földterületen, és az a
közös törekvésük az óriás forma felé: nem azt juttatja-e eszünkbe, hogy valami elszigetelt, a
szélen fejlődő zoológiai «sugárról», vagy levélzetről van szó, amely szinte önállóan mutált
önmagában?
S ami akkor Kínában és Maléziában történt, nem volt-e meg ugyanakkor máshol is, más
sugaraknak megfelelő módon, Nyugatabbra?
Ebben az esetben azt kellene mondanunk, hogy - zoológiai nyelven beszélve: . az
Alsó-Negyedkorban az emberi csoport még csak kevéssé összefüggő együttest alkotott,
amelyben még a divergens (szétágazó) szerkezeti
jelleg uralkodott. ami szokásos _a többi állatok örvös szétágazásainak esetében.
Viszont a szárazföldek központi vidékein Talán az olyan (még ismeretlen anatómiai
típusú!) embercsoportok között, amelyeknek «kétoldalú eszköz-készítési mestersége végigkísérhető az ősi
Pleisztocén-korban a Fokföldtől a Temzéig és Spanyolországtól Jáváig. máris minden bizonnyal
csoportosultak egy új, nagyobb sűrűségű emberi hullám elemei, készen arra, hogy
felváltsák ezt az ősi világot.

2. A NEANDERVÖLGYI-FÉLÉK NYALÁBJA
Az alsó Negyedkor után geológiai szempontból lehull a fátyol. A közben eltelt időben
a Trinil-i lerakódások feltüremlenek. Kína vörös Földjeit víz mossa végig, s e földek készen
állnak arra, hogy vastag köpenyül magukra öltsék a sárga Löszt. Afrika még egy kicsit
tovább töredezik. Másutt jég nyomul előre és visszahúzódik. Amikor felhúzódik a függöny,
mintegy 60.000 éve, és láthatjuk a helyzetet, már eltűntek az Ember-előttiek. S a Föld akkori
díszletét Neandervölgyi-félék lepik el.
Ennek az új Emberiségnek maradványait már sokkal nagyobb számban ismerjük, mint
az előző korét. Persze ez annak is következménye, hogy közelebb van hozzánk. De a
megsokasodásnak is köszönhető. Lassacskán kiterjed és szorosabb lesz a gondolkodó nyaláb.
Ez szám szerinti előrehaladás. S ezzel együtt fejlődés az emberré-válásban is.
A Pithecantropus-szal és a Sinantropus-szal szemben talán zavarban volt a Tudomány
és kérdezgethette, vajon . milyen fajta lénnyel találkozott. A Negyedkor közepén, kivéve egy
kis ingadozást a Spy-i koponya és a Neandervölgyi fejtetőcsont előtt, komolyan sosem merült
fel az a kérdés, hogy csakugyan olyan maradványokkal állunk-e szemben, amelyeket fajunk
valamely képviselői hagytak hátra. Az agynak hatalmas kibontakozása mutatkozik. A
barlangoknak micsoda eszköz-készítményei! És első alkalommal: a temetkezésnek
kétségtelen jelei. Vagyis mindaz, ami meghatároz és elénk tár egy valódi Embert.
Tehát igazi Ember, s mégsem volt egészen olyan, mint mi.
Általában hosszúkás koponya. Alacsony homlok. Vastag és előreálló szemüregek. Az
arc még feltűnően előreáll. Többnyire nincsenek szemfog-gödrök. Nincs áll. A fogak erősek;
gyökerük és a fogkorona között nem tűnik ki a fognyak örv-formája. E különféle
jellegzetességek láttára bármelyik antropológus első pillantásra megmondja a
maradványokról, hogy európai Neandervölgyi-félékhez tartoznak. Mert még az Ausztrálok
és az Ajnók között sem maradt meg semmi sem a Földön, amivel össze lehetne őket

102
téveszteni. Mondottam, hogy nagy haladás van itt, a Trinil-i és a Pekingi Emberhez
viszonyítva. Viszont a modern Ember felé előretekintve: alig kisebbedett a tőle elválasztó
hézag. Vagyis megjegyzendő az
új morfológiai jelleg. új evolúciós állomást kell megkülönböztetnünk. S persze a filogenezis
törvényei alapján új zoológiai örvös szétágazást is kell gyanítanunk; s az utóbbi években
éppen ennek létezése folyton követelőbben lépett föl a Történelem-elötti kor kutatói elött.
Amikor Nyugat-Európában először találtak «moustieri» koponyákat s amikor alaposan
igazolódott, hogy ezek nem voltak sem idióták, sem elfajzottak csontjai, akkor természetesen
azt gondolták az anatómusok, hogy a csiszolatlan
kőkorszak közepe táján a Földet olyan Emberek népesítették be, akik pontosan megfelelnek a
«Neandervölgyi-féle» típusnak. Ebből talán bizonyos csalódás származott, mert azt vették
észre, hogy a mind számosabb lelet nem erősítette meg ezt az egyszerű hipotézist. Pedighát
éppen arra kellett volna számítanunk, hogy mind jobban előtűnjék a Neandervölgyi-fajták
különfélesége.
S most már látjuk, hogy végeredményben ez a különféleség adja meg ennek anyalábnak
értékét és igazi fizionómiáját.
A tudomány mai állása szerint a «neandelvölgyi-félék-nek» nevezett formák között két
különböző csoport ismerhető fel, s mindkettő a fiIétikus kifejlődés különböző állomását
mutatja: a fejlődés végét jelző formák, meg egy fiatal csoport.
a) A fejlődése végén járó csoportban még megtalálhatók, de aztán kihalnak azok a
többé-kevésbé autonóm különféle irányok, amelyek - mint mondottuk - valószínűleg az
Ember-előttiek örvös ágazódásait alkották Jávában a Solo-i Ember közvetlen és alig
változott leszármazottja a Trinil-i Embernek.
Számos Solo-i Embert találtak a Trinil-i vízszintes teraszokon, amelyek a feltüremlett rétegződést töltik ki.
Úgy látszik, hogy a Solo-i Ember nem más, mint nagy Pithecantropus, domborúbb koponyával. Csaknem
egyedülálló eset ez a Paleontológiában: ugyanazon a helyen, különböző geológiai körülmények között találják
ugyanazt a fílumot, kifejlődésének két különböző állomásán.

Afrikában ott van a rendkívül durva formájú Rodéziai Ember. S végül Európában - ha
nem tévedek - maga a Neandervölgyi Ember, aki bár feltűnő mértékben és hosszú időre
elfoglalta egész Nyugat-Európát, mégis valószínűleg csak kora végén járó egyik ágnak
utolsó lombhajtása volt.
b) De ugyanakkor fiatal csoport is: a Neandervölgyi féléket utánzó, mindmáig csak
homályosan ismert folt. Vonásai mindig igen primitívek, de halványan már a modern
formákra emlékeztetnek vagy ilyenekké lehettek volna: már kerekebb fej, kevéssé kiugró
szemüregcsontok, jobban észrevehető szemfog-üregek. Néha már áll is mutatkozik. Ilyen a
Steinheim-i Ember. Ilyenek a Palesztinai Emberek. Kétségtelenül a Neandervölgyi-félék is.
De már mennyire közel vannak mihozzánk!... Azt mondhatnánk, hogy szunnyadva fejlődő
ág, amely hamarosan ki fog hajtani.
Földrajzilag és morfológiailag jól világítsunk rá erre a hármas nyalábra. Egyáltalán
nem alkotnak zavaró Összekuszáltságot, hanem jól ismert szabályos rajzot mutatnak. Vannak
ott már lehulló levelek; szétnyílt levelek, amelyek már sárgulni kezdenek; viszont még ki
nem festett, életerős levelek is a pálmacsokor szívén: íme teljes, majdnem ideális metszet ez
egy zoológiai legyezőről.

3. A HOMO SAPIENS BONYOLULT KÉRDÉSE
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A Botanikust csodálkozásba ejti az a jelenség, amit a
Kréta-kor kezdetén lát: a pálmapáfrány és a tobozosok világát hirtelen elfoglalja és szinte
eltünteti a zárvatermők erdeje: Platánok, Tölgyek..., a ma ismert növények nagy része,
amelyek a föld valamelyik ismeretlen tájáról már kifejletten előkerültek s elözönlötték a Jurakori növényzetet. Hasonló zavarban van az antropológus, amikor a barlangokban egymás fölé
helyezve, éppen csak egy-egy cseppkő lerakódási réteggel elválasztva fedezi föl a Moustier-i
Embert, a Cro-Magnon-i Embert vagy az Aurignac-i_Embert. Ez esetben gyakorlatilag nincs
geológiai vágás, és mégis az Emberiség alapvető megfiatalodása
mutatkozik. A Homo.Sapiens hirtelen térfoglalása ez: a Neandervölgyi-féléket özönlötte el,
akár mert éghajlati körülmények kényszerítették, vagy mert lelke nyugtalansága arrafelé
hajtotta.
Honnan jött ez az új Ember?.. Egyes antropológusok az előző korokban már felismert
néhány vonalnak végét szeretnék látni benne, például a Sinantropusnak egyenes
leszármazottját. Bizonyos technikai okok miatt s még inkább az egészet érintő analógiák
alapján másképp kell látni a dolgot. Az biztos, hogy valahol és a maga módján a későkőkorszakbeli Embernek át kellett mennie egy ember-előtti és aztán egy neandervölgyi fokon.
Viszont hasonlóan az emlősök, a Három-gumós-fogúak és minden más fílum születéséhez:
ennek az embriogenezisnek valószínűleg meggyorsult a lefolyása, és elkerülte figyelmüket.
Inkább egymásra borulás és helyettesítés van itt, de nem folytonosság és nem
meghosszabbítás. Megint az egymást-fölváltás törvénye uralkodik a Történetben. Én tehát
inkább azt gondolom, hogy ez az újonnan jött talán egy autonóm, sokáig rejtőző, bár titkon
aktív fejlődési sorból született s aztán egy szép napon annyi más között diadalmasan került
elő, bizonyára annak a Neandervölgyi-féléket utánzó csoportnak a közepén, amelynek élénk s
valószínűleg igen régi nyalábját imént jeleztük. Sokféle föltevés közepette egy valami biztos,
sebben mindenki egyetért: az az Ember, akit a Negyedkor végén a földön találunk, már
valóban a modern Ember, annak
minden jellegévei együtt.
Először is: anatómiailag nem lehet semmi kétség. Ez a magas homlok, amelyen nem állnak
már ki a szemüreg-csontok. Ezek a jól kidudorodó oldalcsontok. Ez a gyönge
nyakszirtnyereg, amely jól húzódik a reá domboruló agy alá. Ez a szabaddá oldott állkapocs,
előreugró állal. Mindezek a vonások élesen mutatkoznak a barlangok utolsó lak6in. S ezek
már határozottan, végér
vényesen a mi vonásaink. Annyira a mieink, hogy ezentúl a Paleontológus, aki szokása
szerint az erős morfológiai különbözőségek alapján dolgozik, már nem egykönnyen
különbözteti meg a ma élő Embernek és az akkori Embereknek kiásott csontjait. Ilyen finom
munkához nem elég már az ő módszere és szeme. Ezentúl helyet kell adnia a legfinomabb
embertani technikai módszereknek
(és bátor ítéleteknek). Most már nem az a feladatunk, hogy az Élet emelkedő látóhatárát nagy
vonalakkal rekonstruáljuk, hanem hogy csak 30 ezer évet túl nem halad6 időtávlatban
elemezzük azokat az egymásra rakott árnyalatokat, amelyek az első emberi lépéseket jelzik.
Harminc ezer év: nagy idő a mi életünkhöz képest. De csak egy másodperc az evolúci6
számára. Csonttani
szempontból ez az idő nem hozott észrevehető vágást az emberi fílumon, sőt bizonyos
értelemben nagyobb változás sem történt a szomatikus ágakra-osztódás fejlődésében.
Ez aztán csakugyan elképesztő. Önmagában egészen természetesnek tűnhetne, hogy
ha kiindulópontján tanulmányozzuk a Homo Sapiens fosszilis ágát: ahelyett hogy egyszerű
lenne, összetett legyezős formát mutat szálai összetételében és különféleségével. Tudjuk,
hogy az Élet Fáján minden fílumnak ez a kezdeti jellemzője.
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Legalább ezekben a mélységekben ráakadhattunk volna viszonylag primitív és
általános formák csokrára, formai szempontból a jelenlegi fajoknak valami előzményére.
Csakhogy többnyire éppen az ellenkezőjével találkozunk. Mik voltak hát (amennyire csontok
alapján lehet valami hozzávetőlegeset mondani a hús és a bőr állapotára vonatkozóan),
milyenek lehettek a Rén-korban frissen kihajtott új emberi örvös ág első képviselői? Nem
mások, mint akiket ma is élni látunk a földnek nagyjából ugyanazokon a vidékein. Feketék,
Fehérek, Sárgák (legföljebb Fekete-előttiek, Fehér-előttiek, Sárga-előttiek), s ezek a
különféle csoportok déltől északig, nyugattói keletig nagyjában már a mai földrajzi
zónáikban laktak. íme Európától Kínáig már ezt találjuk a Régi Világban az utolsó
jégkorszak végén. Tehát ha a késői Kőkor Emberének nemcsak anatómiai fő vonásait
figyeljük, hanem néprajzi jellegének lényeges adatait is számba vesszük, akkor csakugyan
önmagunkat, saját gyerekkorunkat fedezzük föl. Már nemcsak a modern Ember csontváza,
hanem a modern Emberiség fő alkotórészei is. Ugyanaz az általános testforma. A fajoknak
ugyanaz az alapvető eloszlása. És az etnikai csoportok ugyanúgy (legalább is halványan)
törekszenek - minden különféleség fölé kerekedve összekapcsolódni egyetlen összefüggő
szervezetbe. A lelkek mélyén pedig ugyanazok a lényeges vágyak. (Hogyan ne valósulna
meg ez manapság?)
Láttuk, hogy a Neandervölgyi-féléknél a barlangokban az első sírok megjelenése több
más jel között nyilvánvalóan mutatja a pszichés lépést. A legfejlettebb Neandervölgyiekben
megvolt a valódi intelligencia lángja, - ezt mindenki elismeri. Viszont ennek az értelemnek
aktivitását alaposan fölemésztették az életben-maradásnak és a terjeszkedésnek gondjai.
Többről nem tudunk, vagy többre még nem találtunk rá. Hogy min gondolkodhattak ezek a
távoli unokatestvéreink? - fogalmunk sincs. A Rén-korszakban viszont a Homo Sapiensszel a
végleg fölszabadult Gondolat még izzón tör elő a barlangok falain. S e falakon az újonnan
érkezők hozták a Művészetet, még természetet utánzó, de csodálatosan tökéletes művészetet.
Ennek köszönhető, hogy legelső alkalommal tudunk alaposan behatolni azoknak ez eltűnt
létezőknek tudatába, akiknek csontjait napvilágra hozzuk. Különös: lelkileg mennyire közel
állnak hozzánk, még egyes részleteket illetően is! r Spanyolországban, a Pireneusokban, a
Périgord-i barlangok falán pirossal és feketével rajzolt vallási szokások bizony Afrikában,
Oceániában, sőt Amerikában is ugyanúgy megvannak ma is. Jól mondotta valaki, hogy nincs
nagy különbség a Szarvas bőrébe bújt Varázsló (a «Három-Testvér» barlang rajza) és egyikmásik oceániai istenség között... De még nem is ez a legfontosabb. Esetleg tévedhetünk, amikor mai szemmel magyarázzuk a kézlenyomatokat, a megbabonázott bölényeket, a
termékenység jelképeit, amelyekkel kifejezést nyert az Aurignac-i vagy a Magdaléna-kori
Ember gondolatvilága és vallása. De akkor már nem tévedhetünk, amikor a mozdulatnak és
az árnyképeknek tökéletességén, a díszítő rajzok nem sejtett játékában e távoli kor
művészeinek megfigyelő erejét, fantáziájának ízlését, alkotó-örömét vesszük észre: virágai
ezek egy nemcsak Önmagára visszahajló tudatnak, hanem túláradó tudatbőségnek. Tehát nem
csalatkoztunk, amikor a csontvázakat és a koponyákat vizsgáltuk: a késői Negyedkorban a
szó teljes értelmében vett mai Ember jelenik meg, még nem a felnőtt, de már az «értelmes korához elért» Ember. Ettől kezdve - hozzánk viszonyítva - kiteljesedett az emberi ~ annyira
befejeződött a fejlődése, hogy azóta semmi mérhető változás nem mutatkozik, ami tovább
tökéletesíthette volna gondolatunk szerves eszközét.
Tehát a Negyedkor végén a fejlődés megállt volna az Emberben?
Egyáltalán nem. De - semmit sem szólva arról, hogy valami talán észrevétlenül és
titkon továbbfejlődik idegrendszerünkben -, e kortól kezdve a fejlődés csordultig áradt saját
anatómiai módozatainak határán, hogy aztán kiterjedjen vagy önmaga legfinomabb
részével talán át is lépjen a pszichés spontaneitás egyéni és közösségi zónáiba.
Ezentúl már az lesz feladatunk, hogy csaknem kizárólagosan ezt a formáját ismerjük fel
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és kövessük.

4. A CSISZOLT-KÖKORSZAKBAN TÖRTÉNT METAMORFÓZIS
Az élő fílumokon végig -legalább is a felsőrendű állatok között, ahol könnyebben
figyelhetjük meg a tényeket, - a társulás viszonylag kései fejlődést jelent: az érettség
befejezéseként mutatkozik. Az Emberben ez az átalakulás meggyorsítva folyik, a
gondolkodás képességével szorosan összefüggő okok miatt. Akármily messze találkozunk
is ős-szüleinkkel, mindenütt csoportban mutatkoznak, tűz körül.
S mégis bármily világosak is a társulás jelei ezekben az igen régi korokban, maga a
jelenség még nem teljesen rajzolódik ki. Az általunk fölismert néptörzs ek ~ég a kései
Kőkorszakban is legföljebb csak elég laza vándorvadász csoportokban tűnnek föl. Csak a
Csiszolt Kőkorban válik valóra emberi elemek között az a nagy összeforrás, amely azóta
sosem állt meg. A Csiszolt Kőkorszakot megvetően kezelik a történelem-előtti korok tudósai, mert túlságosan fiatal. Ezt a kort a Történelemtudomány is _elhanyagolja, mert egyes
fázisait nem lehet pontosan dátumok közé fogni. Pedig kritikus és kiemelkedő minden
elmúlt kor között, mert ekkor születik meg a Civilizáció.
Hogyan történt ez a születés'? - Itt megint csak azoknak a törvényeknek megfelelően,
amelyek az Időben hátrafelé vetett tekintetünket irányítják -, nem tudhatjuk, hogy miként
történt. Pár évvel ezelőtt egyszerűen «nagy szakadásról» beszéltek, amely elválasztotta a pattintott kövek utolsó fokait a csiszolt kövek első rétegeitől, meg az agyag-edény-kultúrától.
Azóta egész sor közbeeső, jobban meghatározott jel akadt, amely közelebb hozza e szakadék
két oldalát. De lényegében megmarad a szakadék'. Költözködések játékának, vagy az újítások
fert6zésszerü hatásának köszönhető ez? Valami etnikai hullám hirtelen érkezése, amely
valahol másutt csöndben gyülemlett föl a termékenyebb vidékeken? - vagy a sikeresnek
ígérkező találmányok ellenállhatatlanul előretörő hatása? Inkább népek mozgása? - avagy
inkább a kultúra mozgása?", Még nem nagyon tudjuk eldönteni. Az viszont biztos, hogy
letelepedett és szervezett Emberiséget találunk a Lovakra és Rénszarvasokra vadászók helyett
és éppen az ő helyükön, egy geológiailag nem számottevő hézag után. Viszont arra kell
gondolnunk, hogy ebben a hézagban mégis elég hosszú idő volt szükséges ahhoz, hogy
kiválasszák és megszelídítsék azokat a növényeket, illetve állatokat, amelyekkel még ma is
együtt élünk. Egyszer vagy kétszer tízezer év alatt az Ember magáévá tette a Földet és
gyökeret vert rajta. /
Ahogyan imént a Gondolat megjelenésének pillanatában, akként a Társulásnak ebben a
döntő korszakában is - úgy látszik - titokzatosan összefut a részben egymástól független
tényezők nyalábja, hogy fenntartsa és előre
jutásra késztesse az Emberré-válást. Próbáljunk itt rendet teremteni.
Mindenekelőtt: folyton nagyobb Sokasodás. Az egyedek számának gyors
megnövekedése szűkebbre szorítja a szabad földterületet. Egyik csoport a másikba ütközik;
ennek következménye az, hogy csökken a helyváltoztatások lehetősége, és fölmerül az a
kérdés, miként lehet legjobban kihasználni a folyton szűkebbre határolt területeket. Könnyen
elképzelhetjük, hogy e kényszerhelyzet nyomására merült fel az a gondolat, hogy a
helyszínen ken megőrizni s előteremteni azt, amit azelőtt messzi tájon kellett megkeresni
vagy utolérni. Állattenyésztés és földművelés váltja fel a gyűjtögető életmódot és a
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vadászatot. A pásztor és a földműves.
S ebből az alapvető változásból következik minden más.
Először is: a felduzzadó lakosságú helyeken megjelenik a jogok és kötelességek
bonyolult hálózata, amely mindenféle közösségi és jogrendi szervezet kitalálására késztet.
Ezeknek maradványai még ma is ott vannak a nagy civilizációk árnyékában, a Föld
legkevésbé előrehaladt népeinél. Mondhatjuk, hogy társulási szempontból az emberek már
mindent megpróbáltak tulajdonjogi, erkölcsi, házassági problémák megoldására..,
Ugyanakkor pedig az állandóbb jellegű és sűrűbben lakott környezetben, amelyet az
első földművelő közösségek teremtettek meg, rendezett módon alakul ki és lendületes
fejlődésnek indul a kutatás igénye és vágya. Csodálatos korszaka ez a keresésnek és a
feltalálásoknak. Az Élet örökös tapogatódzása tör elő, értelmesen, gondolkodó formában, új
kezdet utolérhetetlen frissességével! Amihez csak hozzá lehetett férni, azt megpróbálták
ebben a rendkívüli korszakban. Kiválogatták és tapasztalati módon jobbá tették a
gyümölcsöket, a gabonaféléket s az állatok tömegeit. Agyag-edényt készítettek. Szőttek. Igen
hamar megjelentek a képekkel rajzolt írás első elemei, a fém előállítására az első
próbálkozások.
S akkor, mindennek köszönhetően és mert már szilárdabban összetömörült s jobban fel
volt készülve a hódításra, az Emberiség végül is kiterjeszthette első hullámait olyan vidékek
elfoglalására, amelyeket addig még nem ért el. Ettől kezdve folytonos térfoglalásra indul.
Mert hát a Csíszolt-Kőkorszak hajnalán történt meg az is, hogy a jégtől felszabaduló
Alaszkán át, vagy talán más utakon is az Ember behatolt Amerikába, hogy új anyaggal dolgozva és újabb áldozatokkal ott is elkezdje a szálláskészítés s az állandó lakóhely építésének
munkáját. Sok vadász és halász volt még akkor, s ezek továbbélték a kőkorszakbeli életet
annak ellenére is, hogy edényt használtak már és volt csiszolt kőeszközük. De ott vannak
mellettük a valódi földművelők, akik kukoricát esznek. S kétségkívül már akkor egy másik
emberár ömlik szét, mesés kalandot próbálva, át a Csendes-Óceánon; útjait folyton nyomon
kísérhetjük, mert hosszú foltokban jelzik a banán-, a mangó- és a kókuszerdők.
Ennek az átalakulásnak tényét éppen hogy csak ismerjük eredményeiből. De e metamorfózis
végén a Földet gyakorlatilag elborítja egy olyan lakosság, amelynek csiszolt eszközei,
magőrlő kövei, edény-maradványai mindenütt ott hevernek, ahol a mai földréteg vagy homok
alatt előtűnik a szárazföldek régi talaja.
Persze ez az Emberiség ritkás~ lakta a földet. Olyannak képzelhetjük, mint Amerika vagy
Afrika népességét abban az időben, amikor először, érkezett oda Fehér Ember: etnikus és
szociális szempontból nagyon sokféle csoport mozaikja.
De már világosan megmutatkozik és összefüggő is ez az Emberiség. A Rénkorszaktól kezdve a népek lassacskán megtalálták végleges helyüket, szinte a térfoglalás
részleteit is beleértve. Növekszik az érintkezés lehetősége egyik nép s a másik között, mert
kereskedés adja tovább a dolgokat, és a gondolatok eljutnak egyiktől a másikhoz. Szervezett
formát öltenek a hagyományok. Kifejlődik a közösségi emlékezés. S bár vékonyka és
szemcsés még ez az első hártya, de a Nooszféra már elkezd magára zárulni s körülöleli a
Földet.

5. A CSISZOLT-KŐKORSZAK FOLYTAT ASA ÉS NYUGAT ELŐTÉRBE
NYOMULASA
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Az emberi Paleontológiával még nem foglalkozó időkből megmaradt az a szokásunk,
hogy sajátos szakaszként különválasztjuk azt a mintegy hatezer évet, amelyről írásos és
dátumokkal ellátott adataink vannak. Ezt szoktuk Történelemnek nevezni, szembeállítva a
Történelemelőtti korral. A valóságban nem létezik ilyen vágás. Minél inkább felvázoljuk a
Múlt távlatait, annál inkább azt tapasztaljuk, hogy a «történetinek» nevezett idők (egészen a
«modern» kor kezdetéig s azt is beleértve) nem alkotnak egyebet, mint a Csiszolt-Kőkor
közvetlen folytatását. Világos, hogy nagyobb a bonyolultság és növekszik a különféleségek
sorozata. Erről hamarosan beszélünk. De ez is lényegében ugyanazokat a vonalakat követi és
ugyanazon a síkon.
Biológiai szempontból, vagyis a mi szempontunkból, hogyan határozzuk meg és miként
képzeljük el az Emberré-válás fejlődését ebben a rövid, de csodálatosan termékeny
időszakban?
Amit az intézmények, népek és országok mozgalmas sokaságán végig följegyez a
Történelem, az lényegében a Homo Sapiens normális kibontakozása a Csiszolt-Kőkor , által
megteremtett szociális légkör ölén. Száraz levélpikkelyekhez hasonlóan egyik-másik
fokozatosan félreszorul, mint például az Ausztrálok, akik civilizációnknak és a
kontinenseknek szélén már éppen hogy csak ott lógnak. Ellenben más, központibb és
életerősebb hajtások gyorsan növekednek és uralomra törnek; ezek maguk számára
igyekeznek fönntartani a földet és a fényt. Amott ritkulást okozó eltűnések, emitt
rügyfakadás, amely vastagítja a lombozatot. Elszáradó ágak, alvó ágak. de mindent
meghódítani nekilendülő ágak is. Legyezők vég nélküli egymást-keresztezése; s ha csak két
évezredre nézünk vissza,. már akkor sem látjuk egyiküknek összekötő szárát sem. Eseteknek,
helyzeteknek, előbukkanásoknak egész sora ez, mint amilyent akármelyik fílumon látunk, ha
életerősen szaporodik.
Dehát ez minden?
Azt képzelhetné valaki, hogy a Csiszolt Kőkortól kezdve az okozza az emberi
Filogenezisben a legnagyobb nehézséget - és kivételes értékét is -, hogy egymáshoz közel
vannak azok a tények, amelyeknek köszönhető, hogy szinte szabad szemmel nyomon
követhetjük a fajok ágakra-oszlásának biológiai mechanizmusát. Valójában valami több
történik itt.
Amíg a tudom n csak a többé-kevésbé elszigetelt s antropológiailag többé-kevésbé
kialakuló «történet-előtti» embercsoportokat szándékozott tárgyalni, addig az állati
filogenezis általános szabályait még hozzávetőlegesen alkalmazhatta. A Csiszolt-Kőkortól
kezdve határozottan - uralkodni kezd a pszichés tényezők hatása a szomatikus tényezők
többé-kevésbé csökkenő fokú változatai fölött. S attól kezdve lép előtérbe az
eredményeknek az a két sora, amelyet föntebb előre jeleztünk, amikor nagy vonalakban
leírtuk az Emberré-válás menetét:
1) először is a genealógiai örvös szétágazások fölött megjelennek a politikai és
kulturális egységek, csoportosulások bonyolult skálái, amelyek a földrajzi eloszlás, a
gazdasági. kapcsolatok, a vallási meggyőződések, a szociális intézmények sokszálú síkjain
képeseknek bizonyulnak arra, hogy - miután háttérbe szorították a «fajt», - minden irányban
és különféle mértékben találkozzanak egymással; 2) s ezzel egyszerre az újfajta ágak között
összetapadási .erők (anasztomózis, összefolyási igények) mutatkoznak, amelyeket
mindegyikükben egy-egy pszichológiai kötésnek - vagy pontosabban : tengelynek egyedivé-válása szabadít fel. A széttartó erőknek és az összpontosuló erőknek együttes nagy
működése ez.
Nem szükséges kitérnem arra, hogy léteznek, különfélék is, meg hogy állandóan
születnek is legalább virtuálisan szétváló emberi közösség-egységek. Nemzetek, államok,
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civilizációk születése, gyarapodása és kifejlődése... Mindig ez tárul elénk; s a népek
évkönyveit ilyen sorsfordulók töltik ki. De ha jól beléjük akarunk látni és szándékozunk e
nagy játszma értékét is megállapítani, egyet nem szabad elfelejtenünk. Bármily emberiek is az
események, ez alatt az értelmessé vált forma alatt az emberi Történelem a maga módján és a
maga fokán igazában az Élet organikus mozgását viszi tovább. A Történelem elmondja, hogy
milyenek voltak a közösségi szerteágazódások jelenségei; e tények révén az emberi
Történelem még hozzátartozik a természetes történéshez.
Sokkal finomabbak és biológiai lehetőségektől terhesebbek az egybefolyás jelenségei.
Próbáljuk követni mechanizmusukat, és lássuk, mik a következményei.
A gyöngén «pszichés» állati ágak vagy fílumok között a versengésre és esetleg az egymás
félretolására korlátozódnak a reakciók. Az erősebb lép a gyöngébb helyébe, s végül is
megfojtja. Ez alól a brutális, majdnem mechanikus egymást-félretolás törvénye alól az
alsóbbrendű szervezetek között éppen csak a «szimbiótikus» (főleg funkcionális) társulás
esetei mutatnak kivételt, vagy pedig a leginkább társult rovaroknál: egyik csoport ki van
szolgáltatva a másiknak.
Az Embernél (legalábbis a Csiszolt-Kökorszak utáni Emberek között) az egészen
egyszerű félrelökés és kipusztítás kezd rendkívülinek vagy legalábbis másodlagosnak
mutatkozni. Bármily brutális is a hódítás, de az elnyomással mindig együtt jár valami
asszimiláció. 'Még ha részben el is fojtották a legyőzöttet, ez a legyőzött hat még a győzőre,
hogy átalakítsa. Amint a Geológiában mondják: endomorfizálja, bensőleg alakítja át. S még
inkább így van ez a békés kultúr-hatás esetében. Végül mind határozottabban ez történik, ha
egyformán ellenállóképes és aktív népek hosszú feszültség során bensőleg lassan hatolnak
egymásba. A pszichizmusok kölcsönös «átjárhatósága» (külső hatásokra megnyíló
képessége) ez, amellyel együtt jár valami nagyszerű és gazdag értelmet rejtő egymástmegtermékenyítés. Ezáltal valódi biológiai kombinációk alakulnak ki és szilárdulnak meg.
E kettős hatás átszövi és társítja az etnikai hagyományokat, meg az agygéneket is.
Valaha az Élet Fáján csak a szárak egyszerű összefonódása, most már olyan szintézis, amely
~ Homo Sapiens teljességét hatja át.
De persze nem mindenütt egyformán.
A szárazföldek szerencsés kialakulása következtében a fajok találkozására és
keveredésére a Földön vannak a többinél kedvezőbb vidékek: nagykiterjedésű fennsíkok,
szűk átjárók, hatalmas művelhető síkságok, főleg ha nagy folyók öntözik. E kiváltságos
helyeken az emberi tömeg már az egyhelyben lakó élet kezdetétől fogva természetszerűen
törekedett összpontosulni, egybeolvadni és fölmelegedni. Ezzel magyarázható, hogy a
csiszolt-kőkori rétegen kétségtelenül őseredeti hasonlósággal mutatkozott néhány vonzási és
szerveződési pólus: a Nooszféra számára ez már felsőrendű és új állapot előjele és előjátéka.
Öt ilyen központot találunk, többé-kevésbé visszafelé a múltban: Közé Amerika a mája
civilizációval; a Déli tengerek a polinéziai civilizációval; a Sárga Folyó medencéje a kínai
civilizációval; a Gangesz és az. Indus folyók völgyei az indiai civilizációval; s végül: . Nílus
és Mezopotámia az egyiptomi és a szumér civilizációval. Ezek a központok (kivéve a két
elsőt, mert sokkal.
régebbiek) majdnem ugyanabban a korban találhatók. De eléggé függetlenek is egymástól.
Mindegyikük vakon igyekszik kiterjedni és sugározni, mintha csak egyedül neki volna
fönntartva az a szerep, hogy elborítsa és átalakítsa a Földet.
Igazában nem abból áll-e a Történelem lényege, hogy ezek a szomatiko-pszichikus
nagy áramlatok találkoznak, egymással küzdenek és végül fokozatosan összhangba jutnak?
Ez a befolyásért folytatott harc valójában hamar helyhez kötődött. A Mája központ igen
gyorsan elszigetelődött az Új Világban, a polinéziai központ nagyon szétszóródott a messzi
szigetek színtelen porán, s ezért az előbbi hamarosan teljesen kialudt, az utóbbi pedig már
csak űrben fénylett tovább. Tehát Ázsiában és Észak-Afrikában, nagy síkságok földművelő
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népei között folyt a nagy játszma a Világ jövőjéért.
Egy vagy két ezer évvel a mi korunk előtt e játszma esélyei egyformának tűnhettek a
résztvevők számára. S mégis - ahogy az események alakulása mutatja - ma látjuk, hogy már
akkortól kezdve gyöngeség jeleinek csírái mutatkoztak a két legkeletibb versenytársban.
Először is - akár saját géniusza miatt, akár óriási méretei következtében, - Kína (persze a
régi Kínáról beszélek) nem mutatott érzéket és lendületet mély átalakulások iránt. Bizony
különös látvány ennek az óriási területnek teste, amely még tegnap is csak továbbtengődött
szemünk láttára és a világnak alighogy megváltozott töredékét alkotta. Olyan volt, mint a
tízezer évvel ezelőtti világ... Nemcsak gyökeresen földművelő, hanem lényegében a
földbirtok alapján szervezett lakosság; a császár nem volt más, mint a legnagyobb a
földbirtokosok közt. Ez a nép a kővel való építésben, az edénykészítésben s
bronzművességben agyonspecializálódott. Babonaságig túlozta a képjelekkel való írás
gondos tanulmányát s a csillagok állásának tudományát. Igen, hihetetlenül kifinomult
civilizáció. De amiként írásmódja" amelyben oly nagyszerűen tükröződik szelleme,
módszert ő sem változtatott kezdettől fogva. Még Csiszolt-Kőkorszak ez a XIX. század
közepén, s nemhogy megfiatalodott volna, mint más helyütt, hanem folyton csak vég nélkül
bonyolultabbá vált önnömagán belül. Nemcsak ugyanazokat a vonalakat, de még ugyanazt a
síkot sem hagyta el. Mintha nem tudott volna elszakadni attól a földtől, amelyen kialakult.
Miközben Kína már földhöz merevedett, s folyton szaporította tapogatódzásait és
fölfedezéseit, anélkül hogy igyekezett volna Fizikát teremteni magának -, India átadta magát
a Métafizikának, s el is veszett benne. India: filozófiai és vallási magasfeszültség rendkívüli
helye...
Sosem fogjuk eléggé fölmérni, hogy a múltban mily óriási mértékben áradt mindnyájunkra
ennek az anticiklonnak misztikus hatása. De ezek az áramok - bármily hatékonyan
tisztították is át az emberi atmoszféra levegőjét s fényét, - túlzott passzivitásuk és
légiességük miatt - ezt bizony el kell ismernünk - nem voltak képesek megszervezni a
Földet. India ősi szelleme úgy kelt
életre, mint nagy lélegzet; s amikor ütött az órája, úgy tűnt is el, mint nagy lehelet. Hogyan is
lehetett volna másképp? Ha egy tan illúziónak (maya) tekinti a jelenségeket, s a jelenségek
kapcsolatát körláncnak látja (karma), hát akkor mi akadhat egy ilyen tanban, ami lélekre
kelthetné és irányíthatná az emberi fejlődést? - Éppen csak tévedés történt- de ez aztán
mindent jelentett! - a Szellem meghatározása s ama kapcsok értékelésére vonatkozóan,
amelyek a Szellemet az Anyag szublimációihoz kötik.
Tehát lassan-lassan visszaszorulunk a Világ legnyugatibb zónái felé, ahol az Eufrátesz, a
Nílus, a Földközi-tenger partjain a földrajzi helyzet és a népeknek rendkívüli találkozása
néhány ezer év alatt megalkotta azt a kedvező keveredést, amelynek köszönhetően az ész
társult a tényekkel, vallás a tettel, úgy hogy nemcsak nem veszett el fölfelé szálló erejük,
hanem meg is növekedett. Mezopotámia, Egyiptom, Hellász, nem sokára utána Róma, s
mindegyik fölött (erre majd visszatérek befejezésemben) a titokzatos zsidó-keresztény kovász
adta meg Európa szellemi formáját!
A pesszimista ember könnyen fölparcellázhatja ezt a rendkívüli korszakot olyan
civilizációkra, amelyek egymásután összeomlottak. De nem tudományosabb-e az, hogy az
egymást követő ingadozások alatt ismét az Élet nagy spirálisát ismerjük fel, amely
váltásokkal, de visszafordíthatatlanul követi kibontakozásának vezérfonalát? Szuza, Memfisz,
Athén meghalhatnak. A Világegyetem mindinkább megszervezett tudata mégis továbbadódik
kézről kézre, és növekszik ragyogása.
Amikor később a Nooszférában folyó «planetizációról» fogok beszélni, igyekszem majd
megadni az Emberiség többi részének azt a nagy és lényeges szerepet, ami sajátosan nekik
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köszönhető s ami nekik jut ki a Földön elvárható teljesség érdekében. Kutatásaink jelenlegi
pontján a tényeknek érzelmi meghamisítását jelentené, ha nem ismernénk fel azt, hogy a
történeti időkben Nyugat révén épült fel és haladt tovább az Antropogenezis fő tengelye.
Ebben az izzón növekvő és egyetemes kohóként működő zónában az Ember megtalálta vagy
legalábbis újra fel kellett fedeznie mindazt, ami ma Emberré tesz. Mert még az is, ami
másutt már régóta ismert volt, csak azáltal kapott végleges emberi értéket, hogy testet öltött
az európai szellem és cselekvés rendszerében. Nem bárgyú naivság az, hogy nagy
eseményként emlegetjük:
Amerikát Kolumbusz fedezte föl…
Igen, hatezer év óta a Földközi-tenger körül hajtott ki csírája annak az új
Emberiségnek, amely éppen ma van azon a ponton, hogy végleg magába szívja a csiszolt-kőkorszakbeli mozaik utolsó maradványait. A Nooszférán új lombhajtás rügyezik, s ez
mindegyik között a legsűrűbb levélzetű lesz.
Ezt pedig az bizonyítja, hogy a világ egyik végétől a másikig minden nép -hogy emberi
maradjon vagy hogy még emberibb legyen - föltétlenül nyugati fogalmak szerint és éppen a
Nyugat által elért formában veti föl önmagának a modern Föld reményeinek nagy problémáit.

III. FEJEZET
A MODERN FÖLD
KORVÁLTOZÁS
Az Ember minden korban azt hitte, hogy «korfordulón» van. Bizonyos mértékben
igaza is volt, ha fölfelé emelkedő spirálisra állítjuk őt. De vannak olyan pillanatok, amikor
az átalakulásnak ez az érzése erősebb és különösképpen igazolódik. Nem túlozzuk el mai
életünk jelentőségét, ha azt gondoljuk, hogy benne történik meg a Világ egyik éles
fordulója, amely szinte összemorzsol minket.
Mikor kezdődött ez a forduló? - persze hogy lehetetlen pontosan megmondani. Miként
a nagy hajó, akként az emberi tömeg is csak fokozatosan változtatja útja irányát, s ezért
nagyon messzire, legalább is a Renaissance korig követhetjük az útváltoztatást jelző első
rezdüléseket. De egy dolog biztos: a XVIII. század vége felé Nyugat határozottan nagy
fába vágta fejszét. S attól kezdve új világba léptünk, még ha néha nyakasan azt állítjuk is,
hogy ugyanolyanok maradtunk.
Először is a gazdasági változások. Bármily fejlett volt is civilizációnk -álig kétszáz
évvel ezelőtt, alapjában mindig a föld és a földbirtok eloszlása határozta meg formáját. A
«földi javak» típusa, a család atommagja, az
Állam őstípusa (s a Világmindenség ősformája is!) az volt még, mint ami a Társadalom
legelső korában: a megművelt föld, a területi alap. Csakhogy a pénz «dinamikussá tétele»
következtében a tulajdon az utóbbi időben lassan-lassan személytelenné, szétfolyó
valamivé foszlott, annyira hogy most már az államok tulajdona is szinte semennyire sem
esik egybe határaikkal.
Aztán ipari változások. A XVIII. századig — a sok tökéletesítés ellenére is — mindig
egyetlen kémiai energia volt csak ismert: a Tűz; s mindig egyetlen mechanikus energiát
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használtak: — az emberi s az állati izmokat, amelyeket gép módjára növeltek. De azóta!...
S végül társadalmi változások. A tömegek felébredtek.. .
Ha csak ezeket a külső jeleket figyeljük, máris sejthetjük, hogy annak a nagy
forrongásnak, amelyben Nyugaton élünk a francia forradalom vihara óta, mélyebb és
komolyabb oka van, semmint az elvesztett régi egyensúlyát kereső világ nehézségei.
Hajótörés? Oh nem! De ránk zúdul egy ismeretlen tenger förgetege, amelybe éppen csak most
lépünk, elhagyva az eddig minket védő öblöt. Az történik, amit Henri Breuil mondott nekem,
szokásos nyersen villanó meglátásával: nagyon egyszerű megmondani, hogy mi hajt most
bennünket szellemileg, politikailag, sőt lelkileg is: «Csak most szedtük fel utolsó
horgonyainkat, amelyek még a Csiszolt-kőkorhoz kötöttek». Paradoxális, de ragyogó
jellemzés ez. Azóta minél többet gondolkodtam rajta, látom, Breuilnek igaza van.
Éppen most lépünk korváltozásba.
Iparosodás kora. Petróleum, Elektromosság és Atom kora. Gép kora. Nagy kollektivitások és
Tudomány kora... A jövő majd eldönti, hogy melyik név illik legjobban arra az időszakra,
amelybe most lépünk. Nem sokat számít az elnevezés. Az a tény viszont számít, hogy meg
tudjuk mondani: mindazok árán, amit elviselünk, az Életnek új és döntő lépése most történik
meg bennünk és körülöttünk. Valami hosszan érlelődött a földművelő évszázadok látszólagos
merevsége alatt. Most itt az óra, új állapotváltozás kikerülhetetlen vajúdásaival és
fájdalmaival. Az első Emberek láthatták eredetünket. Lesznek olyanok is, akik a Vég nagy
jeleneteinek lesznek szemtanúi. A mim mostani rövidke életünknek jutott az a szerencsés és
kiváltságos lehetőség, hogy a Nooszféra egyik vedlési folyamatával esik egybe...
Ezekben a zavaros és feszült időkben, amikor a Jelen a Jövőbe nyúlik, forrponton lévő
Világban, szemtől szembe állunk az emberi Jelenség nagyságával, soha eddig el nem ért
nagyszerűségével. Itt — avagy sehol, most — vagy soha, ebben a maximumban és ebben a
közelségben remélhetjük, hogy az Emberré-válás jelentőségét bármelyik előttünk járt
szellemnél jobban felmérhetjük, és fontosságát értékelhetjük. Nézzünk figyelmesen s
próbáljuk megérteni. Ezért elhagyva a felszínt, igyekezzük kibetűzni, hogy a Szellem milyen
sajátos formája születik meg a Modern Föld ölén.
Gyárak füstje fedi a Földet. Lázas a tevékenységtől. Ezer új sugárzás vibrál rajta. És a
nagy szervezet végeredményben csak egy új lélekért és új lélek által él. Kor-változás mögött
Gondolat-változás van. De hát hol keressük, hová tegyük ezt az újjászülő és finom változást,
amely észrevehetően meg sem változtatja testünket, s mégis új létezőket formál belőlünk.
Nem másutt, mint új intuícióban, amely egészében alakítja át annak a Világmindenségnek
fizionómiáját, amelyben mozogtunk. Más szóval: fel kell ébrednünk.
Ami négy-öt generáció távlatában elődeinktől annyira különbözővé tett minket —
akárki mondja is az ellenkezőjét —, s ami minket nagyra vágyóbbá és aggódóvá is tett, az
nemcsak az a tény, hogy egyszerre fölfedeztük és megszelídítettük a Természet újfajta erőit.
Ha nem tévedek, azért vagyunk mi mások, mert egész lelkünk mélyén arra eszméltünk rá,
hogy valami mozgás visz magával, s tudatára ébredtünk annak is, hogy az emberi Erőfeszítés
értelmes megvalósítása félelmetesen komoly problémákat vet föl.

1. A FEJLŐDÉS FÖLFEDEZÉSE
A.

A Tér-Idő észrevétele

Mindegyikünk emlékezetéből már rég kiesett az a pillanat, amikor először nyitotta ki
szemét s látta a fényeket és tárgyakat össze-vissza ráözönleni, az egészet ugyanazon a síkon.
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Meg kell erőltetnünk magunkat, ha el akarjuk képzelni azt az időt, amikor még nem tudtunk
olvasni. Nehezen helyezkedünk vissza abba a korba, amikor számunkra a világ még nem volt
több mint a ház falai vagy a családi kör...
Ugyanígy hihetetlennek tűnik, hogyan élhettek olyan emberek, akik nem is gyanították, hogy
fejünk fölött a csillagok fényévek századaira vannak, vagy hogy az Élet körvonalai évmilliók
távlatában rajzolódnak ki mögöttünk, látókörünk határain túl.
Pedig elég, ha föllapozunk egy kicsit sárgultabb könyvet, bármelyiket azok közül,
amelyekben a XVI. századi, sőt még a XVIII. századi szerzők is előszeretettel értekeztek a
világok alkatáról, s megdöbbenten állapítjuk meg, hogy a mi ük-ük-ük-nagyapáink
tökéletesen jól érezték magukat olyan három-dimenziós térben, amelyben a csillagok
keringtek a Föld körül — csak alig hat ezer év óta. Egy olyan kozmikus atmoszférában, mely
minket már pillanat alatt megfojtana, olyan távlatok között, ahová nekünk már fizikailag
lehetetlen visszatérnünk, ők minden baj nélkül éltek, sőt teli tüdővel lélegeztek…
Mi történt hát közöttük és miközöttünk?
Számomra nincs megdöbbentőbb esemény, a Noogenezis biológiai valóságát semmi sem
mutatja jobban, mint az a tény, hogy az értelem kezdettől fogva lépésről-lépésre nekifeszül,
mert igyekszik legyőzni a Közelség gúzsba kötő illúzióját.
E küzdelem során, amely hatalmába akarja venni a Világmindenség távlatait és
vonalait, először a Tér engedett a nyomásnak. Ez természetes, hiszen a Tér érzékelhető,
megfogható. Az első győzelem igazában akkor történt meg, amikor igen régen valaki (minden
bizonnyal egy görög ember, Arisztotelész előtt) egymásra göngyölgette a dolgok látszólagos
laposságát és fölvillant agyában az a gondolat, hogy vannak ellentétes pontok... Azóta a
gömbölyű Föld körül az égbolt is görbére hajlott. De a szférák központja még rossz helyre
került, s ez gyógyíthatatlanul megbénította a rugalmasnak ígérkező rendszert. Igazában csak
Galilei idejében történt meg az, hogy széttört a régi geocentrikus világkép s az ég megnyílt,
szabadon kitárulva azoknak a vég nélküli kiterjedéseknek, amelyeket az óta fölfedeztünk
rajta. A Föld csak egyszerű porszem a csillagok porában. A Végtelen nagy lehetségessé vált, s
ezzel párhuzamosan egyszerre fölvillant a Végtelen kicsi.
Az idők mélységét sokkal lassabban tudtuk észrevenni, mert nem voltlátható támaszpontunk.
Égitestek mozgása, hegyek alakja, a testek kémiai természete: bizony az egész Anyag
olyannak tűnt, hogy folytonos jelent fejez ki vonalaival. A XVII. század Fizikája még nem
éreztethette meg Pascallal a Múlt szakadékát. Hogy a Föld valódi korát, aztán az elemek igazi
régiségét fölfedezze, ahhoz az Embernek érdeklődnie kellett éppen néhány középnagyságú
tárgy, pl. az Élet vagy a vulkánok iránt. Tehát egy kis résen át, az éppen megszületett
«Természettudomány» szűk kapuján át, a XVIII. századtól fogva kezdett fény szüremkezni a
nagy mélységekbe, lábunk alá. Kezdetben igen kicsinynek értékelték azt az időt, amely
szükséges lehetett a Világ kialakulásához. De legalább meg volt már a lendület s nyitva állt a
kapu. A Tér falait a Renaissance rengette meg; aztán pedig, Buffonnal kezdve, az Idő
padlózata (s következésképp a mennyezete!) vált mozgóvá. S attól fogva a tények szüntelen
nyomására folyton csak gyorsult ez a folyamat. Idestova kétszáz éve történik a szorítás
fölengedése, de még nem jutott el addig, hogy egészen szétoldja a Világ spiráljait. Egyre
nagyobb távolság a pályák között, és folyton csak új körök tűnnek elő, még mélyebbek…
Ezek az első állomások jelezték, hogy az Ember kozmikus távlatokra eszmélt.
Csakhogy a Tér s az Idő bármily nagyra tágult is ki, még önmagukban homogének s
egymástól függetlenek maradtak. Két, egymástól elválasztott edény volt csak; s bár folytonfolyvást hatalmasabbra tágultak, fizikailag mégis meghatározott rend nélkül gyömöszölődtek
beléjük a dolgok — s lebegtek bennük.
Ez a két fülke mérhetetlenül kitágult. Csakhogy mindegyiknek belsejében a tárgyak
ugyanoly szabadon áthelyezhetőknek mutatkoztak, mint azelőtt. Vajon nem lehetne-e a
dolgokat tetszés szerint, megkülönböztetés nélkül ide vagy oda tenni, előre vagy hátra tolni, s
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ha éppen úgy tetszik, hát meg is semmisíteni? — Ha az emberek nem is merészkedtek ilyen
elméleti játékra, de még nem látták meg világosan, hogy meddig és miért lehetetlen az ilyen
játszadozás. Olyan kérdés volt ez, amely még nem merült föl.
Csak a XIX. század közepén, ismét a Biológia hatására kezdett végre fölfakadni a fény,
amikor fölfedezték, hogy minden létező visszafordíthatatlanul összefügg. Az Élet
láncolatainak vonalai, s aztán nemsokára az Anyag láncolatai tűntek elő. A legkisebb
szénmolekula szerepet játszik — természete és helyzete alapján — az egész csillagvilág
kialakulásában; meglátták azt is, hogy a legkisebb Véglény: oly strukturálisan vegyül az Élet
szövetébe, hogy — hipotézisként mondom — létezését nem lehetne a nélkül megszüntetni,
hogy ipso facto szét ne esnék a Bioszféra egész kötege. A létezők úgy oszlanak meg, úgy
következnek egymásra, annyira szolidárisak egymás között, hogy együttnövekedésből
születnek, közös genezisben. Az Idő és a Tér szervesen kapcsolódik össze, hogy ketten együtt
fonják meg a Világegyetem Szövetét... Íme itt tartunk, ma ezt vesszük észre.
Lélektani szempontból mi rejlik a fölfedezés mögött?
Ha az egész Történelem nem bizonyítaná azt, hogy az igazság — ha csak egyszer és
csak egyetlen fejben villan is föl, — végül mindig meghódít minden emberi tudatot,
lekókadhatna fejünk s elfogyhatna türelmünk annak láttán, hogy még ma is mennyi átlagon
fölüli szellem zárkózik el az evolúció eszméjétől. Sokak számára az evolúció csak a
Transzformizmust jelenti még ma is; s maga a Transzformizmus valami avult darwini hipotézisnek látszik, amely olyan helyi és esendő jellegű, akárcsak a naprendszer Laplace-i
elmélete vagy a Wegener képzelte szárazföldek áramlása. Csakugyan vaknak kell lennie
annak, aki nem látja meg azt a nagyjelentőségű mozgalmat, amelynek köre igen messzire
nyúlik a Természettudományokon túlra, s megnyerte, meg is hódította maga körül a Kémiát, a
Fizikát, a Szociológiát, sőt a Matematikát és a Vallástörténelmet is. Az emberi megismerés
minden területe, egyik a másik után mozdul meg, s mindent együtt ugyanegy mélyből fakadó
áramlás sodor magával valami kibontakozás tanulmányozása felé. Vajon az Evolúció csak
egyfajta elmélet, rendszer, valamiféle hipotézis? Bizony nem! Ennél sokkal több: olyan
általános föltétel, amelyhez ezen túl igazodnia kell minden elméletnek, minden rendszernek,
minden hipotézisnek; s mindegyiknek eleget kell tennie az Evolúciónak, mert csak így
maradhat elgondolható és igaz mindegyikük. Fény ez, amely minden tényt megvilágít; olyan
görbe, amelyhez igazodnia kell minden vonalnak. Ez az Evolúció.
Másfél évszázad óta szellemünkben kezd valóságot ölteni egy oly csodálatos esemény,
amelyhez foghatót a Gondolat felbukkanása óta sosem jegyzett fel a Történelem: a Tudat új
dimenziók keretébe jut, végérvényesen. S ennek következtében teljesen megújult Világmindenség születik, miközben belső szövetének egyszerű transzformációja nem változtatja meg
vonalait és gyűrődéseit.
A Világ eleddig sztatikusnak és darabkákra vághatónak tűnt. S mintha geometriájának
három tengelyén nyugodott volna. Most már csak egyetlen folyamból áll. Az embert
«modernné» teszi és e jelző viselésére az képesíti (s ebben az értelemben kortársaink óriási
többsége nem modern), hogy nemcsak Térben képes látni, nemcsak Időben, hanem
Tartamban, vagy ami ugyanazt jelenti: a biológiai Tér-Időben. Sőt egyáltalán képtelen arra,
hogy bármit is — legfőképp önmagát — másképpen szemléljen.
Ez az utolsó lépés visz bennünket a metamorfózis kellős közepébe.

B.

Tartamba burkoltan.

Nyilvánvaló, hogy az Ember nem vehette volna észre maga körül az Evolúciót, ha
nem érezte volna meg, hogy milyen fokra emelte őt a Fejlődés. S ezt Darwin jól kimutatta.
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Viszont ha a múlt század óta mutatkozó transzformista nézetek fejlődését megvizsgáljuk,
meglepetten tapasztaljuk, hogy természettudósok és fizikusok kezdetben milyen naiv módon
azt képzelték, hogy ők maguk nem is tartoznak abba az egyetemes áramlásba, amelyet éppen
akkor vettek észre. A megismerés aktusában alany és tárgy majdnem elkerülhetetlenül szét
akar válni egymástól. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a minket körülvevő tárgyaktól és
eseményektől folyton elszigeteljük önmagunkat, mintha csak kívülről néznénk a dolgokat, jól
védve valami megfigyelő állomás falai között, ahová a tárgyak nem érhetnek el: szemlélői, de
nem elemei vagyunk annak, ami történik. Így magyarázható, hogy miután az Élet összefüggő
láncolatai kibontakoztak előttünk, az Ember eredetének kérdését igen sokáig a szomatikus,
pusztán testi szempontjaira korlátoztuk. Azt helyénvalónak gondoltuk, hogy hosszú állati
örökség alakítja ki tagjainkat; viszont szellemünk mindig kivonta magát ebből a játékból,
amelynek ő számlálta meg lüktetéseit. Bármily materialisták voltak is az első evolucionisták,
mégsem jutott eszükbe, hogy a maguk tudós szellemének is volna valami köze az Evolúcióhoz.
Ezen a fokon még csak fele útján voltak annak az igazságnak, amit kerestek.
E könyv első lapjától kezdve folyton csak azt próbálom megmutatni, hogy húsnál és
csontoknál sokkal mélyebbre nyúló alapok — éppen az egyveretűség és összefüggés
megdönthetetlen érvei — követelik azt, hogy egészen önmagunkba hosszabbodjanak meg a
Kozmogenezis szálai. Nem, az életáram nemcsak lebegteti, és magával ragadja, nemcsak
materiális felszínén éri lényünket, hanem finom fluidumként a Tér-Idő hatol egészen lelkünkig, miután magába merítette testünket. Áthatja. Átitatja. Lelkünk képességeibe vegyül,
annyira hogy a lélek lassacskán nem tudja, miként különböztesse meg ezt a fluidumot a saját
gondolataitól. Mivel pedig ez az ár csak tudat-növekedésekkel határozható meg, ezért ha
valaki jól lát, akkor észreveszi, hogy semmi sem marad ki ebből az árból, még lényünk
csúcspontján sem. Maga az az aktus, amely által szellemünk finom éle behatol az abszolútba,
nemde fölbukkanási jelenség? Összegezve: az Evolúciót először a dolgok egyetlen pontján
ismertük föl, aztán szükségképp megláttuk, hogy kiterjed az Anyag egész — akár szervetlen,
akár szerves — tömegére. Akár tetszik, akár nem, ez az Evolúció állandóan hódítva járja át a
Világ pszichés zónáit. Ez adja meg az Élet szellemi szerkezeteinek nemcsak kozmikus
szövetét, hanem kozmikus «elsőségét»: két olyan jellegét, amit eddig a régi «éter» örvénylő
árjainak tartott fenn a Tudomány.
Ugyan miképp testesíthetnénk a Gondolatot a Tér-Idő szerves folyamába, hacsak nem
a Gondolatnak adnánk meg az első helyet ebben a folyamatban? Hogyan képzelhetnénk el a
Szellemig kiterjesztett Kozmogenezist, hacsak nem találnánk magunkat ugyanakkor szemtőlszembe a Noogenezissel?
A Gondolat nemcsak anomáliaként és epifenoménként (felszíni látszati jelenségként)
tartozik bele az Evolúcióba, hanem annyira visszavezethető és azonosítható a Gondolat felé
tartó haladással, hogy éppen lelkünk mozgása fejezi ki és méri még az Evolúció előrejutását
is. Julián Huxley erős kifejezése szerint: az Ember fölfedezi, hogy ő nem más, mint a
tudatossá vált Evolúció. Amíg nem e távlatok szerint látunk, addig — én úgy gondolom —
sosem nyugszik meg modern szellemünk (mert modernek vagyunk, és amennyiben modernek
vagyunk). Mert csak ezen a csúcson és egyedül csak ezen a magaslaton várhat ránk
megnyugvás és megvilágosodás.

C.

Megvilágosodás

Mindegyikünk tudatában az Evolúció veszi észre magát, mert önmagára visszatekint.
Ennek az igen egyszerű belátásnak — azt hiszem az lesz a sorsa, hogy annyira
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nyilvánvalóvá és megszokottá válik utódaink számára, mint a pelenkás gyereknek a harmadik
tér-dimenzió felismerése. Ebből a belátásból új, kimeríthetetlenül rendezett világosság árad a
világra, belőlünk kiindulva sugárzik szét.
A «Fiatal Földről» elindulva lépésről-lépésre följebb emelkedve követtük a Tudatnak
az Anyagban való fejlődését, amely az Anyag fokozatos szerveződésének útján haladt. A
csúcsra érve, most már megfordulhatunk, hogy megkíséreljük egyetlen visszafelé sikló
szempillantással átölelni az egész működést. Csakugyan döntő ez az ellenpróba, és tökéletes
az összhang. Bármily más látásmódban valami sántít, «nem stimmel», mert az emberi
gondolat nem találná meg természetes helyét — genetikus helyét — a képben. A mi
látásmódunkban viszont fentről lefelé, lelkünkből kiindulva és lelkünket is beleszámítva:
torzulás és törés nélkül folytatódnak és mutatnak vissza a vonalak. Föntről lefelé hármas
egység folytatódik és bontakozik ki: szervezeti, mechanikus és mozgási egység.
a)

Szervezeti egység.

Az «örvös szétágazás», a «legyező»...
Minden fokán ezt a rajzot mutatta az Élet Fája. Megtaláltuk az Emberiség eredeténél
és a fő emberi áramlatokban. Ott húzódott szemünk előtt még azokban a bonyolult természetű
szerteágazásokban is, amelyekben ma nemzetek és fajok keverednek. Szemünk már érzékennyé vált s hozzászokott a látáshoz, tehát ugyanazt a motívumot sikerül megpillantania —
mindig ugyanazt — a mindinkább anyagtalan s rokon formák mélyén.
Megszokottságból ered az, hogy emberi világunkat különféle «valóságok» skatulyáira
osztogatjuk: természetes és mesterséges; fizikai és erkölcsi, szerves és jogi...
Abban a Tér-Időben, amely jogosan és kötelezően kiterjed a bennünk végbemenő
szellemi mozgásokra, már elmosódnak a határok az imént említett mindegyik gondolat pár
ellentétes pontjai között. Mert hát az Élet kiterjedésének szempontjából van-e nagy különbség
a tagjait szétnyújtó vagy tollakkal fölszerelő Gerinces és a pilóta között, aki olyan szárnyakon
siklik a levegőben, amelyeket találékony ügyességgel magához erősített? Vagy a szív
energiáinak félelmetes és kikerülhetetlen játéka fizikailag talán kevésbé valóságos, mint az
egyetemes vonzás? S végül a felületükön talán igen konvencionális és változó társadalmi
kereteink intézkedései igazában mit képviselnek, ha nem éppen azt az erőfeszítést, hogy
lassacskán előteremtsék azt, aminek valamikor a Nooszféra strukturális törvényévé kell
válnia?… Lényegükben, és föltéve, hogy megőrzik életbevágó kapcsolatukat a múlt
mélységeiből fölfelé törő áramlással —, mesterséges, erkölcsi és jogi jelleg hátha csak
egyszerűen az emberivé tett természetest, fizikait és szervest jelenti?
E látásmód a Világ jövendő Természettudományának szempontja. S ha e szempontból
nézzük, akkor elvesztik értéküket azok a különböztetések, amelyeket ugyan szokásból még
megőrzünk, pedig annak a veszélynek tesszük ki magunkat, hogy jogtalanul skatulyákra
osztjuk a Világot. Mert ekkor már előtűnik az evolúciós legyező, szétnyílik és ezer olyan
szociális jelenség révén érint meg minket, amelyekről sosem gondoltuk volna, hogy oly
szorosan kapcsolódnak a Biológiához: így van ez a nyelvek kialakulásában és
szétterjedésében, új iparágak kifejlődésében és differenciálódásában, filozófiai és vallási
tanok keletkezésében és tovaterjedésében. A felszínesen néző szem az emberi
tevékenységnek mindezen kévéiben csak az Élet útjainak legyöngült és esetleges visszfényét
látja, s mérlegelés nélkül elkönyveli a különös párhuzamosságot, avagy pedig szűkszavúan
valamiféle elvont szükségszerűség számlájára írja.
Az Evolúciót teljes mértékben felismerő szellem számára viszont azonossággá oldódik
a megmagyarázhatatlan hasonlóság: olyan szerkezeti azonossággá, amely különféle
formákban, alulról fölfelé, küszöbről küszöbre, gyökerektől a virágig folytatódik, mert
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szervesen folytatódik a Mozgás is, — vagy ami ugyanazt jelenti: szervesen egységes marad a
Környezet.
A Szociális Jelenség: a Biológiai Jelenségek csúcspontra emelkedése, s nem
legyöngülése.
b. A folyamat egysége
«Tapogatódzás» és «feltalálás»...
Akaratlanul is ezeket a szavakat írtuk le, amikor a zoológiai csoportok egymásra
következő megjelenését vizsgálva a «mutációk» tényébe ütköztünk.
De igazában mit értek ezek a kifejezések, hiszen agyon terhelte őket az
antropomorfizmus?
Az emberi társadalmat kialakító, egymást keresztező intézmények és gondolatok
forrásánál tagadhatatlanul feltűnik a mutáció. Körülöttünk mindenütt állandóan fölbukkan s
éppen abban a két formában, amelyeket fölfedez, de amelyek közül nem tud választani a
Biológia: emitt egyetlen központ köré szorosan határolt mutációk; amott a «tömegek
mutációi», amelyek áradásként egyszerre magukkal ragadnak egész embertömegeket. Ez
utóbbi esetben viszont sajátmagunkban játszódik le a jelenség; teljes működését
megfigyelhetjük, tehát döntő jelentőségű az, amit világosan meglátunk. S ekkor azt vesszük
észre, hogy nem tévedtünk, amikor az Élet előretörő ugrásait aktív és céllal rendelkező
valóságnak magyaráztuk. Mert elvégre is, ha a mi «mesterséges» szervezeteink nem mások,
mint filogenezisünk szabályos folytatása, akkor hát a feltalálást is — ezt a forradalmi tettet,
amelyből egymásután fakadnak szellemi alkotásaink, jogosan tekinthetjük úgy, mint
gondolkodó formában való folytatását annak a homályos működésnek, amellyel minden új
forma valaha is kihajtott az Élet törzsén. Nem metafora ez, hanem a természetben gyökerező
analógia. Itt is, amott is ugyanaz a dolog, éppen csak jobban meghatározható, mert emberi
állapot fokára jutott.
Ennélfogva itt is megint az önmagára hajló fény villan fel és egyenesen lefut a Múlt
alsó határaira. De amit most e fény-nyaláb — magunkból kiindulva, lefelé sugározva a
mélység fenekéig — megvilágít, az már nem az összekuszálódott örvös szétágazások véget
nem érő játéka, hanem a fölfedezések hosszú sora. Egyetlen fénycsóván találkoznak az első
sejt ösztönös tapogatódzásai és a tudósok tapogatódzásai a laboratóriumokban —. Hajtsunk
hát fejet tisztelettel ama belső nagy fuvallat előtt, amely aggodalommal vagy örömmel járja át
szívünket, amikor «mindent meg akarunk próbálni, és mindent fel akarunk fedezni». Az a
hullám, amelyet magunkban átsuhanni érzünk, nem bennünk alakult ki. Nagyon messziről
jön. Akkor indult el, amikor az első csillagok fénye. Hozzánk már úgy érkezik el, hogy
útközben mindent megalkotott. A kutatás és a hódítás szelleme az Evolúciónak meg nem
szűnő lelke marad…
c)…s ennek következtében végig az idők folyamán egység van a mozgásban.
«A tudat fölfelé emelkedése és kiterjedése.»
Az Ember már nem központja a Világegyetemnek, amint azt naiv módon hittük,
hanem a nagy biológiai szintézis előretörő nyílvesszeje. S ez sokkal nagyszerűbb. Az Ember,
csakis az Ember alkotja az Élet egymásra következő Rétegeinek legutoljára született,
legfrissebb, legbonyolultabb, leghajlékonyabb szintjét.
Ez nem más, mint alapvető meglátásunk. Most már nem térek ki rá.
De vigyázzunk, mert ez a látás csak akkor kapja meg teljes értékét, és csak akkor állja
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meg helyét, ha ugyanakkor bennünk is világossá válnak az Átöröklés törvényei s föltételei.
Az Átöröklés...
I
Volt már alkalmam említeni, hogy még ma sem tudjuk, miként alakulnak ki, gyűlnek
össze és származnak át a jellemvonások a szerves csírák titkos mélyén. Vagy inkább ezt
mondhatom: amíg Növényekről s Állatokról van szó, addig a Biológiának a fílumok
genezisében még nem sikerül összekötnie az egyedek spontán tevékenységét a gének vak
determinizmusával. S mert hát képtelen összeegyeztetni ezt a két tényezőt, azért a Biológia
mintha afelé hajlana, hogy az élőt olyan passzívan szemlélő tanúvá fokozza le, aki
tehetetlenül nézi azokat az átalakulásokat, amelyeket elvisel felelősség nélkül s a nélkül is,
hogy befolyásolhatná őket.
De hát akkor — és itt egyszer s mindenkorra el kell intéznünk ezt a kérdést — az
emberi filogenezisben milyen szerep marad a feltaláló erőknek, amelyek egyébként oly
nyilvánvalóak?
E paradoxális tünemények eloszlatásához, vagy legalábbis helyesbítéséhez elég az,
amit az Evolúció az Emberben önmagára ismerve észrevesz önmagáról.
Persze hogy lényünk mélyén érezzük minden súlyát vagy maradékát sötét
hatalmaknak, jóknak vagy rosszaknak; szinte határozott és megváltoztathatatlan «mennyiség»
ez, amit egyszer s mindenkorra kaptunk a Múltból. De azt is nem kisebb biztonsággal látjuk,
hogy ezeknek az energiáknak többé-kevésbé gazdaságos felhasználásától függ az, hogy
milyen lesz az élethullám későbbi fejlődése — majd utánunk, előre. Hogyan kételkedhetnénk
ebben, hiszen közvetlenül az orrunk előtt történik meg az, hogy az emberi Bióta kollektív
Emlékezete és Intelligenciája a «hagyomány» minden kanálisán átömölve
visszafordíthatatlanul raktározódik föl a tapasztalatilag hozzáférhető Élet legmagasabb
formájában. Hagyomány, Tanítás, Nevelés. Mivel a «mesterségesről» alkotott helytelen
vélekedésünk folyton előtérbe kerül, ezért talán ösztönösen úgy tekintjük ezeket a közösségi
tevékenységeket, mint gyönge képét, majdnem paródiáját annak, ami a Fajok természetes
kialakulásában történik. De ha a Nooszféra nem illúzió, akkor sokkal helyesebb azt elismerni,
hogy a gondolat ilyen közlésében s cseréjében olyan felsőbbrendű forma mutatkozik meg,
amely bennünk már szilárddá érleli a biológiai gazdagodások kevésbé hajlékony és csak
összeadódással történő módozatait.
Vagyis amikor az élő egyre jobban és saját tudata sugárzásával emelkedik ki a
névtelen tömegből, akkor a nevelés és utánzás segítségével folyton nagyobb lesz tevékenységének az a része is, amely átszármaztatható és megmenthető az utókor számára. E
szempontból az Ember a transzformációnak csak egyik szélső esetét képviseli. Az Ember által
az Átöröklés áttevődik a Föld gondolkodó rétegébe; továbbra is csíra-jellegű (vagy
kromoszómatikus) marad az egyedben; önmaga legélőbb lényegével viszont átkerül egy
reflexív, kollektív és állandó szervezetbe, amelyben a filogenezis összeforr az ontogenezissel.
A sejtek kötelékéből átjut a Nooszféra földkörüli rétegeibe. Nincs abban semmi csodálatos,
hogy ettől fogva az új miliő jellegzetességeinek köszönhetően virágzik ki, s ezért arra
szorítkozik, hogy egyszerűen és tisztán adja tovább a szerzett szellemi értékeket.
S ha talán az Átöröklés passzív volt is a Reflexió foka előtt, most kimagasló módon
aktív erővel tör elő «nooszférikus» formájában, amikor emberivé válik.
Tehát nem elég csak annyit mondanunk — amint hangsúlyoztuk is már, — hogy az
önmagunk mélyén önmaga tudatára ébredő Evolúciónak elég csak önmagát néznie és máris
észreveszi s föltárja saját mélységét. Az Evolúció ugyanis ráadásul még önmagával szabadon
rendelkezővé is válik: adhatja magát, avagy visszautasíthatja magát. Minden legkisebb
tettünkben ennek az Evolúciónak — titokzatos lépéseit láthatjuk meg, sőt elemi fokon — mi
tartjuk kezünkben ezt az Evolúciót: a jövője előtt felelősek vagyunk a múltjáért.
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Nagyságunk ez, vagy szolgaságunk?
A Tevékenység problémájának lényege itt van.

2.

A TEVÉKENYSÉG PROBLÉMÁJA

A. A modern nyugtalanság.
Alapjaiban új miliőbe csak akkor juthatunk, ha előbb belső gyötrődések formálnak át.
Ugye a gyerek is megijed, amikor először nyitja fel szemét?.. Szellemünknek le kell
mondania a megszokott kicsinyes és kényelmes biztonságról, hogy mérhetetlenül
megnövekedett vonalakhoz és távlatokhoz idomulhasson. Mindannak számára, amit okosan
és szorgalmasan berendezett a maga belső kis szentélyében, most új egyensúlyt kell teremtenie. Olyan ez, mint amikor káprázik a szeme valakinek, ha sötét alagútból jön elő. Vagy
amikor hirtelen jutunk fel a toronytetőre. Szédülünk, és nem tudunk tájékozódni... Ilyen a
modern lényege, amely azzal függ össze, hogy az Ember hirtelen szemben áll a Tér-Idővel.
Magától értetődik, hogy ha kezdeti formáit nézzük, akkor az emberi nyugtalanság
éppen a reflexió megjelenésével van összekötve, tehát olyan régi, mint maga az Ember. De én
azt hiszem, abban sem lehet komolyan kételkednünk, hogy a szocializálódó Reflexió hatására
a mai emberek különösen nyugtalanok: nyugtalanabbak, mint a Történelem bármelyik más
pillanatában. Bevallottan, vagy eltagadva: az aggodalom, a lét alapvető szorongása bukkan
elő minden mosolyon keresztül is a szívek mélyén és minden beszélgetés utolsó szavaként.
Csakhogy bizony nem mindig adódik meg az is, hogy ennek az aggódásnak gyökerét
világosan felismerjük. Valami fenyeget minket, valami sokkal inkább hiányzik, mint
bármikor eddig. De nem tudjuk pontosan, hogy mi.
Tegyük félre e zavar alaptalan okait, s próbáljuk meg lépésről-lépésre haladva
felkutatni ennek a szédülésnek eredetét, hogy végül megtaláljuk azt a fájdalmas sebhelyet,
amelyre gyógyító írt kell raknunk — ha egyáltalán van rá orvosság.
Az első, leginkább megszokott fokon a «Tér-Idő betegsége» abban nyilvánul, hogy amikor az
óriási kozmikus terekkel szembenézünk, szétmorzsoltnak érezzük magunkat s az a
benyomásunk, hogy haszontalan a létünk. A Tér óriássága könnyebben megtapasztalható, s
ezért jobban is hat ránk. Bizony, ha bármelyikünk csak egyetlen egyszer is próbálta alaposan
megfigyelni és «átélni» ezt a világmindenséget, amelyet százmillió fényévekre terjedő
galaktikák alkotnak, egyik vagy másik addigi hiedelme nem ingott-e meg, ha végigélni merészelt ilyen megtapasztalást? S ki ne érezte volna, hogy hatalmas árny vetül örömeink kék
egére, még ha el is fordítanánk szemünket az elől, amit kérlelhetetlenül fölfedeznek a
csillagászok? — A Tartam Mérhetetlensége is sokszor hat szakadékként azokra, akik - igen
kevesen — eljutnak meglátására. Máskor pedig, a közönséges estekben (azok szemében, akik
rosszul látják) úgy mutatkozik, hogy reménytelenül egy helyben topogva és egyhangúan
dolgozik. Egymást körfogásban követő események, nem tudni milyen utak, amelyek
keresztezik egymást és nem, visznek sehová. — S végül ezzel összefüggően a Szám
mérhetetlensége: őrületes tömege mindannak, ami volt, ami van, és ami szükséges lesz a
Teret s az Időt betölteni. Tenger ez, s úgy érezzük, hogy annál ellenállhatatlanabbul
feloldódunk benne, minél öntudatosabban élünk. Próbáljuk csak meg: menjünk tudatosan
egymilliárd ember közé, vagy akár csak egy tömegbe...
A sokaság s a mérhetetlenség betegsége.
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Hogy legyőzhesse nyugtalanságának ezt az első formáját, a modern világ csak egyet
tehet: ingadozás nélkül járjon végére meglátásának.
Ha vaktában folyik vagy mozdulatlan (azt akarom mondani, hogy amíg mozdulatlannak és
vakon futónak látjuk), bizony Idő és Tér csakugyan elrémíthet. S ezért az lehetne veszélyes,
ha úgy látjuk meg a Világ valódi távlatait, hogy látásunk nem befejezett, vagy is, ha nem
kapja meg a szükséges kiegészítést s a megfelelő kiigazítást, azaz nem vesz észre egy olyan
Fejlődést, amely lélekkel járja át ezeket a dimenziókat. Mert hát, mit számít a csillagok
szédítő sokasága és fantasztikus távolsága, ha egyszer ennek a Végtelen kicsivel
szimmetrikus Végtelen nagynak csak az a szerepe, hogy egyensúlyban tartsa a közbeeső
réteget, ahol — és csakis itt, Középen — épülhet fel kémiailag az Élet? Mit számítanak az
előttünk elmúlt millió évek s a minket megelőző milliárd létező, ha ez a rengeteg cseppecske
olyan folyamot alkot, amely minket előrevisz? Tudatunk megsemmisülten szállna légbe akár
egy álló, akár egy mindvégig csak-mozgó Világegyetem határtalan kiterjedésében. De
sajátmagának erejét érzi növekedni egy olyan áramlásban, amely — bármily valószínűtlenül
óriási is nemcsak folytonos alakulás, hanem genezis, ami nagyon különböző valami.
Csakugyan emberi formát kap a Tér s az Idő, mihelyt feltűnik benne egy határozott mozgás,
amely megadja sajátos jellegét.
«Sosem volt semmi új sem a nap alatt» - mondogatják a kétségbeesettek. De hát akkor
Ember, gondolkodó Ember, hacsak meg nem hazudtolod saját gondolatodat, hogyan fogadod
te azt, hogy valamikor az állatok fölé emelkedtél? — «Mindenesetre semmi sem változott,
semmi új sincs már a Történelem kezdete óta». — De hát akkor Ember, huszadik század
Embere, miként lehetséges az, hogy olyan távlatokat látsz meg hirtelen, s ezért olyan
félelmek is riasztanak álmodból, amiket apáid sosem ismertek?
Bizony a jelenlegi szédülés jórészt örömujjongássá változnék, ha végre elhatároznánk
— okulva a tényeken —, hogy modern kozmogóniáink lényegéül és mértékéül a Noogenezist
tekintenénk. E tengelyt követve nem lehet semmi kétely. A Világmindenség mindig mozgott,
s még a jelen percben is tovább mozog.
De fog-e mozogni holnap?
Csak itt, ezen a fordulóponton, amikor a jelen helyébe a jövő lép, szükséges az, hogy a
Tudomány megállapításai helyet adjanak a hit előretekintő meggyőződésének, s itt kezdődhet
— és kell is, hogy elkezdődjék — jogos nyugtalanságunk. Holnap?.. De hát ki biztosíthatja
számunkra a holnapot? S ha nem kapunk biztonságot arra vonatkozóan, hogy van valamiféle
holnap, hát akkor egyáltalán képesek vagyunk-e arra, hogy folytassuk az életet — mi,
akikben talán az egész Világmindenségben legelső alkalommal villant fel az a döbbenetes
ajándék, hogy előreláthatunk?
Zsákutcát sejtünk. Szűkölünk, mert bezártnak érezzük magunkat...
Most végre a fájó pontra tapintottunk.
Mondottam: az teszi sajátosan modernné a mi Világunkat, amelyben ma élünk, hogy a
Világ körül s ebben a Világban fölfedeztük az Fejlődést. Most már hozzátehetem: a modern
Világot az nyugtalanítja lelke mélyén, hogy nem biztos abban és hogy nem is látja, miként
lehet valaha is biztos abban, hogy van kiútja — megfelelő kiútja van ennek a fejlődésnek.
Viszont milyennek kell lennie a jövőnek, hogy erőnk, sőt örömünk legyen ahhoz,
hogy távlatait elfogadjuk és viseljük terheit?
Vizsgáljuk meg helyzetünk lényegét, hogy ezt a kérdést közelebbről lássuk és
rájöjjünk, hogy van-e erre orvosság.

B. A jövő követelményei.
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Volt idő, amikor az Élet csak rabszolgákat vagy gyerekeket nevelt. Hogy előrejusson,
ahhoz elég volt neki, hogy sötét ösztönöket tápláljon. Az élelem csalétke. A szaporodás
gondjai. Félig kusza harc, hogy megmaradjon a fényben, mások fölé csúszva, vagy el is fojtva
őket. Akkor az egész úgy haladt előre, hogy automatikusan és engedelmesen viselkedve
növekedett, mint hatalmas tömege a célra fölhasznált önzésnek. Volt olyan kor is — mi még
majdnem ismertük ezt —, amikor munkások és kisemmizettek gondolkodás nélkül elfogadták
azt a sorsot, amely őket a társadalom többi részének kiszolgáltatta.
Csakhogy a Földön felvillant Gondolat első szikrájával az Élet már kritikai és
ítélőképességet hozott a Földre. Hatalmas kockázat volt ez; sokáig szunyókált, de veszélyei
azonnal előtűnnek, amikor először vesszük észre a fejlődés gondolatát. Mint felnőtté vált
gyerekek, mint «öntudatosult» munkások, kezdjük felismerni, hogy Valami alakul a Világon,
miköztünk, talán éppen akaratunk ellenére. S ami még súlyosabb: azt is észrevesszük, hogy
ebben a megkezdett nagy játszmában mi vagyunk a játékosok, de ugyanakkor a kártyák is,
meg a tét is. Ha mi otthagyjuk a játékasztalt, akkor semmi sem folytatódik. És semmi sem
kényszeríthet minket arra, hogy ülve maradjunk. Megéri a fáradságot ez a játék? Vagy
becsaptak?… Ezt a kérdést még alig fogalmazta meg az Ember, mert hozzászokott
évszázadok évszázadjai óta, hogy «megy előre». De olyan kérdés ez, amelynek már alig
hallható suttogása is tévedhetetlenül előrejelzi az elkövetkező dübörgő viharokat. A múlt
században voltak a gyárakban az első szervezett sztrájkok. A következő évszázad bizonyára
nem fog befejeződni anélkül, hogy, sztrájk fenyegető jelei ne mutatkoznának a Nooszférában.
A Világ elemei nem hajlandók szolgálni a Világot, mert gondolkodnak. Még
pontosabban kifejezve: a Világ visszautasítja önmagát, mert a Reflexióval
önmagát vette észre. Ez a veszély. Ami a modern nyugtalanság mélyén alakul és A jövő
követelményei.
növekszik, nem más, mint a Fejlődés egyik szerves válsága.
Akkor hát milyen áron, milyen megegyezési alapokon lesz helyreál1ítva a rend?
Világos, hogy itt a probléma magja.
Abban a kritikus szellemi helyzetben, ahol most már mi vagyunk, föltűnik egy világos
pont. Kezünkbe adtak egy feladatot: vigyük előbbre a Noogenezist.
Ezt most már csak
egyetlen föltétellel vállaljuk: legyen arra eshetőség, hogy a ránk bízott munka sikerül s a
lehető legmesszebbre visz minket. Az állat talán eszeveszetten rohan, zsákutcába vagy
szakadékba. Az Ember viszont tapodtat sem indul olyan irányban, amelyről tudja, hogy el van
torlaszolva. S íme pontosan ez a baj aggaszt minket.
Ha ez a helyzet, akkor mi kell ahhoz, legalábbis nekünk mi szükséges ahhoz, hogy azt
mondhassuk : nyitva az út előttünk. Csak egy valami. De ez aztán minden. Tér és lehetőség
legyen biztosítva, hogy megvalósíthassuk önmagunkat, vagy is hogy előrejutva (közvetlenül
vagy közvetve, egyénileg vagy kollektíve) elérkezzünk önmagunk végső határára. Ezt az
elemi dolgot kérjük alapfizetésül. S ez máris óriási követelménynek tesz eleget. Akárhogy is,
de a Gondolat végső határáig. De hát nem az a felső határ-e ez, amely még el sem
képzelhető? Egy vég nélkül összpontosuló, mindig magasabbra emelkedő sornak végső
határa? A Gondolat vége? Nem éppen annyit jelent-e ez, hogy nincs már többé Gondolat? A
Világegyetemben minden energia között egyedülálló a Gondolat, mert olyan nagyságrendet
jelent, amelyről felfoghatatlan - sőt ellentmondó is - elképzelni azt, hogy elérheti végső
határát, vagy hogy önmagára záródva lefelé görbül. Igen, útközben lehet annyi kritikus pont,
amennyi csak tetszik. De megállni vagy visszafordulni lehetetlen, ama egyszerű ok miatt,
mert a belső látás minden növekedése lényegében csírája egy új látásnak, s ez a csíra magába
foglalja a többi látást mind, és még sokkal messzebbre kihat. Innen származik az a
kiváltságos helyzet, hogy szellemünk - éppen ama tény által, hogy végtelen távlatokat képes
fölfedezni önmaga előtt, - csak akkor tud, mozogni, ha van reménye arra, hogy a
sajátmagában meglévő valami révén eljut egy végső beteljesedéshez. S ha ez nem volna
osztályrésze, akkor jogosan érezné magát torznak, félrecsúszottnak, becsapottnak. A ránk

121
bízott munka természetéből és ezzel párhuzamosan a munkás követelményéből folyik az,
hogy teljes Halál, áthághatatlan Fal, amibe ütköznék és ahol végleg eltűnne a Tudat,
csakugyan «összeegyeztethetetlen» szellemi tevékenység működésével (és azonnal össze is
törné rugóját).
Minél inkább Emberré válik az Ember, annál kevésbé fogja elfogadni, hogy más
irányban mozduljon, mint csakis afelé, ami vég nélkül és elpusztíthatatlanul új. Valami
«abszolút» van már munkájának mozgásában.
Ezek után mondogathatják a «pozitív és kritikus» koponyák, hogy az új nemzedék
kevésbé naiv, mint a régi, s ezért nem hisz már a Világ jövőjében és tökéletesítésében. Akik
így írnak vagy ilyen meséket szajkóznak, gondoltak-e legalább arra, hogy ha igazuk volna,
hát akkor a Földön minden szellemi munka virtuálisan már meg is állt? Azt képzelik, hogy
fénytől, reménytől, kimeríthetetlen jövő vonzásától megfosztva - békésen folyna tovább az
Élet, körforgásban? Mekkora tévedés volna ez! Igen, virágok, gyümölcsök - megszokásbólteremnének még talán néhány évig. De ilyen törzs tökéletesen el volna vágva gyökerétől. Az
élet vágya nélkül, életkedv hiányában, még az anyagi energia hatalmas hegyének tetején ülve
is, félelem árnyékában, avagy közvetlen vágytól hajtva is csakhamar felhagyna azzal az
Emberiség, hogy új dolgokat fedezzen fel és alkosson meg egy olyan mű érdekében, amelyről
előre tudná, hogy halálra van ítélve. Mert életkedv nélkül gyökerén volna elmetszve az a
lendület, amely fönntartja az Emberiséget. S akkor undorral vagy lázadva hullna darabkáira
és porba veszne.
Mint ahogy szellemünk nem kerülheti el a Tér-Idő megsejtett távlatait, ugyanúgy
ajkunk sem felejtheti el - ha egyszer megízlelte már - az egyetemes és maradandó Haladás
ízét.
Ha csak mítosz a Haladás, vagyis ha egy feladat előtt állva ezt mondhatjuk: «Ugyan mire jó
ez?» - akkor lehanyatlik erőfeszítésünk, s bukásában magával rántja az egész Fejlődést, az
egészet, mert mi vagyunk ez a Fejlődés. Akármit is mondanak, nem létezik «reménytelenség
energiája».Amit e szavak jelentenek, az igazában a kifordított remény paroxizmusa, legfelső foka. Minden
tudatos energiának alapján –akárcsak a szeretetnek (és mert szeretet) –remény van.

C. A dilemma és a döntés.
Mivel a minket megrázkódtató bajnak csakugyan kozmikus méretű súlyosságát fölmértük,
ezzel már orvosságot is találtunk, amely meggyógyíthatja szorongásunkat. «Miután már
egészen az Emberig eljutva mozgott a Világ, mégsem állt meg? Avagy ha mi még mozgunk,
talán körben forgunk?»
A modern Világ ilyen nyugtalanságára maga a válasz is elővillan, ha egyszerűen
megfogalmazzuk azt a dilemmát, ahová behajtott minket Cselekvésünk elemzése.
Vagy lezárt a Természet a mi jövőt akaró követelményeink előtt, s akkor a Gondolat,
millió évek erőfeszítésének gyümölcse, halvaszületetten fullad meg egy abszurd és önmagára
vetélő Világmindenségben.
Avagy pedig van nyílás, van kiút: lelkünk fölött a lélek-fölötti lélek kapuja. De ebben az
esetben: ha egyszer elhatározzuk, hogy e kapu felé megyünk, akkor ennek a kapunak úgy kell
kitárulnia, hogy nem követ el erőszakot a semmitől-sem-határolt pszichés tereken, és egy
olyan Univerzumra tárul, amelyben epedve bízhatunk.
Abszolút optimizmus - avagy abszolút pesszimizmus. E kettő között nincs középső
megoldás, mert a Haladás - éppen természete szerint - vagy minden, vagy semmi. Két irány. S
csakis kettő. Az egyik föl a magasba. A másik lefelé. És arra sincs lehetőség, hogy félúton
megálljunk.
Egyébként sem az egyik irányban sem a másikon nincs kézzel fogható bizonyosság . De
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hogy remélhessünk, ahhoz vannak hitvallásra indító ésszerű hívások,
Mit fogunk szabadon dönteni azon az útelágazáson, ahol - mert hajt az Élet - nem
állhatunk meg várakozni,. s állást kell foglalnunk, ha bármit is akarunk tenni ezentúl?
Hogy az Ember választását megszilárdítsa, Pascal a híres «Fogadásában» megfúrta a
kockákat, hogy csalétkül állítsa oda az elnyerhető mindent. Viszont itt minálunk, amikor az
alternatívának két pontja közül az egyiket a logika horgonya tartja szilárdan, és valamiképp
az egész Világ ígéretei is, lehet-e még egyáltalán beszélni egyszerű szerencsejátékról? S vane jogunk habozni?
Bizony a Világ túlságosan nagy dolog. Őseredet óta - hogy minket megszüljön, csodálatosan játszott túlságosan sok valószínűtlennel, semhogy mi bármit veszélybe
hozhatnánk a tovább, messzebb, egészen a végpontig vállalandó úton. Ha a Világ
vállalkozott erre a nagy műre, hát azért tette, mert be is tudja fejezni, ugyanazokat a
módszereit követve és ugyanazzal a tévedhetetlenséggel, ahogyan elkezdte.
Hogy valaminek jönnie kell, arra igazában az a legjobb kezesség, hogy ez
szükségesnek mutatkozik, életbevágóan fontosnak - miszámunkra.
Imént megállapítottuk, hogy a gondolkodó fokára jutott Élet nem folytatódhat
másképp, mint csak - struktúrája következtében - azt követelve, hogy mind magasabbra
jusson.
Ez elég ahhoz, hogy biztosítson bennünket két olyan ponton, amelyre közvetlenül
szükségünk van cselekvésünkben :
Az első az, hogy a jövőben - akármily formában, legalábbis kollektíve - van számunkra
nemcsak továbbtengődő élet, hanem végleges élet.
S a második: ahhoz, hogy elgondoljuk, fölfedezzük és el is érjük a létezésnek ezt a felső
rendű formáját, csak gondolkodnunk kell és haladnunk folyton tovább, mindig azokat az
irányokat követve, ahol a Fejlődés múltbeli vonalai összefüggésüknek legmagasabb fokát érik
el.

NEGYEDIK RÉSZ
A VÉGES ÉLET
I. FEJEZET
A KOLLEKTÍV KIÚT
Bevezető megjegyzés.
Az elszigetelődés zsákutcája, amelyet el kell kerülnünk.
Ha az Ember már felismerte, hogy önmagában hordja a Világ sorsát, s úgy is döntött,
hogy határtalan jövő áll előtte, amelyben nem veszhet el, akkor első ösztönös
próbálkozása arra irányul, hogy elszigetelődésben próbálja megtalálni beteljesedését.
Az ilyen első megoldási kísérlet veszélyesen kedvező talajra talál saját önzésünkben:
valami velünk született ösztön, amelyet a reflexió még igazol is, arra ösztökél, hogy
lényünk teljességének megőrzése céljából a lehető legjobban szakítsuk ki magunkat a
mások tömegéből. Az «az önmagunk határa», amelyet el kell érnünk, nem áll-e az
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elszakadásból, vagy legalábbis nem jelenti-e azt, hogy magunk szolgájává tegyünk
mindent, ami nem mi vagyunk? Azt tanítja a Múlt tanulmányozása hogy az az elem,
amely a filétikus kötelékek alól részben fölszabadult, önmagáért kezdett élni, amikor
gondolkodóvá lett. Ezentúl nem kell-e ennek a mindig messzebbre hajtott
felszabadulásnak vonalán előrejutnunk? Mindinkább magányba húzódni vissza, hogy
többé váljunk. - Ebben az esetben az Emberiség, valami sugárzó dologhoz hasonlóan,
aktív, de egymással nem társuló partikulák poraként érné el csúcspontját.
Disszociációval, egymástól elszakadva. Persze nem szikrák kévéjeként, amely kihuny az
éjben, - ez az a teljes Halál volna, amelynek hipotézisét végleg visszautasítottuk az imént
megtett alapvető döntésünkkel. De inkább az a remény járná át, hogy néhány sugár
áthatóbb erejű és szerencsésebb, s lassacskán végre rátalálna arra az útra, amelyet a
Tudat kezdettől fogva keresett a saját beteljesedése érdekében. Olyan központosulás
lenne ez, amely kiszakítja magát a többi közül. A Nooszféra megmenthető elemei
magányosan, egyedüllétük erejével találnák meg üdvüket, az egyén végső határán,
egyéniségük végsőkig fokozásával.
Manapság ritkán fordul elő, hogy a túlzott individualizmus túljutna a közvetlen
élvezés filozófiai fokán, s ezért szükségesnek érzi, hogy a Cselekvés mély
követelményeihez hangolódjék.
Viszont egy másik, kevésbé elméleti és nem is annyira túlzó, de sokkal tetszetősebb tan
bűvöli el épp az Emberiség igen nagy részét: az «elszigetelődéssel megvalósítható haladás»
elmélete, a Fajok közötti válogatás és kiemelés tana. E fajelmélet hízeleg a közösségi
önzésnek, élénkebb, nemesebb, nagyobb zajt is csap, mint az egyéni önszeretet bármely
formája. Az a tény szól mellette, hogy elfogadja és továbbviszi - pontosan úgy, amint
vannak - az Élet Fájának vonalait, és saját szempontjai szerint hosszabbítja meg őket. Mert
hát mi mást mutat az élő Világ Története, ha nem azt, hogy a legyezős szétágazások egymás
után következve bukkannak föl, egyik a másik fölé kerekedve, egy-egy kiváltságos csoport
sikere és uralma révén? S miért ne volna mireánk is érvényes ez az általános törvény? Tehát
még most is, még miköztünk is: harc az Életért, a legalkalmasabb életben maradása.
Erőpróba. A Felsőbbrendű Embernek, akárcsak minden más hajtásnak, az Emberiség
egyetlen rügyéből kell kicsíráznia.
Az egyén elszigetelődése, avagy egy csoport elszigetelődése. Ugyanannak a taktikának
két különféle formája. Első pillantásra mindkettő hangoztathatja jogosultságát, hiszen
látszólag a valóságnak megfelelően folytatja azokat a módszereket, amelyeket az Élet
egészen az emberig alkalmazott kifejlődési állomásain.
Ezek az elméletek cinikusak és durvák. Gyakran mégis talán ott vibrál bennük valami
nemes szenvedély. Hamarosan rámutatunk majd, honnan származik vonzóerejük - vagy
perverzitásuk. Jelezni fogjuk azt is, néha miért nem tudjuk visszatartani magunkat attól, hogy
lelkünk legmélyén ne rezdüljünk egybe az erőszak felé hívó egyik vagy másik ilyen tannal.
Nagy igazságnak finom eltorzítása rejlik itt...
Most elég, ha jól meglátjuk, hogy mindkét elgondolás téved és minket is lépre visz abban
a mértékben, amennyire elhanyagolja az egyik lényeges jelenséget, a «Gondolat-szemcsék
természetes összefolyását», s ezáltal elrejti vagy elmásítja a Nooszféra valódi körvonalait,
biológiailag pedig lehetetlenné teszi a Föld igazi Szellemének kialakulását.

1. A GONDOLAT EGYBEFOLYÁSA
A. Erőszakolt egybeolvadás.
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a. Elemek egybeolvadása.
A Világ elemei természetük szerint s bonyolódásuk minden fokán képesek arra, hogy
kölcsönösen hassanak egymásra s belülről hódítsák meg egymást azáltal, hogy kötegekbe
rendezik «radiális energiáikat». Ezt az egymásba-hatoló-képességet csak hozzávetőlegesen
állapíthatjuk meg a molekulákban és az atomokban; de közvetlenül észrevehető a szervezett
létezők között. Az Emberben pedig, akinél a tudat hatóerői a jelenlegi maximumukat érik el a
Természetben, ez az egymást-átjárhatóság mindenütt legmagasabb fokú, mindenütt föllelhető
a Szociális Jelenségben. Egyébként ezt közvetlenül is megérezzük. Ugyanakkor viszont az is
tény, hogy csak rendeződési «tangenciális energiák» révén működik itt is, következésképp a
térbeli közeledésnek bizonyos föltételei között.
Itt azonban közbelép egy látszólag banális tény: a Föld kereksége. Ezzel aztán
előtűnnek a kozmikus szerkezet legalapvetőbb vonásai. Az, hogy egy zárt égitest - mint
valami gigantikus molekula - geometriailag önmagára határolt... Ezzel a jellegzetességgel már
találkoztunk: szükségesnek mutatkozott ahhoz, hogy a Fiatal Földön elkezdődhessenek az
első szintézisek és polimerizációk. Anélkül, hogy hivatkoznunk kellett volna rá, magától
értetődően folyton a Föld gömbölyűsége tette lehetővé a Bioszférának minden
differenciálódását és minden előrehaladását. De mit kell mondanunk a Nooszférában vállalt
szerepéről?
Mivé lett volna az Emberiség, ha - tételezzük föl, hogy ez lehetséges lett volna, szabadon, határtalanul teret hódíthatott és kiterjedhetett volna, vagy is ha pusztán csak belső
rokon vonzások játékára volna hagyva? Valami elképzelhetetlen történt volna, s ezzel rögtön
valami egészen más, mint a modern Világ -, vagy talán semmi sem, hiszen számításba kell
vennünk azt, hogy amikor az összenyomó erők kifejlődtek, milyen végtelenül fontos volt a
szerepük.
Kezdetben és még századokon át is észrevehetően semmi sem zavarta az emberi
hullámok kiterjedését a Földgolyó felületén. Valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy az
emberi hullámok szociális evolúciója lassú volt. Aztán-a Csiszolt-kőkorszaktól kezdve láttuk - ezek a hullámok kezdtek egymásra türemleni. Mivel minden szabad terület el volt
foglalva, ezért hát jobban Össze kellett szorulniuk azoknak, akik elfoglalták. S állomásról
állomásra, generációk sokasodásának hatására érkeztünk el a jelen helyzethez: együttesen
majdnem szilárd tömegként alakítjuk ki az emberivé tett valóságot.
Viszont abban a mértékben, amint e nyomás hatására és pszichés átjárhatóságuknak
köszönhetően mindinkább egymásba hatoltak az emberi elemek, a közeledés révén
szellemük is fölmelegedett. (Titokzatos egybeesés ez...)
Szinte önmagukra áradva lassacskán mindegyikük kiterjesztette hatáskörének
sugarát arra a Földre, amely - éppen e jelenség következtében - mindinkább összepréselődött. Mert hát mit látunk? Mi történik a modern fűtöttség feszült fokán? Sokszor
beszéltek már erről. A nemrég fölfedezett vasút, autó, repülőgép révén minden egyes ember
pszichés hatása, amely valamikor csak pár kilométerre korlátozódott, ma száz mérföldekre
terjed.
Sőt annak a bámulatos biológiai jelenségnek köszönhetően, amit az elektro-magnetikus
hullámok fölfedezése jelentett, most már minden egyén (aktív és passzív módon) egyszerre
jelen van minden tengeren és minden szárazföldön, vagyis annyira terjed ki hatása, mint
amekkora maga a Fö1d.
Az Emberiség nemcsak tagjainak folytonos számbeli növekedése miatt, hanem
egyéni hatáskörük állandó kiterjedése következtében is zárt felszínen kénytelen fejlődni, s
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ezért visszavonhatatlanul alá van vetve valami szörnyű nagy nyomásnak. Ez a nyomás
pedig már saját maga mozgása folytán is állandóan nagyobbodik, mert hiszen az
összenyomódásnak mindenegyes foka azt eredményezi, hogy egy kicsit még inkább
felfokozza mindenegyes elem kiterjedését.
Íme ez az első tény. S ha valaki ezzel nem számol,. akkor meghamisít ja a Világ
Jövőjére vonatkozó előretekintő elgondolásainkat.
Mellőzve mindenféle hipotézist, azt kell mondanunk, hogy a kozmikus erők külső játéka,
amely gondolkodó lelkünk kimagaslón egybeolvadó természetével kapcsolódik,
kikerülhetetlenül dolgozik a tudatok energia-központosításának irányában. Olyan hatalmas
erő ez, hogy, maga alá képes hajtani még a Filogenezis szervezeteit is.
Most ezt kell meglátnunk.
b. Ágak egybeolvadása.
Már két alkalommal is: először akkor, amikor elméletileg beszéltem róla, másodszor
pedig amikor az Emberré válás történeti fázisait írtam le, említettem azt az érdekes sajátságot,
amely az emberi vonalakra jellemző: kapcsolatba kerülnek s egybevegyülnek, éppen pszichés
állományuk és szociális intézményeik révén. Itt az idő, hogy egész egyetemességében
vizsgáljuk meg ezt a jelenséget s fölfedezzük végső jelentését.
Amikor a természettudós látni próbálja az Emberféléket, nemcsak önmagukban (ahogy
rendszerint az antropológusok teszik), hanem más állati formákkal összehasonlítva, akkor
első pillantásra az zavarja tekintetét, hogy zoológiai csoportjuk mily rendkívül hajlékony. Az
Emberben világosan folytatódik egy primitív típus anatómiai differenciálódása, mint bárhol
másutt az Evolúcióban. Genetikus hatásokra mutációk történnek. Változatok, fajok
rajzolódnak ki az éghajlati és földrajzi befolyások révén. Szomatikus szempontból
jellemezve: ott van a «legyező», és felismerhető, hogy állandóan alakul. S íme itt egy
figyelemreméltó tényt tapasztalunk: széttartó ágainak már nem sikerül egymástól
elszakadniuk. A kitárulás olyan körülményei közt, amelyekben minden más kezdeti fílum
réges-rég szétszakadt volna különböző fajokra-, ez az emberi örvös ág «,egészként»
bontakozik ki, mint valami óriási levél, amelyben az idegszálak - akármily különbözőek is, mindig a közös szövetbe kapcsolódva maradnak. Minden fokon határtalan egymást-megtermékenyítés. Gének egybefogása. Fajok egybeolvadása,- civilizációk és politikai
szervezetek keretében... Zoológiai szempontból nézve az Emberiség olyan «fajnak» kivételes
látványát nyújtja, amely képes megvalósítani azt, amiben előtte minden más faj bukást
szenvedett: nem csak egyszerűen kozmosz-lakó hanem egyetlen szervezett hártyával be is
fedi a Földet, s közben nem töredezik szét.
Minek tulajdoníthatjuk ezt a különös helyzetét, ha nem éppen annak, hogy fordulat
történt -, vagy még pontosabban kifejezve: az Élet útjai radikálisan tökéletesedtek; s ez csakis
valami hatalmas evolúciós eszköz latba vetése által, a legvégső fokon valósulhatott meg,
vagyis azzal, hogy egy egész fílum önmagában forrott össze.
Ennek az eseménynek alján megint csak a Föld szűk határait találjuk. Az élő ágak,
kötegbe szorított szárakként, erre a földhatárra hajlanak rá és emiatt közelednek egymáshoz,
hiszen egymást nyomják és szorítják. De ez a külső érintkezés elégtelen lett volna és mindig
kevés is maradt volna az összekapcsolódáshoz, ha a Reflexió megszületése nem fogta volna
új kötelékbe az emberi Biótát. Az Emberré-válás foka előtt az Élet nem tehetett mást a társítás
érdekében, mint hogy közösségileg egymásra rakta ugyanannak a fílumnak legfinomabb
szélső szálait, egyiket a másik után. Ezek a csoportosulások lényegében mechanikusak voltak,
és családokon belül valósultak meg a szerveződés, a védelem vagy a szaporodás teljesen
«funkcionális» hatására. A kolónia. A méhraj. A hangyaboly. Mind-mind olyan szervezetek,
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amelyekben az egymáshoz való közeledés egyetlen anya magzataira korlátozódik. - Az
Embertől kezdődően azonban szabad folyásuk nyílik az összefutó erőknek, mert a Gondolat
egyetemes keretet vagy alapot szolgáltat. Ennek az új miliőnek ölén ugyanannak a csoportnak
még az ágai is össze tudnak kapcsolódni. Vagy még inkább: egybeforradnak, még mielőtt
szétkülönültek volna.
Így aztán az emberi filogenezis során a csoportok differenciálódása bizonyos fokig
megmarad, vagyis abban a mértékben, amint - tapogatódzással új típusokat teremtve - ez a
differenciálódás biológiai föltételéül szolgál a fölfedezésnek és a gazdagodásnak. De azután
(vagy ugyanakkor) - mint ahogy történni szokott olyan szférán, ahol a délkörök csak azért
indulnak ki az egyik pólusból szétsugározva, hogy aztán az ellentétes póluson
találkozzanak, - ez a szétágazódás helyet hagy és alárendelődik az összpontosulásnak, az
egy irányba tartó mozgásnak, amelyben fajok, népek és nemzetek megszilárdulnak és
kölcsönösen egymást megtermékenyítve érik el teljességüket.
Antropológiailag, etnikailag, társadalmi és erkölcsi szempontból semmit sem értenénk
meg az Emberből, s eljövendő állapotára vonatkozóan még a legkisebb helytálló
elgondolást sem fogalmazhatnánk meg, hacsak nem vesszük észre, hogy az Ember
esetében az «ágakra oszlás» (amennyiben megmarad) most már csak egyetlen cél
érdekében dolgozik, mégpedig a társítás és összpontosítás felsőbb formái szerint. Örvös
ágak alakulása, kiválasztódás, harc az életért: ezeknek most már másodrendű szerep iut, s
az Emberben alá is vannak rendelve valami összetartó működésnek. Virtuális fajok
nyalábja göngyölődik önmagára a Föld felszíne körül. S ez a Filogenezisnek egészen új
módja (Ezt neveztem én ’emberi Planetizációnak’: az ember betölti az egész ’planétát’.).

B.

Megaszintézis.

Elemek egybeolvadása és ágak összeolvadása. A Föld geometriai szféra-jellege és a
Szellem pszichés görbülete összhangba jut, hogy a Világban ellensúlyozza a szétszóródás
egyéni és kollektív erőit, s ezzel Egységesítést állítson helyükbe. Az Emberré-válásnak
végeredményben ez a rugója és titka.
De miért van - és mire jó a világ Egységesítése?
Hogy erre a kérdésre választ kapjunk, elég ha egymás mellé tesszük azt a két
egyenlőséget, amely már attól az első perctől kezdve fokozatosan kialakult, amikor próbáltuk
a Világban megtalálni az Emberi Jelenség helyét.
Fejlődés = Tudat-növekedés.
Tudat-növekedés = egység eredménye.
Az általános Összetömörülés, amelyben a Föld külsején és belsejében
összekapcsolódó tevékenységek révén jelenleg együtt dolgozik a gondolkodó erők s egységek
teljessége; az Emberiségnek egész egyetemességében megtörténő közeledése, mert elemei
összeolvadnak és egymást átjárják, annak ellenére és abban az arányban, hogy mennyire
törekszenek szétválni is -, mindez egész mélységében érthető formát ölt, mihelyt
észrevesszük, hogy kozmikus szerveződési folyamatnak természetes csúcspontja van itt, s
hogy ez a folyamat sosem változott ama réges-régi korok óta, amikor bolygónk fiatal volt.
Először a szén-molekulák, szimmetrikusan csoportosult atomjaik ezreivel. Aztán a
sejt, ahol kicsinyke térfogatban a molekulák ezrei emelkednek finom szerkezetformákat öltő
rendszerré. Végül a Soksejtű, amelyben a sejt már csak egyetlen, csaknem végtelen kicsiny
elem. Majd följebb, mintegy szigetekként, azok a sokfajta próbálkozások, amelyek során a
Soksejtűek igyekszenek együtt élni és felsőbbrendű biológiai állapotra eljutni.
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S most, mint a bolygó méreteire terjedő csíra, a gondolkodó réteg, amely egész
kiterjedésében fejleszti ki s egymás között kuszálja rostjait, nem azért hogy összezavarja és
semlegesítse őket, hanem hogy egyetlen szövet élő egységében kifejlessze.
Nem látok más módot, ahogyan összefüggően, vagy is tudományosan csoportosítani
lehetne a tények óriási egymásutánját. Csakis gigantikus pszicho-biológikus működésként,
óriás-szintézisként lehet felfogni azt a «szuperelrendeződést», amelynek ma a Föld minden
gondolkodó eleme egyénileg s kollektíve alá van vetve.
Óriás-szintézis a Tangenciálisban. S ezért - már e tény következtében - a Radiális
Energiák előtörése a Fejlődés főtengelyét követve. Mindig nagyobb Bonyolódás, tehát
folyton nagyobb Tudat.
De ha csakugyan ez történik, akkor mi más kell még ahhoz, hogy felismerjük: minden
elszigetelődési elmélet mélyén életbevágó tévedés rejlik.
Hamis és természetellenes az az egocentrikus eszmény, amely a jövőt azok számára
sajátítja ki, akik önzőmódon akarnának elérkezni a «mindenki önmagáért» elv végső határára.
Egyetlen elem sem mozoghat, nem is nagyobbodhat másképp, mint csakis minden többivel
együtt és minden többi elemért együtt.
Hamis és természetellenes az a fajelméleti eszmény, amely csak önmaga
számára kaparintja meg a Fa minden éltető nedvét, és más ágak halálán jut fölfelé. Hogy
egészen a napig fúrhassa föl csúcsát, ehhez a Fának föltétlenül összehangoltan kell növelnie
egész lombozatát.
A Világ kiútja, a Jövő kapui, az Ember-fölöttibe jutás nem néhány kiváltságosnak,
nem is minden nép közt kiválasztott népnek nyílnak meg! Ezek az ajtók csak mindenkinek
együttes nyomására engednek majd, olyan irányban, ahol mindenki együtt összekapcsolódhat
(Még ha talán csak egyeseknek(’elitnek’) hatására és vezetésével is.) és eléri beteljesedését a
Föld lelki megújulásával, egy olyan megfiatalodásban, melynek immár pontosan meg kell rajzolnunk vonalait, és amelynek pszichés valóság-értékéről kell elmélkednünk.

2. A FÖLD SZELLEME
A. Emberiség.
Emberiség. Mihelyt a Haladás gondolatára ébredt, a modern Ember először ebben az
eszmében próbálta egybehangolni a kikerülhetetlen egyéni halál távlatait s a határnélküli jövő
reményeit, mert egyik mellett sem mehetett el észrevétlenül. Emberiség: kezdetben ködös,
inkább csak megérzett, de ésszel nem ellenőrzött valami, amiben az állandó növekedés
homályos sejtelme társult az egyetemes testvériség szükségességével. Emberiség: sokszor
csak naiv hit tárgya; varázsa azonban minden viszontagságot és minden kritikát szívósan
kiállt s ma is ugyanolyan erővel bűvöli el a tömegek lelkét, mint az «intelligencia» okos
koponyáit. Akár részt vesz valaki kultuszában, akár nevetségessé teszi, ma már senki sem kerülheti el az Emberiség eszményének bennünk lakó, vagy éppen kívülről szorító hatását.
A XVIII. század «prófétái» szemében a világ igazában csak zavaros és laza
kapcsolatok összességét jelentette. Bizony a hívő ember jövőbe látó ereje kellett ahhoz, hogy
ennek az embrió-félének szívverését megérezze. S íme alig két századdal később mi már
majdnem anélkül, hogy figyelnénk rá, belekerültünk abba a legalább is anyagilag meglévő
valóságba, amit apáink vártak. Körülöttünk néhány nemzedék távlatában mindenféle
gazdasági és kulturális szál fonódott össze, s ezek geometriai haladványként növekszenek.
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Most már azon a kenyéren kívül, amely a maga egyszerűségével jelképezte a csiszolt-kőkorszakbeli Ember táplálékát, minden ember mindennap követeli a maga vas-, réz-, és
gyapjú-rációját, a neki járó elektromosság-, petróleum- és rádium-mennyiségét, a ráeső részt
a fölfedezésekből, moziból és nemzetközi hírekből. Már nemcsak mező — akármilyen óriási
mező is az, — hanem az egész Föld kell ahhoz, hogy tápláljon mindegyikünket. Ha e téren
van még értelmük a szavaknak, hát bizony azt mondhatjuk, hogy szinte nagy test kezd
megszületni, tagjaival, idegrendszerévei, felfogó központjaival, emlékezőtehetségével: annak
a Valaminek teste, aminek el kellett jönnie, hogy a gondolkodó létezőben betöltse azokat a
vágyakat, melyeket frissen kapott öntudata szított fel benne: fejlődő Egésszel szolidáris és
felelős érte.
Csakugyan: erőfeszítésünknek már a logikája révén is, amellyel rendbe szedni és
megszervezni akarjuk a Világ vonalait, az első emberbarátok kezdeti intuíciójára emlékeztető
távlatokat ér el gondolatunk az egyéni és faji eretnekség kiküszöbölésével. Nem várhatunk
fejlődőképes jövőt az ember számára, ha nem társul minden más emberrel. A tegnap még
álmodozóknak ítélt emberek ezt már megsejtették. S bizonyos értelemben mi is azt látjuk,
amit ők. De mert mi már «az Ő vállukra támaszkodhatunk», ezért jobban észre is vehetjük a
kozmikus gyökereket, a sajátos fizikai szőttest is, s végül a sajátos természetét is ennek az
Emberiségnek, amelyet ók csak megérezhettek, de amit nekünk már föltétlenül meg kell látnunk, hacsak nem zárjuk el előle szemünket.
Kozmikus gyökerek. A legelső emberbarátok elképzelése szerint az ember —
embertársaival egyesülve — olyan természetes szabálynak engedelmeskedik, amelynek
gyökereit alighogy elkezdték elemezni, s következésképp nem is mérték föl súlyos
jelentőségét. Akkoriban még úgy beszéltek a Természetről, mint Személyiségről, vagy mint
költői Metaforáról. Azt gondolták, hogy amit a Természet ilyen vagy olyan pillanatban
megkíván tőlünk, arra talán csak tegnap határozta el magát, vagy pedig holnap már meg sem
kívánja. Mi már jobban ismerjük a Világ dimenzióit és követelményeit, s ezért azok az erők,
amelyek kívülről egybefutnak, vagy pedig bensőnkből fakadnak, hogy az embereket
mindinkább összeszorítsák, — már nem tűnnek tetszőlegesnek és nem is fenyegetnek .azzal a
veszéllyel, hogy bizonytalanok vagy állhatatlanok.
Az Emberiség csak törékeny vagy éppen kitalált szerkezet mindaddig, amíg határolt
Kozmoszt kapott keretéül, amely sokféle és széteső volt; de állandóságot kap ez az Emberiség
s ugyanakkor valóságossá is válik, mihelyt biológiai Tér-Időbe állítjuk. Ekkor úgy
mutatkozik, hogy saját módján a Világmindenség vonalait hosszabbítja meg, és bizony ezek a
vonalak ugyanoly valóságosak, mint a többiek.
Fizikai Szövet. — Kortársaink igen nagy része számára az Emberiség még irreális
valamit jelent, vagy éppen abszurd módon anyagit. Egyesek szerint az Emberiség csak elvont
lényeg vagy megszokott kifejezés. Mások számára viszont sűrűn szőtt szerves csoportosulás,
amelyben a közösségit pontosan ki lehet fejezni fiziológiai és anatómiai fogalmakkal. Amott:
általános fogalom, jogi lényeg. Emitt: óriási állat... Egyik sem látja helyesen együtt a
dolgokat. Akár mert keveset lát, akár mert túlzottan fejezi ki. S ezért itt is, amott is képtelenek
jól ítélni. Hátha az volna az egyetlen lehetőség e zsákutcából való kijutásra, hogy értelmi
sémáink közé még egy kategóriával többet — egy új kategóriát — iktatunk, s ezt határozottan
azért tesszük meg, mert az egyén-fölöttinek kifejezése megkívánja? — A Geometria
egyhelyben topogott volna, ha a kezdeti racionális nagyságok szerint alkotott szerkesztéseit
túl nem haladta volna, s végül el nem fogadta volna — ugyanoly egész számként, mint
bármely teljesen érthető mértéket - az e-t (a Napier-féle természetes logaritmus-egységet), a
pi-t (a Ludolf-féle 3,14... számot), vagy bármely más «meghatározhatatlant». A számítás
sosem oldotta volna meg a modern Fizika problémáit, ha folyton új funkciók elgondolásához
nem jutott volna. Hasonló okok miatt a Biológia sem tudott volna az egész Élet távlatai felé
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kitárulni, ha a most málszámításba veendő nagyságok létráján nem vezetett volna be bizonyos
létfokokat, amelyeket talán azelőtt még ismeretlenként kezelhetett a közönséges tapasztalás,
pl. éppen a Kollektív fokot. Igen, ezentúl az egyedi valóságok mellett s azokon kívül
számolnunk kell a kollektív valóságokkal, amelyek visszavezethetetlenek az elemre s mégis a
maguk módján ugyanoly objektívek, mint az elem. Az Élet mozgásainak fogalmi kifejezésére
ezért kellett föltétlenül így beszélnem.
Fílumok, rétegek, ágak, stb...
Annak szemében, aki hozzászokott a Fejlődés távlataihoz, ezek a saját irányukat
követő csoportosulások kötelező erővel ugyanoly világos és fizikailag valóságos
tárgyak, akárcsak bármely más különálló dolog. S persze ebben a sajátos
nagyságrendi osztályozásban az Emberiségnek megvan a maga helye. Hogy
elgondolható legyen, ahhoz az szükséges, hogy értelmi pálfordulással vagy
helyreállító munkával sikerüljön magunk elé idéznünk, milyen is valójában ez az
Emberiség; ezt pedig anélkül kell tennünk, hogy valami egyszerűbb és már ismert
dologra próbálnánk visszavezetni.
Végül: sajátos természetű. Itt jutunk vissza a kérdésnek arra a pontjára, ahová
előzőleg elvitt annak a ténynek kellőképp megalapozott észrevevése, hogy az emberi
gondolatok egymásba folynak. Az Emberiség kollektív valóság, tehát sui generis, sajátos
természetű; s ezért csak abban a mértékben érthető meg, amennyiben túllépünk a
kézzelfogható szervezetekből álló testén s igyekszünk meghatározni, milyen sajátos típusú az
a tudatos szintézis, amely a központosítás fáradságos és szorgalmas munkájából előbukkan.
Az Emberiséget végeredményben csak úgy határozhatjuk meg, mint Szellemet.
Viszont ebből a szempontból s a dolgok jelen helyzete szerint két módon, két fokon
próbálhatjuk elgondolni azt a formát, ami felé tart, s amit holnap magára is ölthet. Az
egyszerűbb formában úgy jelenik meg, mint a megismerés és a cselekvés közös képessége
vagy tevékenysége. Majd pedig — és az már mélyebbre nyúl: mint a lelkek szerves,
felsőrendű csoportosulása. Tudomány, — és egyetértő Lelkiség.

B. Tudomány.
A szó modern értelmében a Tudomány az emberiség ikertestvére. Ez a két szellemi
valóság vagy két álom...) együtt született, együtt növekedett s aztán a múlt század során
csaknem vallási fokra jutott. Majd mindkettő hitelét vesztette; de ez nem akadályozta meg
őket abban, hogy egyik a másikra támaszkodva ma is — sőt most sokkal inkább, mint
bármikor — mindkettő azt a szellemi erőforrást jelentse, amelyhez képzelőtehetségünk
folyamodik, valahányszor földi formában testesíti meg hitének s reményének alapjait.
A Tudomány jövője... Első tekintetre úgy rajzolódik ki látóhatárunkon, mint az egész
Világegyetemet átfogó s teljesen összefüggő távlatú szervezőmunka. Volt idő, amikor a
megismeréstől elvárt és föltételezett egyedüli szerep az volt, hogy megvilágítsa a már készen
elénk álló tárgyakat s ezáltal elméleti igényünknek örömöt szerezzen. Manapság — olyan
filozófiának köszönhetően, amely értelmet adott a mindent szellemileg egybefogó
igényünknek, és ezt szentesítette is, — észrevesszük, hogy a tudatlanság valami ontológiai
alacsonyabb rendűség vagy ontológiai rossz, mert hát a Világ csak abban a mértékben kap
egész képet, amennyiben rendszeres és tudatosan végiggondolt módon fejezi ki önmagát.
Nemde a «valamire rátalálni» még a Matematikában is (sőt talán éppen ott) annyit jelent,
hogy új létet fakaszt? E szempontból az értelmi Feltalálás és Szintézis már nemcsak
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spekulációt jelent, hanem alkotást is. Ennél fogva a dolgok valamiféle fizikai beteljesítése
kapcsolódik a róluk alkotott határozott szellemi ismeretünkhöz. S ezért legalább is részben
igazuk van azoknak, akik szemében Nemde ez Brunschvicg gondolata...?a Fejlődés
betetőzése abban a végső fokon magas közösségi látásban következik be, amelyet az egész
Emberiségre kiterjedő kutatás és szervezőmunka erőfeszítése ér el. Azt mondhatnánk, hogy az
emberi Reflexió folytán (mind az egyéni, mind pedig a kollektív Reflexió révén) a Fejlődés túlárad a testek
fizikai-kémiai szervezettségén, s ugrásszerűen önmagára feszülve (lásd a következő jegyzetet) kétszeresére
növeli őt egy olyan új elrendező képesség, amely az elsőhöz viszonyítva hatalmas mértékben központosított: a
megismerés révén a Világegyetem rendeződik. A Fizika kezdi észrevenni, hogy bizony a Világ gondolati
felfogása. nemcsak tudomásulvételt jelent, hanem azt is, hogy mi adunk neki olyan egység-formát, amivel nem
rendelkezett akkor, amikor mi még nem ismertük

Tudás a tudásért. De még más is: valami, ami talán még lényegesebb: azért növeljük
tudásunkat, hogy többre legyünk képesek.
Születése óta főleg azért gyarapodott a Tudomány, mert valamelyik problémájának
megoldása sürgette. A legnagyszerűbb elméletek mindig gyökértelenül lebegtek volna az
emberi gondolat fölött, ha közvetlenül nem az az igény mozgatta volna őket, hogy
megtestesüljenek olyan eszközként, ami a Világot hatalmukba venni segít. E tényből az
következik, hogy az Emberiség előrehaladása — amely minden más élő forma előrejutását
hosszabbítja meg, — kétségtelenül abban az irányban bontakozik ki, ami az Anyag
meghódítását jelenti a Szellem szolgálatában. Azért legyünk mindinkább erősek, hogy még
többet tehessünk. De végül s legfőképp: egyre többet alkossunk, hogy mind magasabb
fokon létezzünk...
Kémikusaink előfutárai valamikor szívós szorgalommal keresték a «bölcsek kövét».
Ma már többre vágyunk. Nem aranyat akarunk csinálni, hanem Életet! S látva mindazt, ami
ötven éve történt, ki merné azt mondani, hogy ez csak üres délibáb-kergetés?.. Mert hát a hormonok megismerése által nemde odáig jutottunk, hogy testünk fejlődésébe, sőt magának az
agynak fejlődésébe nyúlhatunk bele? A gének fölfedezése révén nem fogjuk-e nemsokára
saját kezünkkel ellenőrizni a szervesen átöröklődő jellegek mechanizmusát? S az albuminfélék hamarosan bekövetkező szintetizálása által nem leszünk-e egy szép napon arra is
képesek, hogy megalkossuk azt, amit a Föld önmagában talán már nem képes elérni: szerves
létezők új hullámát varázsolni elő, egy Új-életet, amelyet mesterségesen fakasztanánk föl?
Ezt neveztem a Fejlődés «emberi Ugrásnak», amely összefügg, és együtt jár a
Planetizációval. Mert az egyetemes tapogatódzás igazában akármily hatalmas és hosszúra
terjedő volt is kezdettől fogva, mégis igen sok kombináció kimaradhatott a kedvező esetek
játékából; s lehet, hogy az Embernek van fönntartva az a szerep, hogy számításokra alapozott
eljárásokkal ő hozza elő ezeket. A Gondolat mesterségesen tökéletesítené még a gondolkodás
szervét is. Az Élet ugrásszerű előrejutása a Reflexió kollektív eredményeként… Igen, az
emberi Kutatást homályosan az az álom vezérli, hogy minden atomos vagy molekuláris
vonzódáson túl csakugyan oda érkezzék el, hogy uralja azt az alapvető Energiát, amelynek
minden többi energia csak szolgálója: mindannyiunk egyesült erőfeszítésével kezünkbe venni
a Világ kormánykerekét — azáltal, hogy magának a Fejlődésnek Rugóját szabályozzák
ujjaink.
Azoknak, akik bátran vallják, hogy idáig terjednek reményeik, én azt mondom, hogy
ők a legemberibbek az emberek között, és hogy Kutatás és Imádás között kisebb
különbség van, semmint általában hiszik az emberek. De jól figyeljenek a
következő pontra, amelynek végiggondolása fokozatosan visz el a hódítás és az
imádás egyik teljesebb formájához. Akármily messzire tör is előre a Tudomány
a Lényeges Tűz kutatásában, bármily mértékben lesz is valaha képes az emberi
elem átformálására és tökéletesítésére, végeredményben mindig ugyanazzal a
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problémával fogja magát szembe találni: miként adhat minden egyes elemének
és az egésznek is végső értéket, amikor Szervezett Egész egységbe foglalja?

C. Egyetértő Lelkiség.
Föntebb azt mondottam: Mega-szintézis. Most már jobban értjük, mit jelent a
Kollektív, s ezért azt hiszem, hogy ezt a szót fogalmi gyöngítés vagy metafora nélkül kell
alkalmaznunk minden ember együttesére. Természete és dimenziói szerint tekintve, a
Világmindenség szükségképp egyveretű nagyságot jelent. Csakhogy egyveretű lenne-e a
Világegyetem akkor is, ha egyre magasabbra törő spirális vonalai az egyes fordulókban
bármit is veszítenének a valóság s a szilárdság fokából? Fizika fölötti, nem pedig Fizikaalatti: hogy a Világ többi részével összefüggő maradhasson, csakis ilyen lehet az a még meg
sem nevezett Valami, amelyet a Világ számára fel kell tárnia az egyedek, a népek s a fajok
fokozatos egybeszövődésének. Van olyan Valóság — és erre számítanunk kell, — amelyet a
gondolkodó partikulák élő egyesülése alkot. S ez a Valóság mélyebb a látás közös Aktusánál,
amelyben éppen kifejeződik. Fontosabb is, mint a közös tevékenység Képessége, amelyből
valamiképpen önmagát-megszülve fölbukkan.
Mi mást jelent ez, mint azt (s ez egészen valószínű), hogy a gondolkozóvá változott VilágSzövet a gondolkodás fölbukkanásakor még nem fejezte be fejlődési ciklusát, és hogy ennek
következtében valami újabb kritikus pont felé tartunk — előre! A Bioszférában mindenütt
észrevettük a szerves kapcsolatokat; de e szerves összefüggései ellenére mégsem alkotott
mást, mint csak szétágazó, szálai végén szabad vonalak egybegyűjtését. A Reflexió hatására
és a Reflexióval járó önmagára-hajló elmélyedés eredményeként a láncok magukra zárulnak;
s a Nooszféra olyan zárt rendszert kezd alkotni, amelyben mindenegyes elem önmagáért látja,
érzi, kívánja és elszenvedi ugyanazt, amit ugyanakkor minden többi elem lát, érez, kíván és
elszenved.
A tudatok összehangolt közössége, amely felsőbbrendű tudattal egyenértékű. A Föld
nemcsak miriádnyi gondolat-szemcsével elborítva, hanem egyetlen gondolkodóköpenybe
burkoltan, míg végül funkcionálisan csak egyetlen óriási, égitest-méretű Gondolat-Szemet
alkot. Az egyéni reflexiók sokasága egyetlen csoportba tömörülve s egymást egyetértő
lelkülettel erősítve egyetlen Reflexió-aktusban.
A Múlt analógiájaként s a Múlttal szimmetrikusan ez az egyetemes alakzat tárul most
elénk. Tudományosan ide jutunk, ha elgondoljuk a jövőben élő Emberiséget. S ha nem így
látjuk, akkor semmiféle földi kiút nem nyílik Cselekvésünk földi követelményei számára.
Ilyen távlatokat valószínűtlennek tart a «közfelfogás». Valószínűtlennek ítéli
bizonyosfajta filozófia is, mert szerinte a Világon csak az lehetséges, ami mindig meg is volt
már. Viszont az olyan szellem számára, aki megbarátkozott a Világegyetem elképesztő
dimenzióival, ezek a távlatok egészen maguktól érthetők, hiszen éppen csak arányosan
megfelelnek az égitestek óriási méreteinek.
A Gondolat irányában, akárcsak az Idő és Tér irányában végződhet-e a Világegyetem
másképp, mint csakis Mérhetetlennel?
Mindenesetre az biztos, hogy ha egyszer teljesen realista látásmódot alkotunk a
Nooszféráról s a társadalmi kötelékek magas fokon szerves természetéről, akkor világosabb
lesz a Világ jelenlegi helyzete, mert igen egyszerűen érthetők azok a mély zavarok, amelyek
jelenleg fölkavarják az emberi réteget.
Mondottuk, hogy az a kettős krízis, amely a Csiszoltkőkorszakban elég komolyan
elkezdődött, s amely a modern Földön maximumához közeledik, először is az Emberiség
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Tömegként való Megjelenésének köszönhető (mondhatjuk: «planetizációnak»): népek és
civilizációk olyan fokot értek el — akár gazdasági okokból származó egymástól —
függésük miatt, akár pszichés egyesülésük folytán — hogy ezen túl már csak egymásba
hatolva növekedhetnek. De ezt a krízist az is okozza, hogy a Gépnek s a Gondolat
fölhevülésének együttes hatására a le nem kötött hatalmas erők buggyannak föl. A
modern Ember már nem tud mit kezdeni idejével s képességeivel, amelyeket fölszabadított
s kezében tart. Nyögünk ennyi gazdagság terhe alatt. Ezt kiáltjuk: «Álljunk le!» S mintha
kissé igyekeznénk is ezt a túláradó bőséget visszafojtani az Anyagba, ahonnan kitermeltük,
- nem is véve észre, mennyire lehetetlen s otromba volna ez a tettünk.
Az elemek folyton nagyobbodó összenyomódása olyan szabad energia ölén, amely
maga is megállás nélkül növekszik.
E kettős jelenségben hogyan ne látnánk meg azt a mindig ugyanaz s egymással
összefüggő két jelet, amely figyelmeztet, hogy ismét ugrás történik a «Radiálisban»? Miképp
ne vennénk észre, hogy a Szellem genezisében új lépés történik?
Ha nem változik meg magatartásunk, akkor hiába próbáljuk határ-kiigazításokkal
rendezni a nemzetközi konfliktusokat. Reménytelen vállalkozás marad az is, hogy úgy
tekintsük az Emberiség rendelkezésére álló aktív erőket, mintha csak szórakozási «jó
alkalom» volnának. Az események mai előrehaladása közben nemsokára egyik ember a
másikat fogja összezúzni, s valami fel fog robbanni, ha továbbra is nyakasan arra törekszünk,
hogy régi viskóink ócska falait mentsük, s közben semlegesíteni akarjuk azokat az anyagi és
lelki erőket, amelyek nagysága ma már az egész Világ méreteire van szabva.
Pszichés kiterjedés új területe: ez hiányzik nekünk, — pedig ott van előttünk, éppen
csak ki kell nyitnunk szemünket.
Béke a hódításban, öröm a munkában: ez vár reánk, ha majd már nem ágálnak egymás
ellen az államhatalmak, s ha a Világ bensőleg alkotja meg önmaga teljes egységét, a Föld
Szellemének egyetértő lelkületével építve.
De hát akkor hogyan lehet az, hogy e nagy célpont felé haladva csak azt
látszanak eredményezni első erőfeszítéseink, hogy távolodunk a céltól?…

II. FEJEZET
TÚL A KOLLEKTÍVON: A FELSŐRENDŰ SZEMÉLYI
Újabb bevezető megjegyzés:
túl kell jutnunk a Csüggedés érzésén.
A «felvilágosult» emberek között manapság divattá lett, hogy kételkednek az
Emberiségben. Ennek a szkeptikus magatartásnak alján nemcsak egyéni felfogásból származó
okok rejlenek. Mert, még ha túljut is valaki a szellem értelmi nehézségein, amelyek miatt nem
tudja felfogni a Kollektívet, és nem lát Tér-Időben, még akkor is megmarad egy másikfajta s
talán még súlyosabb ingadozás, amely az emberi Világban jelenleg mutatkozó
összefüggéstelenséggel kapcsolatos. A XIX. század az Ígéret Földjét várva élt. Akkor azt
gondolták, hogy új Aranykor felé közeledünk, amelyet a Tudomány szervez és világít meg s
amelyet testvériség melege hat majd át. S íme e helyett visszaestünk mind kiterjedtebb és
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egyre tragikusabb viszályok közé. Talán lehetséges, vagy elméletben még esetleg valószínű is
a Föld Szellemének elgondolása, de nem válik be a gyakorlatban. Nem, az Ember sosem jut
túl az Emberen, amikor önmagával egyesül. Sürgősen el kell vetnünk ezt az utópiát. Mert
csak délibábkergetés.
Ha csakugyan bekövetkeznék ez a bukás, akkor nemcsak véget vetne egy szép
álomnak, hanem arra is vezethetne, hogy a Világegyetemet alapjában abszurdnak tekintsük.
Hogy ekkora vereség veszélyeit elemezzük — és szét is oszlassuk, — először azt
jegyezhetjük meg, hogy ilyen témakörben kétségtelenül korai volna máris tapasztalatról vagy
éppen tapasztalati eredményekről beszélni. Hogy a csudába is! Fél-millió vagy tán egymillió
évre volt szüksége az Életnek
ahhoz, hogy az ember-előttiektől eljusson a modern
Emberig. Mi pedig reményt vesztenénk már azért is, mert — alig két évszázaddal azután,
hogy ez a modern Ember meglátott maga fölött egy még magasabb fokú állapotot, — még
most is küszködik kibontakozásáért? Ez is mekkora távlati hiba volna! Csak azért láthatjuk
meg a köröttünk, mögöttünk és előttünk álló óriási távlatokat, mert már tettünk feléjük egy
lépést. De ha a Mélység ilyen megtapasztalásához nem járul a Lassúság észrevevése, akkor
bizony — jól értsük meg — az értékek áthelyezése nem lesz teljes, és csak lehetetlen Világot
szülhetne. Minden dimenziónak megvan a maga ritmusa. Tehát a bolygóra kiterjedő mozgás
planetárisan-lassú méltósággal történik. Ugye hogy mozdulatlannak tűnnék az Emberiség, ha
Történeti korszaka előtt nem rajzolódnék ki egész Történelem-előtti tartama? Hasonlóképpen:
a Nooszféra ugyan csaknem robbanásszerű gyorsasággal jut új nívójára, de azt mégsem
várhatjuk, hogy szemünk láttára, egyetlen generációtávlatában alakuljon át a Föld. Csitítsuk
hát türelmetlenségünket. S legyünk csak nyugodtak.
Minden látszat ellenére is nagyon szépen — itt és most — előrejuthat az Emberiség
(sőt számos jel alapján ésszerűen következtethetünk, hogy halad is előre); de ha ezt megteszi,
hát nem történhet másképp, mint csakis igen nagy valóságok módjára, azaz majdnem
észrevétlenül.
S ez igen fontos, elsőrendű szempont. Ezt sose veszítsük szemünk elől. Viszont a
fölismerés önmagában még nem ad választ félelmünk okára. Mert hát az még csak nem volna
nagy baj, hogy a fény állni látszik a látóhatáron. A valóban súlyos dolog az, hogy mintha kihunyni látszanának a megpillantott fénysugarak. Ha legalább azt hihetnénk, hogy egészen
egyszerűen mozdulatlanok vagyunk... Csakhogy ugye néha úgy tűnik, hogy csakugyan fal
van előttünk, vagy pedig hogy valami szív minket hátrafelé, s mi kölcsönös taszítás és elanyagiasodás legyőzhetetlen erőinek zsákmánya vagyunk.
Taszítás. Beszéltem arról, hogy a mai Földön milyen szörnyű nagy erők nyomják
össze az emberi részecskéket. Fizikailag és lélektanilag végsőkig kényszerítik összeszorulni
az egyéneket és a népeket. Csakhogy — különös tényez is — mintha az egymáshoz közelebb
hozóenergiák feszültsége ellenére a gondolkodó egységek mégsem volnának képesek arra,
hogy belső vonzásuk sugarába kerüljenek. Kivéve azokat a sajátos eseteket, amikor vagy a
nemi erők játszanak közre, vagy pedig átmenetileg egy-egy nagyszabású közös szenvedély
dolgozik, az emberek ellenségesek maradnak, vagy legalábbis bezártnak mutatkoznak egymás
iránt. Mint a puskapor, amelynek szemcséi — pedig alaposan össze vannak préselve, — nem
akarnak molekuláris kapcsolatot elfogadni, akként lelkük mélyén az emberek is minden
erejükkel eltolják és félrelökik egymást. Még az is megtörténhet — s ez még rosszabb lenne
—, hogy tömegük oly módon alakul, hogy a remélt Szellem helyett a determinizmusnak, azaz
az anyagelvűségnek újabb hulláma zúdul elő.
Anyagelvűség. Nem csak a nagy számok törvényeire gondolok, amelyek
strukturálisan hatalmukban tartanak minden újonnan alakult sokaságot, akármily titokzatos
célszerűség van is bennük. Mint az Élet minden más formájának, akként az Embernek is nagy
tömegben kellett kialakulnia, hogy teljesen Emberré lehessen. S mielőtt megszervezné magát,
közben egész légiónyi része föltétlenül áldozatul esik a véletlennek s a valószínűségi esetek
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játékának, még ha határozott irányú is ez a folyamat. Megfoghatatlan áramlatok — a divattól
kezdve, át az árfolyamváltozásokon, egészen a politikai és társadalmi forradalmakig —
mindegyikünket az emberi tömeg homályos forrongásainak rabszolgájává tesznek. Még ha
lelkileg oly tisztáknak gondoljuk is el az elemeket, a tudatokból álló csoportosulást az
összhang elérése előtt mindig automatikusan és a maga fokán körülveszi az «új-anyagnak»
valamiféle fátyla; s ez az «új-anyag» minden más formára rárakódik az Anyagban, amely az
egyesülés útján fejlődő mindenegyes élő tömegen a «tangenciális» arcélt alkotja. Persze ha ez
a helyzet, akkor erre reagálnunk kell. De máris kijut számunkra az az elégtétel, hogy tudjuk:
ez az állapot csak jele és váltságdíja a haladásnak. Ellenben mit kell mondanunk a másik rabszolgaságról, amely oly mértékben növekszik a világon, amily mértékben megfeszítjük
erőinket a magunk megszervezésére?
Története folyamán az Emberiség még egyik korszakában sem volt ennyire
fölszerelve és sosem fejtett ki ennyi erőt, hogy sokaságát megszervezze. «Tömegek
mozgásai». Már nem az északi erdőkből és az ázsiai szteppékről folyamként alázúduló
hordák, hanem az «ember-millió», amely tudományos szakszerűséggel gyűlt egybe — amint
igen helyesen mondta valaki. Névtelen emberek Milliója a díszfelvonulásokon. Emberek
Milliója futószalagra fogva a gyárakban. Motorizált emberek Milliója. S mindez a
Kommunizmusban és a Nemzeti-Szocializmusban csak a legszörnyűbb gúzsbakötést érte el!
Kristály — a sejt helyett. Hangyaboly — a Testvériség helyén. A tudat sokat ígérő ugrása
helyett elgépiesedés, amely mintha kikerülhetetlenül születnék meg az egésszé-szervezésből,
a totalizációból...
«Eppur si muove!» — s mégis mozog a Föld!
A Noogenezis szabályainak ilyen mély perverzitását látva mégis azt mondom, hogy
reakciónk nem lehet reményvesztés. De újra át kell vizsgálnunk magunkat. Ami kor egy
energia bolondmódra nekivadul, akkor ugye a mérnök egyáltalán nem vonja kétségbe az
erejét, hanem egyszerűen előveszi számításait, hogy megtalálja, miként irányíthatja
helyesebben. Annak ellenére, hogy ilyen torzszülött, a modern totalitarizmus talán éppen
elmásít valami csodálatosan nagyszerű dolgot, s igen közel lehet az igazsághoz? Lehetetlen
ebben kételkednünk. A nagy emberi gépezet azért készült, hogy járjon —, és kell is járnia,
túláradó bőségét termelve a Szellemnek. Ha nem működik, vagy inkább csak Anyagot szül,
ez azért van, mert visszájára dolgozik...
Hátha ott rejlik a hiba, hogy elméleteinkben és tetteinkben elhanyagoltuk azt, hogy a
Személynek és a Személlyé-válás erőinek adjunk helyet?

1. A SZEMÉLYES ÖSSZPONTOSULÁSA ÉS AZ OMEGA-PONT
A. A Személyes Világegyetem.
Ellentétben a «primitívekkel», akik minden mozgót emberi arccal képzelnek el; még
az első Görögöktől is eltérően, akik isteni hatalmakkal népesítették be a Természet minden
zugát és minden erejét, a modern Ember szinte megszállottja annak az igénynek, hogy
személyiségétől fossza meg (vagy személytelenné tegye) azt, amit leginkább csodál. Két oka
van ennek a törekvésnek. Az első az Analízis, ez a csodálatos tudományos kutatóeszköz,
amelynek minden haladásunkat köszönhetjük, de amely szétszedeget egyik szintézist a másik
után, s ezért egyiknek sem veszi észre a lelkét; végül pedig ott hagy bennünket egy nagy
csomó leszerelt alkatrész és egy sereg széthulló részecske társaságában. — A második ok
pedig a csillagvilág fölfedezése, ezé az oly szédítőn nagy valamié, amelyben minden arány
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vagy összehasonlítás reménytelennek látszik létünk s a minket körülvevő Kozmosz méretei
között. — Csak egyetlen olyan valóság maradt meg, amelynek sikerül elérnie s ugyanakkor
befednie a Végtelen kicsit és a Végtelen nagyot is: ez az Energia, a mindenütt ott lebegő
lényeg, amelyből minden előjön' s ahová minden visszahull, mint valami nagy Óceánba; az
Energia az új Szellem. Az Energia: az új Isten. A Világnak Omegájában, mint Alfájában is: a
Személytelen.
Azt lehetne 'mondani, hogy ilyen érzések hatására a Személy megbecsülésével együtt
elvesztettük a Személy igazi természetének értelmét is. S végül azt hajtogatjuk, hogy az
önmagára központosítottság, az «én» állítása csak az elem kiváltsága (vagy inkább
fogyatkozása) abban a mértékben, ahogyan a többi elől elzárkózva sikerül neki önmagát
odaállítania a Minden ellenpólusaira. A másik irányt követve, a Kollektív és az Egyetemes
felé tartva, vagyis abban az irányban, ahol a Világ legvalóságosabb és legmaradandóbb
értelme van, az «ego» lecsökken és megsemmisül — gondoljuk néha. A Személyiséget
sajátosan korpuszkuláris és tovatűnő sajátságnak tekintjük, olyan börtönnek, amiből
igyekeznünk kell kiszabadulni...
Íme nagyjából itt tartunk ma szellemileg.
De ha véges-végig hajtjuk a tények logikáját s össze függését — amint én kísérlem
meg ebben a Tanulmányban, — akkor ugye teljesen jogos következetességgel éppen az
ellenkező látásmódhoz visz el a Tér-Idő és a Fejlődés fogalma?
Fölismertük és elfogadtuk, hogy a Fejlődés a Tudat felé haladást jelenti. Ezt nem
vonják kétségbe az emberbarátok közül még a legmaterialistábbak vagy legalább is a
legagnosztikusabbak sem. A Fejlődésnek tehát valahol messze csúcspontot kell elérnie valami
végső Tudatban. De ennek a Tudatnak — éppen azért, hogy legfelső legyen — nem kell-e
legmagasabb fokon magába foglalnia azt, ami létünk tökéletessége: a lét fényt-gyújtó
önmagára-hajlását? Nyilvánvaló tévedés lenne valami szétfolyó állapot felé meghosszabbítani
az Emberré-válás görbéjét! A Gondolat csakis valami legfelső reflexió felé, azaz valami
legfelső fokú személlyé-válás felé mutathat. Másképp hogyan gyűjthetné egybe hódításainkat,
amelyek mind a Reflexívben történnek? Első pillanatra visszariadunk attól, hogy egy Ego-t
azzal társítsunk, ami Minden. A két fogalom között kirívónak, csaknem nevetségesnek látszik
az aránytalanság. Ez azért van, mert nem elmélkedtünk eléggé azon a hármas tulajdonságon,
amely minden tudatot jellemez 1 mindent részlegesen önmaga köré központosít; 2 képes arra,
hogy mindinkább önmagára központosítsa önmagát; és 3 éppen ennek a felsőfokú
központosításnak révén csatlakozni kész minden többi centrumhoz, amely őt körülveszi.
Ugye minden pillanatban megtapasztaljuk a Világegyetemet, amelynek Végtelensége —
érzékeink s elménk működése általfolyton-folyvást egyszerűen felgyülemlik mindegyikünkben? És a Tudomány meg a Filozófiák által most folyó építőmunkában, egy közösségi
«Weltanschauung» (világkép) kidolgozásában, amelyhez mindegyikünk építőkövet hord, s
amelyhez mindenki hozzájárul, — nem érezzük-e valami még magasabb rendű
összegyülemlés első jeleit, valami egyetlen központ születését, a gondolkodó Föld felszínén
szétszórt elemi központok millióinak összpontosuló fényei alatt?
Minden nehézségünk és minden viszolygásunk eloszlana a Minden és a Személy
ellentéteire vonatkozóan, ha legalább azt megértenénk, hogy a Nooszféra — és
egyetemesebben véve: a Világ — szerkezetileg egészet alkot, nemcsak zárt együttest, hanem
központosított egészet. A Tér-Idő szükségképp összpontosuló természetű, mert magába
foglalja és szüli a Tudatot. Következésképp: a Tér-Idő határtalan rétegei — ha jó irányban
követjük őket, — valahol messze-messze össze kell, hogy hajoljanak egy Pontban, —
nevezzük ezt a pontot Omegának, amely őket egybefogja és teljes egészüket önnönmagában
beteljesíti. Bármily hatalmas is a Világ szférája, másképp nem létezik és végleg meg sem
ragadható, mint csak abban az irányban (még ha ez az irány Időn és Téren túl van is),
amelyben egymással találkoznak a sugarak. Vagy még pontosabban: minél óriásibb ez a
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szféra, annál gazdagabb és mélyebb is, — tehát annál tudatosabbnak ígérkezik — az a pont,
ahol összefut a «lét térfogata», amelyet átölel, mert a Szellem — a mi oldalunkról nézve —
lényegében valami szintetizáló és szervező hatalom.
E szempontból nézve a Világegyetem semmit sem veszt óriásságából, tehát —
anélkül, hogy emberszabásúvá válnék, — végleges formát kap. Hogy elgondolhassuk,
hatalmát elviseljük és megalkossuk ezt a Világmindenséget, nem az ellenkező irányba kell
néznünk, hanem lelkünkön túlra kell látnunk. A nooszféra távlataiban Idő és Tér csakugyan
humanizálódik, vagy még inkább: legfelső emberi fokra emelkedik. Nemcsak nem zárja ki
egymást Egyetemes és Személyes (azaz «Központosított»), hanem összetalálkozik
ugyanabban az irányban, és egyszerre csúcsát éri el egyik a másikban.
Tehát téves volna a Személytelen oldalán keresni létünknek s a Nooszférának
meghosszabbítását. Az Eljövendő-Egyetemes csakis magasrendűen személyi
(hüperperszonális) lehet az Omega-Pontban.

B. Perszonalizáló Világegyetem.
Személlyé-válás. Emlékezzünk csak vissza, hogy a Reflexió lépése által teljesen
önmagává lett elem sajátod sorsát neveztük személlyé-válásnak (perszonalizációnak), a tudat
önmagára forduló belső elmélyülésének. És az emberi egyedek sorsára vonatkozóan ezen a
ponton egyelőre megszakadt vizsgálódásunk. Személyt-alkotás (perszonalizáció): most itt
ugyanolyan típusú előrejutás jelentkezik, de most már az egységbejutott gondolatszemek
közösségi jövőjét határozza meg. Ugyanegy működés az elem számára és a szintetizált
elemek összessége számára. Miként lehet elgondolni és előrelátni azt, hogy ez a két mozgás
összhangba jut? Egymást nem zavarva és egymást el nem torzítva, hogyan iktatódnak egybe,
sőt hogyan hosszabbítják is meg önmagukat a közös burokban ezek a sajátos és rengeteg
számot kitevő pályák?
Itt az ideje, hogy tárgyaljuk ezt a problémát. S ezért behatóbban kell elemeznünk
annak a személyes Tudat-Központnak természetét, amelynek létezéséhez van kötve — imént
láttuk meg — a Nooszféra kifejlődési egyensúlya. Hogy betölthesse szerepét, milyennek kell
lennie ennek a felső Evolúciós Pólusnak?
A meghatározás szerint az Omegában adódik össze és gyűl össze annak a tudatmennyiségnek virága és teljessége, amelyet a Noogenezis lassacskán kifejlesztett a Földön.
Ez a pontunk biztos. De igazában mit jelent és milyen következményeket hord magában ez a
látszólag annyira egyszerű két szó: «tudat-összeadódás»?
Ha Marx tanítványainak szavára figyelünk; úgy tűnik, hogy — a növekedés céljából,
meg hogy igazolja is a ránk mért lemondásokat, — az Emberiségnek elég lenne csak
összegyűjtenie azokat az egymásra következő szerzeményeket, amelyeket mindegyikünk
ráhagy halálakor: gondolatainkat, fölfedezéseinket, művészi alkotásainkat, példánkat. Mert
hiszen ugyebár mindez a romolhatatlan a színe-javát alkotja létünknek?
Gondolkozzunk csak egy kicsit. Észrevesszük, hogy olyan Világegyetem számára,
amely - tételezzük fel hipotézisként - «Tudat-begyűjtőként és megőrzőként» szerepelne,
szörnyű pazarlás lenne az, hogy tevékenysége csak a tetemek összeszedésére korlátozódnék.
Már igyekeztem eléggé megvilágítani milyen nagy filétikus értéke van mindannak - tehát
senki se képzelje, hogy én talán kevésre tartom, - ami a találmányok, a nevelés, mindenféle
szellemi közlés során kiárad mindegyikünkből és átömlik az emberi masszába. Életbevágó
értékük van. Ezt a pontot alaposan leszögezem. De még inkább el kell ismernem azt is, hogy
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a közösségnek átadott ilyen hozományban nemcsak hogy nem közöljük azt, ami a legértékesebb, de még a legszerencsésebb esetekben is csak önmagunk árnyékát sikerül másoknak
továbbadnunk. Alkotásaink? De hát az általános Élet érdekében is mi lehetne az emberi
művek műve, ha nem éppen - mindegyikünk számára, sajátmagában - egy abszolút módon
eredeti központ megalkotása, amelyben a Világegyetem
önmagát tükrözi egyetlen és utánozhatatlan módon: énünk, személyiségünk ? Éppen
ez, és nem más! Mivel minden más sugárnál mélyebb, s mert tudatunknak éppen
központja, ezért az Omegának - hogy igazában Omega legyen - ezt a lényegeset kell
összegyűjtenie. Csakhogy persze éppen ettől a lényegestől nem tudunk megválni mások
javára, mert nem lehet úgy odaadni, mint ahogy átadunk valakinek egy kabátot, vagy
ahogy továbbadunk egy fáklyát. Mert mi magunk vagyunk a láng. Hogy önmagamat
közöljem, ahhoz az kell, hogy énem megmaradjon abban az önátadásban is, amelyet
felajánlok. Másképp levegőbe vész az ajándék. - Ezért adódik az a kikerülhetetlen
következtetés, hogy a tudatos Világegyetem központosítása elgondolhatatlan lenne, ha nem
gyűjtené össze egyszersmind az egészen teljes Tudatosat s ugyanakkor mindenegyes
tudatot is. E tudatok mindegyike tudatos marad, önmagának tudatát birtokolja a folyamat
végén, sőt - és ezt jól meg kell értenünk - mindegyikük annál inkább önnönmagává lesz,
vagyis a többiektől különbözővé is válik, minél jobban közeledik a többiekhez az
Omegában.
Nemcsak megmaradnak, hanem összpontosításuk következtében fel is. fokozódnak az
elemek.
Igazában mi lehet ennél egyszerűbb? S mi más felelhetne meg jobban mindannak, amit
tudunk?
Bármelyik területen vizsgálódunk is, akár egy test sejtjeiről van szó, akár egy
közösség tagjairól, akár egy lelki szintézis elemeiről, az Egyesülés elővillantja az
egyesülők egyéni vonásait: az Egyesülés differenciál. A részek a szervezett együttes
egészében tökéletesednek és be is teljesednek. Mivel ezt az egyetemes szabályt elhanyagolta, ezért igen sok Panteista rendszer tévútra vitt bennünket valami Nagy Egésznek
kultuszával, amely az egyénekről azt tanította, hogy vízcseppként vesznek el, feloldódnak,
mint. parányi só-szemecskék a tengerben. Ha tudatok összegyűjtésére alkalmazzuk az
Egyesülés Törvényét, akkor megmenekülünk ettől a veszélyes és folyton újra előtűnő
illúziótól. Nem, ha központjaik vonalát követve egyesülnek, akkor a tudat-szemecskék nem
igyekszenek e1veszíteni körvonalaikat és nem is akarnak elvegyülni egymásban. Éppen
ellenkezőleg: még határozottabbá teszik saját énjük mélységét és közölhetetlenségét. Amily
mértékben mind együtt Mássá lesznek, annál inkább találja meg mindegyik «önmagát».
Hogyan is lehetne másképp, hiszen az Omegába merülnek? - Vajon felolvaszthat-e egy
Központ? Vagy még inkább: egy ilyen Központ nemde éppen azáltal old fel, hogy
magasabb rendű Központjában egyesít?
Ekként a két tényező együttes hatására, vagyis mert
a tudatok lényegük szerint egymásba-nem-keverhetők, másrészt pedig minden egyesítés
természetes mechanizmusa miatt, - csak egyetlen formában tudjuk helyesen kifejezni a
pszichés központosítás útján járó Világ végső állapotát: olyan rendszerként, amelynek
egysége az összhangba hozott bonyolultság legmagasabb fokú feszültségével esik egybe.
Tehát hamis lenne egyszerűen úgy elképzelni az Omegát, hogy ő csak az elemek
összeolvadásából megszülető Központ, és hogy csak egybegyűjtené és magában
megsemmisítené az elemeket. Struktúrája szerint, végső alapja szerint az Omega nem lehet
más, mint külön Központ, amely a központok rendszerének szívében ragyog. Ha logikusan,
végső pontjáig következetesen igyekszünk alkalmazni a Kollektivitás fogalmát a gondolatok
szemcsés összességére, akkor csak a következő kép alakul ki: olyan csoportosulás ez,
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amelyben az Egésznek személyivé-válása és az elemi személlyé-válások is legmagasabb
fokukat érik el egyszerre együtt, anélkül hogy összekeverednének. És ez egy legfelső fokon
autonóm egységesítő fókusz befolyására történik . Következő elemzéseink során már ennek a
központi, szükségszerűen autonóm központnak tartjuk fenn az „Omega-Pont” nevet.
És itt mutatkoznak azok a motívumok, a fölhevültség és a képtelenség egyszerre, amelyek az
Élet minden önző megoldását kísérik. Az egoizmusnak - akár egyéni, akár faji legyen is, igaza van abban, hogy föllelkesül arra a gondolatra: az elem az Élethez kötő hűsége által jut
el annak legmagasabb fokaira, ami egyes-egyedül csak benne - mint elemben - van meg
közölhetetlenül. A megérzése tehát helyes. Viszont abban az egyben téved - s ezzel aztán
elejétől végéig elvéti a helyes utat: egyéniséget és személyiséget összezavar. Amikor az
elem a lehető legjobban elszakadni igyekszik a többiektől, akkor egyénivé teszi magát; de
ezzel vissza is esik, sőt a Világot igyekszik visszahúzni a sokaság felé, le az Anyagba.
Igazában csak lefokozza magát, elvész. JIogy teljesen önmagunk lehessünk, ahhoz az
szükséges, hogy ellenkező irányban menjünk előre: mindenki mással együtt, velük összpontosulva, egy irányba tartva, a Másik felé. Önmagunk vég
célja, eredetiségünk színe-java: nem a mi egyéniségünk, hanem személyiségünk. S
a
Világ evolúciós szerkezete következtében csakis az egyesülés által találhatjuk meg ezt a
személyiségünket. Nincs szellem - szintézis nélkül.
Mindig ugyanez a törvény érvényes, amely fentről lefelé hat. Az igazi Ego az.
«Egoizmussal» ellenkező irányban növekszik. Az őt vonzó Omega Képére és hasonlatosságára, az elem csak azáltal válik személyessé, hogy egyetemessé teszi önmagát. Viszont
fordítva is: igazában csak azáltal teszi magát egyetemessé, hogy magas fokon személyessé válik. Itt van az a
különbség (és félreértési lehetőség is), amely elválasztja az igazi misztikát a hamis politikai vagy vallási
misztikáktól. Ez utóbbiak lerombolják az Embert. Az igazi misztika viszont beteljesíti azáltal, hogy az Ember
«elveszti önmagát egy nálánál nagyobban».

Ez persze csak egy nyilvánvalóan lényeges föltétellel történhet meg. Előbbi
elemzésünkből következik, hogy az emberi parti kulák az Egyesülés teremtő hatására csak
akkor válnak igazán személyivé, ha nem akármilyen módon történik meg kapcsolódásuk.
Mivel arról van szó, hogy központok szintézise jön létre, ezért .az emberi partikuláknak úgy
kell egyesülniük, hogy központ központtal lép Kölcsönös kapcsolatba, és nem másként.
Tehát
a Nooszférát lélekkel átható pszichés egymásra-hatások különböző formái közül a .«központközpontra-ható» természetű energiákat kell felismernünk, megszereznünk és kifejlesztenünk,
minden más energia fölött előnyt biztosítva nekik. Csak így működhetünk közre hathatósan,
hogy a Fejlődés mibennünk előrehaladjon.
És íme ez a tény már el is vezet a szeretet problémájához.

2. A SZERETET-ENERGIA
Megszokásból (s mily rafinált elemzéssel!) a szeretetnek szentimentális oldalát
vesszük tekintetbe: milyen örömet vagy fájdalmat okoz. hogy az emberi Jelenség végső
fázisait meghatározzam, nekem persze természetes dinamizmusában s evolúciós jelentésében
kell tanulmányoznom a szeretetet.
Teljes biológiai valóságában a szeretet (vagy is a létező vonzódása a létezőhöz) nemcsak az
Ember sajátos jellemzője, hanem minden Élet egyetemes sajátsága. Különféle változatokkal
és más-más fokon hatja át mindazokat a formákat, amelyeket a szervezett anyag egymásután
magára ölt. A hozzánk egészen közelálló Emlősöknél könnyen felismerhetjük különféle
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módozatait: nemi szenvedély, apai és anyai ösztön, közösségi-szolidaritás, stb.
Távolabb, vagyis mélyebbre nyúlva az Élet Fáján, már kevésbé világosak ezek az
analóg jellegzetességek, majd eltompulnak s teljesen észrevehetetlenné válnak. Éppen ezért
itt meg kell ismételnem azt, amit a «Dolgok Bensejérő1» mondottam. Ha..- persze igen-igen
kezdetleges
fokon, de mégis megfogantan - már a molekulákban is nem léteznék valamiféle hajlam ez
egyesülésre, akkor fizikailag lehetetlen volna az, hogy a szeretet mibennünk megjelenjék,
felsőbb fokon, emberivé lett állapotban. Ha egyszer már önmagunkban megállapítottuk
kétségtelen jelenlétét, akkor jogosan fel kell tételeznünk, hogy legalább kezdeti fokon - jelen
van minden létezőben. Ezt elvileg mondhatjuk. Ha pedig a valóságban figyeljük a tudatok
körülöttünk egybeáramló növekedését, azt tapasztaljuk, hogy sehol sincs távol., Plátó már
megérezte ezt és örökérvényűen fejezte ki Dialógusaiban. Később olyan gondolkodók, mint
pl. Nicolaus Cusanus, a középkor filozófiáját gyakorlatilag ugyanerre a szemléletmódra
terelték. A szeretet erőivel a Vilá részecskéi keresik egymást, hogy megszülessék a Világ.
Ebben a pár szóban nincs semmi metaforikus, - a költészetnél pedig sokkal több van. A testek
egyetemes gravitációja, amely - akár mint erő, akár mint visszatüremlés - annyira bámulatra
méltó, igazában nem más, mint visszája vagy árnyéka annak, ami valóságosan mozgatja a
Természetet. Hogy észrevehessük a mélyből áramló kozmikus energiát, ahhoz az kell, hogy ha van bensejük a Dolgoknak, szálljunk le a lelki vonzások belső vagy radiális zónájába.
A szeretet sokféle árnyalata nem más és nem is kisebb valami, mint az a többékevésbé egyenes vonal, mely a Világegyetem pszichés Összpontosulásában rajzolódik ki az
elem szívén.
S ha nem tévedek, ez a fénysugár abban is segíthet, művilágosabban lássunk magunk
körül.
Szenvedünk és nyugtalankodunk, mert azt tapasztaljuk, hogy az emberi kollektivizálás
modern kísérlete - ellentétben elméleti előrelátásunkkal s reményeinkkel, - csak a tudatok
lealjasításához és rabszolgasághoz vezetnek. De mindmáig milyen módon próbáltuk magunkat egyesíteni? Anyagi helyzetünket védtük. Új iparágakat igyekeztünk teremteni; jobb
életkörülményeket biztosítani valamelyik társadalmi osztálynak vagy a
rosszabb helyzetben élő népeknek... Íme még csak ilyen középszerű területeken próbáltunk
egymáshoz közeledni.
Akkor hát mit csodálkozunk, hogy az állati közösségek nyomán mi is gépiessé válunk
- éppen társulásunk működési jellege miatt? Még a Tudományos munka legfelső fokú értelmi
megnyilvánulásában is (legalább is addig, amíg pusztán spekulatív és elvont marad a Tudomány) lelkünk csak ferdén, mintegy rézsútosan esik a tárgyakra. Ez még felszínes kapcsolat,
tehát új szolgaság veszélyét is jelenti... Mindennapos tény, hogy a szeretet a lényük mélyén
köti össze a létezőket. Ezért csakis a szeretet képes arra, hogy beteljesítse őket - mint
létezőket - az egyesítés által. Mert hát két szerelmes mikor éri el egymás legteljesebb
birtoklását, ha nem éppen akkor, amikor egyikük elvész a másikban? Csakugyan a szeretet
valósítja meg - a házastársak egyesülésében, a közösségi csoportmunkában, körülöttünk
mindenütt azt a mágikus gesztust, azt az ellentmondónak kikiáltott tettet, hogy «a személlyéválás» egyesülés által történik. S amit így mindennap kisebb fokon megtesz a szeretet,
ugyanezt valamikor miért ne tenné meg a Föld egész távlatában?
Emberiség; a Föld Szelleme; egyének és népek Szintézise; az Elemnek és a
Mindennek, az Egységnek és a Sokaságnak paradoxális Egybehangolása: hogy ezek az
utópisztikusnak mondott - pedig biológiailag szükséges - valóságok testet öltsenek a világon,
nem elég-e azt tervbe vennünk, hogy szeretet-képességünk annyira kibontakozzék, míg végre
majd az embereknek s a Földnek egészét ölelje át?
Erre talán azt mondja valaki: hát éppen ezen a ponton tapintott ön a lehetetlenre!
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Ugyebár az ember csak egy embernek vagy egy-két kiváltságos létezőnek tárhatja ki
szívét. Ezen túl, ennél nagyobb sugarú körben már nem ér el a szív hatása, és csak hideg
igazságosságnak vagy rideg. észnek marad hely. Mindent és mindenkit szeretni: ez
ellentmondó és hamis valami, s végül is ahhoz vezet, hogy semmit sem szeretünk.
De hát akkor - válaszolom én erre az ellenvetésre - az ön állítása szerint lehetetlen az
egyetemes szeretet, akkor mit jelent a~ hogy szívünket ellenállhatatlan ösztön hajtja az
Egység felé, valahányszor valamelyik irányban magasra csap fel szenvedélyünk?
Világmindenség megérzése, a Minden megsejtése a Természetben, a Szépség s a Zene
hullámain ránk szálló nosztalgia, valami nagy Jelenlét várása és átélése... Hogyan lehet az,
hogy „misztikusokon” s az őket elemző embereken kívül a lélektan annyira elhanyagolta ezt a
mélyből előtörő vibrálást, amelynek rezdüléseit a hozzászokott fül megsejti minden nagy
emóció mélyén - vagy inkább csúcspontján? Együttrezgés a Mindennel: lényeges jegye a
tiszta Költészetnek és a tiszta Vallásnak. Még egyszer kérdem: ugyan mit árul el ez a
jelenség, mely a Gondolattal született s vele együtt növekszik? Nemde éppen azt, hogy a két,
egymást kereső valóság között milyen mély az összhang? A különálló részecske repesve várja
a Többi közeledtét. . .
Gyakran azt hisszük, hogy a szeretet természetes formáinak listáját kimerítettük, ha
elsoroljuk, hogy a férfi szereti a nőt, ők szeretik gyerekeiket, barátaikat, egy bizonyos fokig
szeretik hazájukat. Csakhogy ebből a felsorolásból éppen a legalapvetőbb szenvedély maradt
ki: az, amely a magára záruló Világegyetem nyomására egymás felé hajtja az elemeket az
Egészben. Valami rokonszenv, s éppen ezért kozmikus érzék.
Az egyetemes szeretet nemcsak lélektanilag lehetséges, de szeretetünknek éppen
egyetlen teljes és végleges módja.
Ha már eddig eljutottunk, hát akkor miként magyarázzuk meg azt, hogy látszólag
mindig s egyre nagyobb fokon növekszik körülöttünk a széthúzás érzése és a gyűlölet? Ha
belülről oly hatalmas erő ostromol és hajt az egyesülés felé, hát akkor mit vár még, miért nem
valósul meg?
Ehhez bizony pusztán csak az kellene, hogy legyőzzük bénító «anti-perszonalista»
komplexünket s végre fogadjuk el, hogy lehet és hogy van is valami Szerető és
Szeretetreméltó a fejünk felett, a Világ csúcsán. Amíg a
Kollektív nyeli el vagy elnyelni látszik a személyt, addig megöli a megszületni vágyó
szeretetet. Ha ilyen a Kollektív, hát akkor csakugyan nem méltó szeretetünkre. S itt buknak el
az Emberbarátok. Igaza van a józan észnek: lehetetlen az, hogy Névtelen Számnak adjam oda
magamat. De ha a Világegyetem kitárul előttünk, arcot és szívet érzünk meg benne, és ha
szinte személyessé válik, Persze nem úgy, hogy a Világegyetem válik személlyé, hanem
hogy kibontakozása mélyén valami személyi vonzású és személyes energiájú Központ hódító
s egyesítő befolyása telíti. akkor az elemi vonzódások kibontakozhatnak abban az
atmoszférában, amit ez a központ megteremt. S akkor a magára záruló Föld kemény
vonzására bizonyára előtörnek azok a hatalmas energiák, amelyek még ott szunnyadnak az
emberi molekulák között.
Az egy évszázad óta történt fölfedezések egységesítő távlatai új és döntő lökést adtak
a Világról s a Földről alkotott érzésünknek, emberi megérzéseinknek. Ezért is bukkantak elő
a modern panteista áramlatok. Viszont ez a lendület végül is a leginkább-anyagiba süllyeszt,
avagy pedig elvisz valakihez.
Hogy a fenyegető veszély sikerré változzék, vagyis hogy minden emberi monád a
saját lelkét lehelje rá a többiekre, ahhoz az kell - s elegendő is -, hogy végső határaira
növeljük tudományunkat, és hogy a Tér-Idő összefogásához és egyensúlyához szükségesnek
ismerjünk fel és el is fogadjunk nemcsak valami homályos jövendőbelit, hanem éppen
központjaink Központjának, ennek a titokzatos létezőnek - az Omegának - már most is
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meglévő valóságát és sugárzását. (Erről még határozottabban kell beszélnem.

3. AZ OMEGA-PONT TULAJDONSÁGAI
A modern gondolkodást túlságosan elkábították az Analízis tetszetős formái. Bele is esett
az Elemezgetés csapdájába. De mostanában végre kezd hozzászokni ahhoz, hogy a
Szintézisnek evolúciós szempontból teremtő szerepét tekintetbe vegye, Kezdi látni, hogy a
molekulában csakugyan több van, mint az atomban; a sejtben több van, mint a
molekulákban; a közösségiben több, mint az egyediben; a matematikai szerkezetben
több, mint a számításokban és a teorémákban... Most már kezdjük elfogadni, hogy a
szerveződés minden új fokán az elszigetelt elemekre vissza nem vezethető valami tűnik elő
újabb rendben. S ennek alapján tudat, élet, gondolat már csaknem jogot nyer a tudományos
létezésre. De igen sok hiányzik még ahhoz, hogy ennek a «valaminek» sajátosan független és
szilárd értékét elismerje a Tudomány. A «szintétikus létezők» valami kezdetlegesen
fölrakódó épületen születtek meg, a kedvező esetek
hihetetlen közrejátszásával. Megjelenésük révén nem is hoznak semmi energia-többletet,
amely mérhető volna. S tapasztalatilag ugye éppen ők a le szebbek, de legtörékenyebbek is a
dolgok között? Hogyan lehetnének képesek arra, hogy megtervezzék, vagy még túl is éljék a
részeik tovatűnő összerakódását, amelyre lelkük rászáll? Végeredményben - s a lelkihez
félig-meddig visszafordulás ellenére is - a Fizika és Biológia még mindig az elemi oldalról,
folyton csak a végtelenül apróra lúgozott Anyag irányában lát, amikor próbálja megtalálni az
Örökkévalót és a Nagy Szilárdat.
Ennek a szellemi beállítottságnak megfelelően az emberi ész mai meglátásai számára
nem is annyira idegen az a gondolat, hogy a Világ csúcsán valami lelkek Lelke bontakozik ki.
Mert hát gondolatunk végeredményben
milyen más módon általánosíthatná a Kiemelkedés Alapelvét? Utalok J. B. S. Haldane
szavaira, amelyeket «A Dolgok Benseje» c. részben idéztem (könyvem Első részének II.
fejezetében, az I. pontban).
Viszont úgy értelmezik ezt, vagy nyilatkozataik mélyén ott lappang, hogy ez a Lélek
az elemek s az okok teljességén végbemenő igen valószínűtlen találkozással esik egybe, s
ezért csakis végtelen messzi jövőben alakulhat ki, és az Energia átalakulási törvényeitől
teljesen függve.
Bizony az én meggyőződésem szerint éppen ez a két megszorító megjegyzés (hogy t. i. az a
Lélek távoli és törékeny) nem egyeztethető össze az Omega természetével és szerepével.
Szeretném megmutatni, hogy fokozatosan meg kell szabadulnunk ettől a látásmódtól,
mégpedig két pozitív meggondolás alapján: az első a szeretet, a második pedig a Végleges
Élet.
Először a Szeretet alapján. - Ha a belső energia fogalmai szerint jellemezzük, akkor az
Omega kozmikus szerepe abból áll, hogy elindítja és sugárzata alatt fönntartja a Világ
gondolkodó részeinek egyetértő szellemét. Erről imént beszéltünk. De miként gyakorolhatná
ezt a működését, ha ő, ez a szerető és szeretetreméltó Omega valamiképp már most nem
szeretne és már most nem volna méltó szeretetünkre? Mondottam, hogy a szeretet meghalna,
ha személytelenhez és Névtelenhez kötődnék. Ugyanilyen biztos az is, hogy alacsonyrendűvé
válik, lefokozódik, ha Tér szakítja szét, s még inkább az Időmúlásával. Hogy szerethessünk,
ahhoz lényeges az, hogy együtt legyünk. Következesképp: akármily csodálatosnak látszik is
az Omega előre megsejtett arca, az emberi vonzások és taszítások játékának egyszerű
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egyensúlyban tartására is képtelen volna, hacsak nem működnék megfelelő erővel, azaz
mindenütt Közellevőként. A szeretetben, mint minden másfajta energia esetében is, az erővonalaknak mindig már valóságosan meglévő valamiben kell összekapcsolódniuk.
Egyáltalán nem elég valami elképzelt vagy lehetségesnek tartott Központ. A meglévő és
valóságos Nooszférának valódi és létező Központ felel meg. Hogy az Omega legfelső fokon
vonzó lehessen, ahhoz az szükséges, hogy már most legfelső fokon jelen is legyen.
A Végleges Élet alapján is. - Mondottam, hogy az Ember szabadulni akar az eltűnés
veszélyeitől, mert ezek nem egyeztethetők össze a szellemi aktivitás működésével. Ezért
keres egyre hatalmasabb és maradandóbb alanyt a tettei révén elért eredmények összesítő
elveként: Civilizáció, Emberiség, Föld Szelleme. Amikor e hihetetlenül lassú ritmusban
fejlődő hatalmas valóságokkal köti össze magát, akkor az Embernek az az érzése, hogy megmenekül az Idő pusztító munkájától. E témára vonatkozóan igen érdekes könyv: Welis: Anatomy of
Frustration -a modern ember hitéről és nyugtalanságáról kiváló tanúságtétel.

Pedig ezzel csak elodázta a problémát. Mert hát bármily messzire nyúló sugarat
húzunk is az Időn és a Téren át, vajon az így kirajzolódó kör fog-e átvalaha is mást, mint csak
esendőt? Mindaddig, amíg elgondolásaink teljes súlya a Földön nyugszik, addig még el is
fognak tűnni a Földdel együtt. A Haladásba vetett Hit minden formájának, amit csak
kifejeznek a pozitivista szimbólumok, az az eredeti hibája, hogy végleg nem küszöbölik ki a
Halált.
Mit ér az, hogy az Evolúció végén fölfedezhetünk valamiféle központot, ha ez a
központ széteshet - és valamikor szét is kell esnie?.. Hogy az Omega eleget tehessen
cselekvésünk legfőbb követelményeinek, ahhoz az szükséges, hogy független maradjon
azoknak az erőknek bukásától, amelyek az Evolúciót szövik.
Már létezik. Visszafordíthatatlan.
Hogy minden központ autonóm Központjának ezt a
két lényeges tulajdonságát beiktassuk a Noogenezisről alkotott összefüggő vázlatunkba,
ahhoz nincs más mód szellemünk számára, mint csak az, hogy visszatér a létezők
Előbukkanásának Elvéhez és azt ki is egészíti. A tapasztalat számára tökéletesen világos,
hogy a létezők az Evolúció során csak egymásután tűnnek elő és minden létező
mechanikusan függ az őt megelőzőtől. Először elemek csoportosulnak; aztán a «lélek»
jelenik meg;
ennek működése pedig energetikai szempontból csak azáltal nyilvánul meg, hogy az elemi
láncok által továbbadott erők mind bonyolultabban és mind hajlékonyabban göngyölődnek
össze. A Radiális tűnik elő - a Tangenciális működésére. A piramis, amelynek lentről van
a csúcsa... Útközben ez mutatkozik. S íme a folyamat végén ugyanígy jelenik meg az
Omega is, mert benne csúcsosodik ki a szintetikus mozgás. Csakhogy vigyázzunk! Mert
ilyen evolúciós arcélévei még csak önmaga felét mutatja meg. Utolsó pontja a sorozatnak.
De ugyanakkor kívül is van a sorozaton. Nemcsak betetőz, hanem le is zár. Másképp
önmagára hullana az egész, s meghazudtolná a teljes működéssel való összefüggését.
Amikor az elemeken túllépve a Világ tudatos Pólusáról kezdünk beszélni, akkor nem elég
azt mondanunk, hogy ez a Pólus a tudatok növekedéséből előtűnve emelkedik ki; még azt
is hozzá kell tennünk, hogy ebből a genezisből ugyanakkor már kiemelkedett volt. Ha nem
így lenne, akkor sem szeretettel nem köthetne le, sem romolhatatlansággal nem
szilárdíthatna meg. Nem lenne Omega, ha már természeténél fogva nem állna kívül Téren
és Időn, amelyet ő fog egybe.
Autonóm. Már jelen van. Visszafordíthatatlan, s ezért végül transzcendens is. Íme ez az
Omega négy tulajdonsága.
Így záródik simán az a vázlat, amelyet nem fejeztünk be, amikor könyvünk elején (az
Első rész II. fejezetének 3/B. pontjában) igyekeztünk egybefoglalni Világmindenségünk
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bonyolult energetikáját.
Először is itt van az Omega, az az alap, amelyet meg kellett találnunk, hogy
magyarázhassuk akár a dolgok folytonos haladását a mind tudatosabb felé, akár a törékeny
létező paradoxális szilárdságát. A Fizika szerint még elfogadható látszatokkal ellentétben - a
Nagy Szilárd nem alul van az elemek-alattiban, hanem felü: a végső fokon szintetizáltban.
Tehát a Világ csak tangenciális burkával esik folyton szét Anyaggá, a véletlen játékára.
Radiális magja révén viszont alakot ölt és megkapja természetes állandóságát,
a valószínűvel ellentétes irányban haladva, a Szellem isteni központja felé, aki vonzza őt
előre.
Tehát a Kozmoszban valami elkerüli az Entrópiát, és mindinkább kikerül hatása alól.
A Fejlődés folyamán végtelen hosszú korokon át a radiálisra csak gyöngén hatott az
őelőtte már létező Első Mozgató tevékenysége. Ezért ez a radiális csak szétfolyó
csoportozatokban fejeződhetett ki az állati tudattal. S alighogy kialakultak a belső magcsomók, ezen a fokon még szétfolytak, mert nem kapaszkodhattak valami felső támaszt
nyújtó, egyszerűségüket fölülmúló hordozóba.
Amikor viszont a Reflexió révén megjelent a most már nem zárt vagy egy pontra
összpontosított, hanem pontformájú új egység-típus, akkor azonnal működni kezdett a
központok nagyszerű Fizikája. Az elemek központokká váltak, vagy is személyekké
alakultak, s ezért központokként kezdtek reagálni a központok Központjának személlyéformáló tevékenységére. Mert az emberré-válás kritikus felszínén átjutni: ez igazában
annyit jelentett a
tudat számára, hogy szerteágazóból összpontosulóvá lett, vagyis valamiképp hemiszférát és
pólust váltott. Eme kritikus «egyenlítői» vonal alatt: visszahullás a sokfélébe.. Fölötte
viszont: zuhanás a növekvő, visszafordíthatatlan egységesítés felé. Ha egyszer valamelyik
gondolkozó központ kialakult, akkor már csakis önnönmagába mélyedve változhat. Persze
az is igaz, hogy az Ember
látszólag
éppen úgy pusztul el, akárcsak az állat. De itt is, meg amott is más-más szerepe
van ennek a Jelenségnek. Az állat halálakor a radiális visszafordul a tangenciálisba. Az
Emberben viszont a radiális túljut a tangenciálison és kiszabadul belőle. Az Entrópián kívül
jut, mert rázuhan az Omegára. Maga a halál ölt emberi alakot!
Így hát a Gondolat-szemcséktől kezdve, amelyek a Világegyetem Szövetének igazi és
elpusztíthatatlan atomjait alkotják, jól meghatározott eredőjű Világegyetem alakul
szüntelenül. Fejünk felett, ellenkező irányban azzal az Anyaggal, amely elenyészik, olyan
Világegyetem bontakozik ki, amely már nem mechanikus Energiát gyűjt össze és raktároz el,
amint képzeltük, - hanem Személyeket. Körülöttünk szüntelen sugárzásként válnak ki a «lelkek», egyik a másik után szabadul föl s viszi fölfelé közölhetetlen tudat-töltését. Egyik a
másik után, és mégsem elszigetelten. Mert éppen az Omega természetéből kifolyólag
mindegyikük számára csak egyetlen utolsó pont van, ahol végleg fölbukkannak: az a pont,
ahol a személlyé tevő egység szintetizáló működése az elemeket önmagukra hajtja s
ugyanakkor maga ez a működés is önmagára hajlik vissza. S így a Nooszféra kollektív módon
éri el összefutási pontját - a «Világ Végén».

III. fejezet
A VÉGSŐ FÖLD
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Fölismertük, hogy az Anyag önmagára-hajlása nélkül, vagyis a molekulák, sejtek és
filétikus ágak zárt kémiai jellege nélkül sosem lett volna sem Bioszféra, sem Nooszfera. Az
Élet s a Gondolat megjelenése és kifejlődése nemcsak «úgy esetlegesen», hanem szervesen is
kötődik a Föld tömegének vonalaihoz és sorsához.
Most viszont már pszichés Központ tűnt fel az egyetemes sodródás számára, a tudatok
előretörésének fönntartására és egyensúlyozására. Ez a Központ túl van Időn és Téren, s
ezért lényegében bolygónkon is kívül van.
A Geogenezis szűkre szabott ciklusán át a Noogenezis visszafordíthatatlanul
emelkedik az Omega felé.
Föltétlenül annak kell bekövetkeznie, hogy a jövő valamelyik időpontján elválik
egymástól ez a két ág, akár az egyiknek, akár a másiknak, vagy talán éppen mindkét
görbének hatására. Bármily összpontosított is a Fejlődés, a Földön mégis csak szétválási
ponton át fejeződhet be.
Így kezd természetesen kibontakozni, sőt látóhatárunkon már alakot is ölt az
a fantasztikus és elkerülhetetlen esemény, amelyhez minden nap múlása folyton közelebb
visz: minden Élet vége a földgolyón, a Bolygó halála, az emberi Jelenség utolsó fázisa.
Senki sem merészkednék elképzelni, milyenek lesznek a Nooszféra végső jelenségei, hiszen
csak igen kevéssé vehette észre a Föld Szellemében felgyülemlő előreláthatatlannak óriási
erőkészletét. A Világ vége elképzelhetetlen. De aminek leírása oktalan vállalkozás lenne,
annak mégis előreláthatjuk jelentőségét és bizonyos fokig körülírhatjuk formáit, ha
alkalmazzuk az imént összeállított megközelítő szempontokat.
Semmit sem akarok tételként állítani. Inkább csak elgondolkoztatónak, hideg fejjel és
logikusan, Apokalipszis nélkül szeretném megsejtetni, hogy egy tudat-szőttesű
Világmindenségben milyen nem lehet a végleges Föld, miként fog mutatkozni, és milyen
létezésre van lehetősége.

1. MILYEN SZEMPONTOKAT KERÜLJÜNK EL A
JÖVŐRE VONATKOZÓAN?
Ha a Világ végéről beszélünk, mindig rögtön szerencsétlenségre gondolunk.
Legtöbbnyire csillagászati kataklizmát sejtünk. Annyi égitest kavarog, suhan
mellettünk. Világok robbannak fel a horizonton... A lehetőségek kérlelhetetlen játéka során
hátha minket is ez a sors ér, és. így halunk meg mi is?
Legalábbis lassú halál a börtönünkben. Ezt elkerülhetetlennek gondoljuk. Amióta a
Fizika fölfedezte, hogy minden energia lefokozódik, mintha csökkenni éreznénk magunk
körül a Világ melegét. Arra is számítottunk, hogy ilyen kihűlésre vagyunk ítélve. De aztán
- szerencsénkre - ennek hatását csökkentette s fenyegető közelségét elodázta egy új
fölfedezés: a rádió-aktivitás. A csillagászok azt ígérik, hogy ha minden rendben megy,
akkor jó néhány száz millió év áll még rendelkezésünkre. Erre föllélegzünk. De ha
hátrábbra szorult is a lejárat napja, közben mégis folyvást nő az árnyék.
S aztán megérjük-e azt az időt, amikor este lesz?... Nem beszélve kozmikus
szerencsétlenségekről, amelyek ránk lesnek, mégis mostantól odáig mi fog történni a Föld
élő rétegében? Az idő haladtával s a bonyolódás növekedésével együtt megsokasodnak a
belső veszélyek Bioszférán és a Nooszférán belül. Mikróbák inváziói. Szerves ellenevolúciók. Magtalanság. Háborúk. Forradalmak. Milyen sokféle módon végezhetjük! S
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mindent számításba véve ezek talán még többet érnének, mint hosszú elvénhedés.
Jól ismerjük e különféle lehetőségeket. Gondoltunk rájuk. Goncourt, Benson, Wells
előre elképzelték és leírták regényeikben, olvastuk híres nevekkel jelzett tudományos
munkákban is. Mindegyikük teljesen valószínű. Bármely pillanatban összezúzhat egy óriási
meteorkő - igaz. Holnap talán rengeni kezd s eltűnik lábunk alatt a Föld - ez is lehet.
Elszigetelten külön-külön minden emberi akarat visszautasíthatja azt a rábízott feladatot,
hogy nagyobbra növelje az egységet. Ezt is megengedem.
S mégis amennyiben e sokféle katasztrófa időelőtti szerencsétlenségnek vagy
elfajzásnak gondolatát foglalja magába, én azt merem mondani, hogy nem kell félnünk
egyiktől sem. S ezt mindarra támaszkodva merem mondani, amire a Fejlődés múltja tanít. Ha
elméletben bármily lehetségesek is ezek a szerencsétlenségek, mégis felsőbb okra
támaszkodva lehetünk biztosak, hogy nem következnek be.
S íme miért nem.
Kozmikus katasztrófák, biológiai szétesések, vagy egyszerűen a növekedés megállása, avagy
elöregedés - a Föld utolsó napjaira vonatkozó pesszimista elképzelések közös tulajdonsága
az, hogy egyéni és elemi sorsunk végének jellemzőit és körülményeit megfelelő helyesbítés
nélkül terjesztik ki az egész Életre. Törések, betegségek, elvénhedés: ilyen az ember halála.
Ilyen lenne az Emberiség halála is.
Csakhogy van-e jogunk ilyen könnyen általánosítani? Ha egy egyén akár túl korán is
eltűnik, mindig akad egy másik, aki helyébe lép. Az Élet továbbfolyásában egy ember
elvesztése nem számít pótolhatatlan eseménynek. De mit kell mondanunk az Emberiség
esetében?.. Egyik könyvében Mathew a híres paleontológus, azt a gondolatot veti föl, hogy
ha az emberi ág eltűnnék, akkor egy másik gondolkodó hajtás nemsokára helyébe lépne.
Csakhogy Mathew tartózkodik attól- s persze alaposan meg is volt rá az oka, hogy miért nem
mondhatta meg -, vajon az általunk ismert Élet Fáján hol bukkanna elő ez a titokzatos rügy.
Ha a történelem egészét számításba vesszük, biológiai szempontból számomra
egészen másképp mutatkozik a helyzet.
Bolygó-léte során a Föld egyszer - és csak egyszer - ölthette magára az Életet.
Hasonlóképpen: az Élet egyszer - és csak egyszer - volt képes arra hogy átlépje a gondolat
küszöbét. Egyetlen korszak van a Gondolat számára, mint ahogy egyetlen időszak van az Élet
számára is. S ne felejtsük el, hogy azóta az Ember a Fa csúcshegyét alkotja. Benne, az
Emberben, a Fa sudarán - minden másnak kizárásával - összesűrítve van már a Nooszféra
jövőjének, azaz a Biogenezisnek, vagyis végeredményben a Kozmogenezisnek minden
reménye. Ez az Ember hogyan végezhetné időnek előtte, vagy miképp állhatna meg, vagy
fajulna el? Hiszen ezzel- s ezt mi abszurdnak ítéltük - önmagát vetélné el a Világmindenség!
A Világ jelenleg nem értené meg önmagát, megmagyarázhatatlan maradna benne a
Gondolat jelenléte, ha nem tételeznénk fel azt, hogy Végtelen-nagy és a Végtelen-kicsiny
titokzatosan azért játszik össze, hogy véletlenek, függőségek és szabadságok
fölhasználásával melegítse, táplálja és mindvégig fönntartsa a kettejük között megjelent
Tudatot. Mi erre az összejátszásra tesszük tétünket. Az Ember helyettesíthetetlen, tehát - még
ha igen valószínűtlennek tűnik is - éppen ezért kell jól végeznie, persze nem szükségszerüleg,
hanem tévedhetetlenül.
Nem valami megállás, akármily formában jöjjön is, hanem egy utolsó előrejutás, amely a
maga biológiai órájában jön el. Érlelődés, aztán eljutás a csúcsra. Egyre magasabbra fogunk
jutni az improbábilis útján, ahonnan előkerültünk. Ha előre akarjuk látni a Világ Végét, akkor
ebben az irányban kell előrevetítenünk az Embert és az Emberré-válást.

2. HOGYAN KÖZELEDHETÜNK A VÉGSŐ FÖLD
KIALAKÍTASA FELÉ?
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Nem hagyjuk el a tudományos lehetőségek területét, ha azt állítjuk, hogy az Élet
kibontakozása még hosszú geológiai korszakokkal rendelkezik. Ha pedig az Élet gondolkodó
formáját tekintjük, a kiterjedése teljében lévő energia minden jelét látjuk rajta. Mert egyrészt:
az őt megelőző zoológiai rétegekhez hasonlítva, amelyek mindegyikének közepes életkora
legalább 80 millió évre becsülhető, az Emberiség még annyira fiatal, hogy szinte ma született
meg. Másrészt viszont: ha figyelembe vesszük, hogy a Gondolat néhány rövid évezred alatt
rohamosan bontakozott ki, akkor belátjuk, hogy ekkora fiatalság egészen új biológiai ciklus
jeleit és ígéreteit hordja magában. Tehát a végső Föld és a mi modern Földünk között
valószínűleg hatalmas időtartam telhet el, s ezt majd a Fejlődés erőinek éppen nem
lelassulása, hanem meggyorsulása jellemzi, aztán pedig végleges kibontakozásuk az emberi
nyíl irányában.
Az egyetlen elfogadható hipotézis szerint, vagyis a sikert föltételezve, hogyan
képzelhetjük el a Haladást ebben az időtávlatban? Milyen formában és milyen vonalak
irányában fog kibontakozni?
Először is kollektív és lelki formában. Megfigyelhettük, hogy az Ember megjelenése óta a
szervezet passzív és szomatikus átalakulásai bizonyos mértékben meglassultak s helyet adtak
a társadalomban élő egyén tudatos és aktív metamorfózisainak. A mesterséges váltja fel a
természetest. Szájhagyomány vagy írásbeliség emelkedik az átöröklés genetikus (vagy
kromoszómatikus) formái fölé. Anélkül, hogy tagadnám azt, hogy az ortogenezis múltbeli
folyamatai folytatódhatnak, sőt bizonyos módon folytatódnak is tagjainkban s főleg
idegrendszerünkben, én hajlandó vagyok azt állítani, hogy befolyásuk gyakorlatilag
észrevehetetlen a Homo Sapiens megjelenése óta, és mindinkább csökkenni is fog. Ki tudja,
hátha a Biológia veszi kezébe és tudatosan, mesterségesen fogja továbbvinni (az átöröklés
rugóinak és törvényeinek. szabályozása, hormonok alkalmazása, stb. V. ö. könyvem
Negyedik részének 1. fejezetében a 2/B. pontot).
Mintha valamiféle mennyiségi törvény szabályozná az Élet energiáinak eloszlását: szinte
csak úgy terjedhetnek ki egy új régióra, vagy csak úgy ölthetnek új formát, hogy az új
terület környékén lecsökken az erejük. Mióta az Ember megjelent, azóta az Élet Fájának
mindegyik nem-emberi ágában csökken az evolúciós nyomás. S most az Ember
nagykorúságával megnyílt a szellemi és szociális átalakulások tere. Az Emberi ágban a test
már nem változik észrevehetően, nincs miért változnia; vagy ha még változik, az már csak
majd a mi gondos ellenőrzésünkkel fog történni. Lehetséges, hogy agyunk egyéni
képességei és szellemi éle elérte organikus határait. De azért még nem áll meg mozgása.
Kelettől Nyugatig most már máshol
van lefoglalva a Fejlődés, gazdagabb és bonyolultabb területen: minden szellemmel
együttesen a Szellemet alkotja meg. Nemzeteken és fajokon túl most már elkerülhetetlenül
az egész Emberiség összefogása van folyamatban.
Ha ez így van, akkor a pszichés egységesítés és a most kezdődő evolúciós előreugrás
planetáris fokáról elindulva milyen élvonalakon kell- más vonalakat is tekintetbe véve előrehaladnunk, már amennyire a Nooszféra jelen
állapotából következtetni tudunk?
Három fővonalat jelölök meg. Ezekben tűnnek föl azok az előretekintő szempontok,
melyeket megtaláltunk a Tudomány s az Emberiség fogalmának elemzésekor : a Kutatás
megszervezése, a Kutatás összpontosítása az emberi tárgyra, a Tudomány és Vallás
összekapcsolódása.
Három természetes állomás ugyanazon az úton.
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A) A kutatómunka megszervezése
Merünk dicsekedni, hogy a Tudomány korában élünk.
S ha ezzel csak az előző éjszaka után felvirradó hajnalra akarunk utalni, akkor bizonyos
mértékben igazunk is van. Fölfedezéseinkkel s kutatómódszereinkkel valami hatalmas
született meg a Világegyetemben. Meg vagyok győződve, hogy ez már nem is áll meg
sohasem. Viszont miközben magasztaljuk a Kutatást és hasznot is húzunk belőle, mégis
mekkora szellemi kicsinyességgel, milyen szűkre szabott eszközökkel s mily
összevisszaságban kutatunk még ma is!
Gondoltunk-e már komolyan erre a nyomorúságos helyzetre?
Amiként a Művészet - s mondhatjuk, hogy még szinte a Gondolat is -, akként a
Tudomány is a fölöslegességnek, valami fantáziának jeleit mutatta születésekor. Belső
tevékenység igénye áradt az Élet anyagi szükségletei fölé. Álmodozók és idejükkel szabadon
rendelkezők kíváncsisága. Fontossága és hatékonysága révén lassacskán polgárjogot kapott.
Olyan Világban élünk, amelyről joggal mondhatjuk, hogy a Tudomány forradalmasította.
Tehát elfogadtuk, hogy szociális szerepe van a Tudománynak, sőt kultuszát is kifejlesztettük.
S mégis eltűrjük, hogy találomra nőjön, szinte gondozás nélkül, akárcsak a vad növények az
erdőn, amelyek gyümölcsét a primitív népek fölszedik. Minden a termelésért. Mindent a
fegyverkezésre. Viszont még semmi, vagy majdnem semmi a tudósnak és a laboratóriumnak,
pedig tízszeres re fokozza erőnket.....
Csakugyan úgy tűnik, hogy a fölfedezések időszakonként szinte égből hullnak alá, már
készen, mint a napsugár vagy az eső. S mintha az Embernek még most se volna fontosabb
dolga a Földön, mint hogy egyék és egymást ölje! Próbáljuk csak összegezni: a fölhasznált
emberi energiák milyen hányadát fordítottuk az igazság keresésére, hic et nunc, itt és most?
Vagy még anyagibb szempontból: készítsünk százalékos kimutatást arról, hogy az államkasszák költségvetésének mekkora részét fordítjuk a világosan fölvetett problémák
tudományos kutatására, amelyeknek megoldása életbevágó lenne a világ számára.
Elborzadunk a kis számoktól : az egész világon kevesebb megy a tudományos kutatás
költségeire, mint egy csatahajóra! Bizony igazuk lesz unokáink unokáinak, amikor így
ítélnek majd mirólunk: ezek barbárok voltak.
Tény, hogy ebben az átmeneti korban még nem tudatosítottuk világosan és nem is
tartjuk irányításunk alatt azokat az új erőket, amelyek vadul fölszabadultak. Régi
szokásainkhoz ragaszkodva még mindig csak úgy tekintjük a Tudományt, mint új eszközt
arra, hogy könnyebben jussunk a megszokott régi dolgokhoz: földhöz és kenyérhez.
Pegazust, a szárnyas-lovat fogjuk igába.
Pegazus pedig elpusztul, vagy elfut az ekével együtt. Eljön az az idő, szükségképp el
kell jönnie, amikor az Ember kénytelen észrevenni, hogy ilyen formában lehetetlen
előrejutnia. Belátja majd, hogy számára a Tudomány nem mellékes foglalkozás, hanem a
cselekvés lényeges formája, igazában természetes levezetője, nyílt csatornája azoknak a
nagybőségű energiáknak, amelyeket a Gép folyton fölszabadít.
Olyan Föld, amelynek folyton növekvő «szabad ideje» és mindig éber érdeklődése
életbevágóan fontos kiutat fog találni abban a tevékenységben, amely mindent elmélyíteni,
mindent megpróbálni, mindent továbbfejleszteni kész. Olyan Föld, amelyen az óriási
csillagvizsgálók s az atomrombolók több aranyat fognak fölemészteni és őszintébb bámulatot
fognak kiváltani, mint akármilyen bomba vagy ágyú. Olyan Föld, amelyen nemcsak a kutatók
megszervezett és jól ellátott seregének, de már az utca népének is az lesz mindennapos
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problémája, hogy egy-egy titokkal többet fedezzünk föl s egy-egy újabb erőt vegyünk
kezünkbe a korpuszkulák, a csillagok vagy a szerves anyag világából. Olyan Föld, amelyen mint ahogy máris előfordul- azért adjuk oda életünket, hogy tudjunk és többek legyünk, nem
pedig hogy birtokoljunk.
Ha fölmérjük a meglévő erőket, bizony körülöttünk ez készülődik kikerülhetetlenül. Az
egész bolygóra kiterjedő külső erők nyomására az Emberiség arra kényszerül, hogy egészbe
szervezze önmagát. A technikai-szociális egységesítés pedig fölfakasztja vagy magasra
fokozza a lelkivé alakító (fölemelő és kirobbantó) erőket.
Az alsórendű szervezetekben a recehártya szinte az egész testfelületre ki szokott
terjedni. Hasonlóképpen az emberi látás is még szétfolyóan működik, ipari és hadászati
munkák közé keverten. Pedig biológiai igénye, hogy független működéssel, külön szervek
révén egyénivé váljék.
Még egy kis idő fog csak elmúlni, s a Nooszféra meg találja saját szemét.

B

Az emberi tárgy fölfedezése.

Nem kell attól félnünk, hogy az Emberiség kibontakozása külső határokba ütközik,
mihelyt fölismeri, hogy legelső feladata az erők alapos megértése és egységesítése, meg
hogy a mindjobban növekvő tudás és hódítás érdekében igába kell fognia az öt körülvevő
energiákat. A
kereskedelmi piac telítődhet. Bányáink és petróleum kutjaink egy szép napon kiürülhetnek
majd, ha nem állítunk helyükbe valami mást. De tudásszomjunkat semmi sem elégítheti ki
ezen a Földön, és semmi sem apaszthatja el kutatóerőnket. Mert egyikről is, másikról is elmondhatjuk: crescit eundo: ahogy előrejut, úgy növekszik.
Ez mégsem jelenti azt, hogy - izotróp közegben haladó hullámként - a Tudománynak
minden irányban egyszerre és válogatás nélkül kellene előrejutnia. Minél jobban nézünk,
annál inkább látunk. De azt is jobban látjuk, hogy hová kell néznünk. Az Élet azért juthatott
előre, mert tapogatódzásai során egymásután találta meg a kisebb ellenállású pontokat, s ott
aztán a Valóság engedett az erőfeszítésnek. Hasonlóképpen: hogy a Tudomány holnap is
előrehaladhasson, ahhoz főleg az kell, hogy meghatározza s körülhatárolja azokat a központi
zónákat, érzékenyen fontos területeket, életbevágó részeket, amelyek meghódítása könnyen
biztosítja a többi fölötti uralmát is.
E szempontból máris azt mondhatjuk, hogy ha a Tudomány emberi korszaka felé
tartunk, ez a korszak elsősorban az emberi Tudomány kora lesz: a megismerő Ember végre
észreveszi, hogy az Ember - mint «megismerési tárgy» - kulcsa minden
Természettudománynak.
Az Ember, ez az ismeretlen - mondotta Carrel. De hozzá kell tennünk: az
Ember a válasz mindarra, amit csak megismerhetünk…
A Tudomány mindmáig csak kerülgette az emberi Trárgyat. Előitéletből vagy félelem
miatt nem mert szem benézni vele. Materiális szempontból tekintve: testünk oly
jelentéktelennek, annyira esetlegesnek, átmenetinek, oly törékenynek látszik... Minek
foglalkozzunk vele? Pszichológiailag lelkünk oly hihetetlenül finom és bonyolult. Hogyan
egyeztethetjük össze a törvények és formulák Világával?...
Csakhogy minél jobban igyekszünk kizárni az Embert a tudományos elméletekből, a
köréje rajzolt vonalak annál inkább összeszorulnak, s mintha elkapna minket örvénye.
Előszómban mondottam, hogy analíziseinek határán a Fizika már nemigen tudja, vajon tiszta
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Energiát tart-e kezében, avagy éppen a Gondolatot. Elméleti építményeinek határán - ha
engedelmeskedik fölfedezései logikájának, - a Biológia odajut, hogy a gondolkodó lények
együttesét ismeri fel a Fejlődés szervezeteinek jelenlegi végső formájaként. Az Ember lent,
az Ember fent, s legfőképp a középen. Mindenütt ő él, kiterjed és óriásként küzd bennünk és
körülöttünk. Végül mégiscsak kellene vele foglalkoznunk.
Ha nem tévedtem könyvem lapjain, azt mondhatom, hogy az emberi tárgy egyedüli
értékét két tény határozza meg a Tudomány számára: 1/ egyénileg és közösségileg az
Ember képviseli azt a leginkább szintétikus állapotot, amelynek révén legjobban
megközelíthetjük a Világegyetem Szövetét; és 2/ ennek megfelelően az átalakulás alatt álló
Világ-Szövetnek jelenleg az Ember a legmozgóbb pontja.
E kettős meggondolás alapján az Ember megismerése lényegében annyit jelent, hogy
igyekszünk megtudni, miként jött létre a Világ, és miként kell folytatnia alakulását. Az Ember
Tudománya: az Emberré-válás elméleti és gyakorlati Tudománya. A Múltnak s az Eredetnek
elmélyítése. De valami még nagyobb is: olyan szervezett tapasztalatszerzés, amelynek tárgya
állandóan megúju1.
A program óriási. S célja nem más, mint a jövő.
Először is az emberi test ápolása és beteljesítése. A szervezet életereje és egészsége. Ameddig
a «tangenciálisba» merülés fázisa tart, addig a Gondolat csak anyagi alapokról emelkedhet
föl. Csakhogy a szellem ébredését kísérő gondolati tülekedésben nem kezdünk-e fizikailag
elfajzani? Pirulnunk kellene - mondotta valaki -, ha a félresikerült alakokkal annyira
telerakott Emberiséget összehasonlít juk azokkal az állati közösségekkel, amelyekben
százezer egyeden egyetlen antennának egyetlen ízülete sem hiányzik.. .Önmagában véve
persze ez a geometriai tökéletesség nem a mi fejlődésünk vonalához tartozik, mert a miénk
teljesen a hajlékonyság és a szabadság felé irányul. Mégis ha megfelelően alárendeljük más
értékeknek, akkor ez a tökéletesség figyelmeztető tanulság lehet! Mert kétségtelen, hogy ez
ideig vaktában hagytuk növekedni fajunkat, nem gondolkodtunk eléggé azon a problémán,
hogy ha megszüntetjük a természetes kiválasztódás brutális erőit. akkor majd milyen.. orvosi
és erkölcsi tényezőkkel kell őket helyettesítenünk. A következő évszázadok folyamán
föltétlenül meg kell jelennie és ki kell fejlődnie a nemesen emberi eugenizmus olyan
formájának, amely személyekre alkalmazható.
Egyének eugenizmusa, s következésképp a társadalom eugenizmusa is.
Kényelmesebbnek találjuk, sőt hajlamosak vagyunk biztosabbnak is vélni azt, hogy ennek a
nagy testnek, amely a mi testeinkből áll, magától alakuljanak ki vonalai, a fantázia s az
egyéni növekedés automatikus játéka szerint. Nem kell beleavatkozni a Világ erőibe!...
Folyton kísért az ösztön délibábja s a Természet állítólagos tévedhetetlensége. Csakhogy
nemde éppen a Gondolathoz jutott Világ várja el tőlünk, hogy tökéletesítése érdekében
újragondoljuk a Természet ösztönös
útjait? Gondolkodó létezőnek végiggondoltan rendezett szervezkedés felel meg. Ha van
valami jövője az Emberiségnek, hát nem lehet másképp elképzelni, mint a Szabadnak és a
Megtervezett Teljességnek valamilyen
összehangolt kibékítése irányában. A földgömb erőforrásainak szétosztása. Szabályozni kell
a szabad terek felé áramlást. A Gép által fölszabadított erőket a lehető leggazdaságosabb
módon kell felhasználni. Nemzetek és
fajok fiziológiája. Föld-gazdaság, Föld-politika, Föld-demográfia. A Kutatás megszervezése,
kiterjesztve a Föld ésszerű megszervezésére. Akár tetszik, akár nem: mind ezek a jelek és
minden igényünk is ugyanegy irányban
összpontosulnak: kell- és ellenállhatatlanul máris ott tartunk, hogy minden Fizikai, Biológiai
és Pszichológiai eszközzel, sőt rajtuk is túljutva, kiépítsük az emberi Energetikát.
S mivel már az Emberre kezdi összpontosítani figyelmét, ezért halványan
megkezdett építőmunkája során Tudományunk egyre inkább szembetalálja magát a
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Vallással.

C.

Tudomány és Vallás összekapcsolódása

A Modern Föld látszólag vallásellenes megmozdulásból született. Az Ember elég
önmagának. Az Ész lépett a Hit helyébe. A mi nemzedékünk és a minket megelőző két
generáció alig hallott másról, mint a Hit és a Tudomány konfliktusáról, annyira, hogy egy
pillanatban azt vélte: a Tudomány végleg hivatott a Hit helyettesítésére.
Csakhogy amint növekszik a feszültség, világosan előtűnik, hogy a konfliktus megoldása
egészen más egyensúlyi formában keresendő: nem az egyik kizárásáva1, nem is a kettő
egymásmellé állításával, hanem szintézissel. Idestova két évszázados szenvedélyes
csatározások után sem a Tudomány, sem a Hit nem jutott el odáig, hogy csökkentse a másik
erejét; sőt éppen ellenkezőleg: világossá válik, hogy egyik a másik nélkül nem fejlődhet
normálisan; s hogy ez egyszerűen azért van, mert ugyan egy élet járja át mindkettőt. Mert hát
a Tudomány sem lendületével, sem elméleti eredményeivel nem juthat el önmaga végső
határaihoz - anélkül, hogy ne színezné misztika, vagy ne járná át Hit.
Először is: lendületével. Ezt a kérdést érintettük, amikor a Cselekvés problémáját
elemeztük. Az Ember csak akkor fog tovább dolgozni és kutatni, ha megőrzi a cselekvés
szenvedélyes örömét. Ez a tettvágy viszont teljesen attól a tudományos szabatossággal ki nem
mutatható meggyőződéstől függ, hogy valami értelme van a Világmindenségnek és hogy ez a
Világ eljuthat és - ha
következetes hűséggel dolgozik, akkor el is kell jutnia . valami visszafordíthatatlan
tökéletességhez. Hit a haladásban.
Aztán pedig: elméleti eredményeivel. Tudományosan elképzelhetjük, hogy az emberi
szervezet s az emberi társadalom csaknem vég nélkül tökéletesedik. De mihelyt a gyakorlati
téren fogható valósággá akarjuk alakítani álmainkat, azt tapasztaljuk, hogy a probléma
meghatározatlan, vagy éppen meg is oldhatatlan, hacsak - részben ész-feletti intuícióval - el
nem fogadjuk azt, hogy az a Világ, amelyhez tartozunk, összpontosuló tulajdonságokkal
rendelkezik. Hit az Egységben.
Még valami más is. Ha a tények nyomására az egységesülés
optimizmusa mellett döntünk, akkor gyakorlatilag szükségesnek találjuk, hogy - túl azon a
lendületen, amelynek előrehajtania kell, túl a határozott tárgy szempontján is, amelynek meg
kell szilárdítania utainkat, fedezzünk fel egy olyan köteléket vagy sajátos kötőanyagot, amely
életbevágóan eggyé forrasztja életünket s közben nem hamisít ja meg és nem fokozza le. Hit
egy személyesen vonzó szuverén központban.
Összegezve: mihelyt a Tudomány túljut az analitikus kutatások alsó és bevezető
fokán, szintézist kezd. S ez a szintézis természetszerűen az Emberiség valami felsőbbrendű
állapotának megvalósításában csúcsosodik ki. Ekkor a Tudomány azonnal odakerül, hogy
előrenéz a Jövőbe és az Egészre. Állást is foglal. Ezzel egyszerre túljut önmagán. Döntésként
mutatkozik, és Imádás lesz.
Renan és a XIX. század tehát nem tévedett, amikor a Tudomány Vallásáról beszélt.
Akkor járt tévúton, amikor nem vette észre, hogy az ő Emberiség-kultusza csak megújított
formában foglalja magába éppen azoknak a lelki erőknek teljes visszaállítását, amelyeket
kiküszöbölni szándékozott.
Mozgó Világmindenségre ébredtünk. S ha nézzük, mint futnak szét és oldódnak fel
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körülöttünk az időben és térben feltűnő sorozatok, aztán kúp síkjaiként mint futnak hátrafelé
-, talán tiszta Tudományt űzünk. De amikor a Csúcs felé, a Teljesség és a Jövő felé
fordulunk, akkor Vallást is kell alkotnunk.
Vallás és Tudomány: ugyanannak a teljes megismerési aktusnak két arcéle vagy
összetartó fázisa, - az egyetlen, amely a Fejlődés Múltját és Jövőjét is átfogni képes, hogy
szemlélje, fölmérje és be is fejezze.
E két, még antagonisztikus hatalom kölcsönös egymást-erősítésében, az Ész és a Misztika
Összekapcsolásában az Emberi Szellemnek meg kell találnia - éppen kifejlődésének
természete alapján -látásának legmagasabb fokát és életereje maximumát.

3. A VÉG
Az Emberiség előtt óriási lehetőségek állnak, ha az imént jelzett három 'irányban
előrehalad, mert hiszen rendelkezik azzal a hatalmas idővel, amíg még élhet.
Az Ember megjelenése előtt az Életet gyorsan megkötötték s bezárták a
specializálódások; kénytelen volt ezekben szétszóródni, hogy tevékeny maradhasson. így
aztán megszilárdult s mindenegyes előreugrásakor szétszóródott. A Reflexió lépése óta
viszont a Fejlődésnek
egészen új területére érkeztünk. Ezt azoknak a bámulatos tulajdonságoknak köszönhetjük,
amelyek révén a «mesterséges» különválaszt ja az eszközt a szervtől, s ezzel lehetővé teszi,
hogy ugyanaz a létező vég nélkül fokozza
és változatossá tegye cselekvési-módjait, miközben semmit sem veszít szabadságából. A
Gondolat csodálatos hatalmának is köszönhetjük ezt az eredményt, mert egyetlen tudatos
erőfeszítéssel közel hoz és változatosan összeköt minden emberi partikulát. De ha a Múlt
tanulmányozása meg is enged bizonyos értékelést azokra az erőforrásokra vonatkozóan,
amelyekkel a szétszórt állapotban lévő szerves Anyag rendelkezik, arról viszont még semmi
elképzelésünk sincs, hogy milyen nagyok lehetnek a <<Nooszférikus» hatások. Milliókra
menő emberi vibrálások együttrezgése! Egy millió év Gondolatának közös gyümölcse
egybegyűjtve! ... Próbáltuk-e már elképzelni, mit jelentenek ezek a nagyságok? Nemcsak
külön-külön kell számba vennünk az egyes emberi egységek szellemi értékét, hanem
gondolnunk kell arra is, hogy ezek a megfelelően elrendezett egységek közösségileg
(boltívszerűen, vagy együttrezdülve) mennyire fokozzák egymás erejét. Nehéz volna megmondani, vajón vannak-e még a Földön Arisztoteleszek, Plátók vagy Szent Ágostonok (de
hogyan bizonyítanánk ezt? - és elvégre is: miért ne lehetnének?) ... De az világos, hogy
egyikük a másikra támaszkodva (egyetlen ívet alkotva, vagy egyetlen tükörként hatva) a mai
modem lelkek olyan Világot látnak és éreznek, amely (dimenzióival, kapcsolataival és
képességeivel) egyetlen régebben élő nagy embernek sem lehetett osztályrésze. S ezért ki
merné ellenvetni azt, hogy az ilyen tudásbeli előrejutásnak semmi haladás sem felel meg a lét
mély struktúrájában ?
Ebben az irányban talán az a legváratlanabb, ami leginkább várható.
Először is egészen komolyan kérdezhetjük, vajon a Földgolyó felszínén a Szellem fokozódó
feszültsége következtében az Élet nem fogja-e egy szép napon ügyes leleményességgel
szétfeszíteni földi börtönének falait, akár azáltal, hogy más lakható égitestek meghódítására
talál módot, akár pedig - s ez még szédítőbb esemény volna: pszichés kapcsolatot épít ki
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más tudat-központokkal a világűrön át. Két Nooszférának találkozása és kölcsönös
megtermékenyülése... Olyan elképzelés ez, amely első pillantásra talán ostobának látszhat,
de amely végeredményben a Pszichés re is csak kiterjesztené azt a nagysági fokot, amelynek
valóságát ma már senki sem vonja kétségbe az Anyagra vonatkozóan. Végül a Tudat égitestekre-terjedő egységek szintézisében szervezné meg magát - miért ne? - egy olyan
Világegyetemben, amelyben az égitest-egység a galaktika...
Nem akarom kedvét szegni az ilyen hipotézist elgondolóknak, amely -jegyezzük
meg mellékesen - esetleg csak hihetetlenül megnövelné a dimenziókat, de semmit sem
változtatna a Noogenezis összpontosuló for- máján, s következésképp a tartama végességén
sem. Én
mégis igen kicsinek érzem valószínűségét, semhogy érdemes volna számolni vele.
____Az emberi szervezetnek akkora a bonyolultsága és oly rendkívül nagy az érzékenysége,
annyira alkalmazkodott a földi körülményekhez, hogy aligha lehet megsejteni, miként
szoknék hozzá egy másik égitesten uralkodó körülményekhez, még ha képes volna is átszelni
az égitestek tereit.
Oly óriásiak az égitestek életkorai, oly végtelenre terjednek, hogy nemigen
gondolható el, miként tudna az ég két különböző régióján két Gondolat együttlétezni és
hasonló fejlődési állapotban találkozni.
Többek között e két meggondolás alapján én azt hiszem, hogy a Nooszférának
egymagában kell önmagára zárulnia, és hogy nem a tér irányában, hanem pszichés módon
fogja megtalálni kifutásának irányát, (anélkül, hogy elhagyná a Földet, vagy hogy kimenne
róla másfelé.
Persze itt egészen természetesen jelenik meg a állapot
változás gondolata. .
Bennünk és rajtunk keresztül állandóan nagyobbodik a Noogenezis. Ennek a mozgásnak
már felismertük fő ~ jellemzőit: .a Gondolat-szemek_egymáshoz közelednek; egyedek, majd
nemzetek és fajok alkotnak szintézist;
szükségesnek mutatkozik egy autonóm és legfőbb Központ, hogy eltorzítás nélkül
valamiféle aktív szimpátiaatmoszférába kösse az elemi személyeket. S még egyszer
hangsúlyozom: mindez két görbe hatására történik: a
Föld gömbölyűsége és a Szellem kozmikus konvergenciája miatt, a Bonyolódás-Tudat
törvényének megfelelően.
Nos hát amikor elegendő elem eléggé egységesült, akkor ez a lényegében összpontosuló
mozgás akkora feszültséget és olyan minőséget ér majd el, hogy az Emberség teljes egésze
tovább már csak úgy egyesülhet, hogy - amiként ez történt már az ösztön egyedi erőivel is szintén önmagára hajolni kényszerül, «pontszerűvé» válik. Ez annyit jelentene, hogy az
emberi történet a Reflexiónak két kritikus pontja között fejlődik ki: az egyik alsó fokú egyéni,
a másik pedig felsőrendű és kollektív. (Vagyis ebben az esetben el kell majd hagynia
szervezeti és bolygóhoz kötő támaszát, hogy növekvő központosításának transzcendens
Központjához kösse magát, kifelé). S akkor jön el a vég és a betetőzés a Föld Szelleme
számara.
A Világ vége: annak a Nooszférának együttes belső visszahajlása önnönmagára,
amely egyszerre jut el bonyolódása határára és központosulásának végső fokára.
A Világ vége: olyan egyensúly-átbillenés, amely a végre kiteljesedett Szellemet
kiszakítja anyagi méhéből, hogy aztán egész súlyával rátegye az Isten-Omegára.
A Világ vége: kritikus pontja egyszersmind a kiemelkedésnek és a Kiemelésnek, az
érettségnek és a kiszabadulásnak.
Arra vonatkozóan, hogy érettsége közeledtekor milyen fizikai és milyen pszichés
állapotban lesz majd bolygónk, kétfajta - majdnem egymással ellenkező - elképzelést
mondhatunk. A szabad tömeg érettségére vonatkozó «kikerülhetetlenség» fokáról: lásd
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Összefoglalóm utolsó oldalát.
Az első föltételezés szerint a Rossz minimális lesz a végét járó Földön. Olyan reményt
fejez ki ez, amelynek eszménye felé mindenképpen irányítanunk kell erőfeszítésünket. A
Tudomány akkorra már legyőzte a betegséget és az éhséget, s ezért komolyabb formáiktól
nem kell többé félnünk. A Föld Szelleme és az emberiesség Érzéke legyőzte már a Gyűlöletet
és a Belviszályokat; s ezek teljesen el fognak tűnni az Omega mind melegebb sugarainak
közeledtére. Valami egyetértő lelkület fog uralkodni a Nooszféra egész tömegén. A végső
összpontosulás békében fog megtörténni. S mégis ugyanakkor végső feszültségben, mert
kritikus pont közeledtéről van szó. Semmi hasonlóság nincs az imént vázolt távlatok és a
világ végére földi paradicsomot jövendölő régi millenarista álmok között.
Persze az elmélettel ez a kiút állna leginkább összhangban.
De lehet az is, hogy a Rossz - olyan törvény szerint, amelyet a Múltban soha semmi
sem került még el, - a Jóval együtt fog növekedni, s végül az ő paroxizmusa is bekövetkezik,
s ez is egészen sajátosan új formában.
Nincsenek csúcsok - mélységek nélkül.
Óriásiak lesznek azok az erők, amelyeket az egymáshoz tapadás belső működése
kialakít az Emberiségben. Lehet, hogy holnap - mint tegnap és ma is - még széthúzó
módon dolgozik ez az energia. Elgépiesítő energiaműködés, brutális formában? - avagy
energiák szintétikus együttdolgozása szimpátiában? Az önmagát önmagában kollektív
módon kiteljesíteni akaró Emberiség? - avagy személyenként beteljesedve akar egy
nála nagyobba jutni? Visszautasítja az Omegát - avagy elfogadja?... Konfliktus
származhat. Ebben az esetben annak a folyamatnak révén és annak az eseménynek
során, amely őt egybegyűjti, az egységesítés pontjára elérkezett Nooszféra két zónára
szakadna; s ez a két zóna az imádás két ellentétes pólusa felé vonzódnék. A Földön
végső egységet soha el nem érne a Gondolat. Ekként az egyetemes szeretet végül is csak
egy részét éltetné a Nooszférának, csak azt a részt választaná le, hogy beteljesítse - azt a
részét, amely úgy döntött, hogy «megteszi a lépést»: önmagából a Másba lép át. Itt
utoljára megint: ágakra-szakadás.
Ez a második hipotézis a hagyományos apokaliptikus elgondolásokkal jobban
egyezik. Eszerint talán három vonalgörbe egyszerre emelkednék a jövőbe: föltétlenül
lefokozódnak majd a Föld szerves képességei; a Tudat belső szakadása mind nagyobb
ellentétet ás a fejlődés két szembenálló eszménye között; és határozottan megnyilvánul a
központok Központjának vonzása azok szívében, akik feléje fordulnak. S a Föld azon a
hármas ponton végezné be pályáját, ahol- az Élet módozatainak teljesen megfelelően - ez a
három görbe találkoznék és egyszerre érné el legnagyobb fokát.
Az anyagilag kimerült bolygó halála; a Nooszféra megoszlása amiatt, hogy milyen
formát kell adni egységének; s ezzel egyszerre - a folyamatnak végleges értelmet és teljes
értéket adva - a Világegyetem bizonyos részének fölszabadulása, amelynek Időn, Téren s
Rosszon át sikerül majd fáradságosan és véglegesen szintézist elérnie.
Nem vég nélküli haladás; ez a hipotézis ellenkezik a Nooszféra
összpontosuló természetével; hanem eksztázis, kiszállás a látható Világmindenség
dimenzióiból és kereteiből. .
Eksztázis - vagy egyetértésben, vagy széthúzásban. De mindkét esetben a feszültség belső
végpontján.
Biológiailag ez az egyedül megfelelő és egyedül elképzelhető vége az emberi
Jelenségnek.
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Azok közül, akik megpróbálták egészen végigolvasni ezt a könyvet, sokan
elégedetlenül és elrévedve csukják
.
majd be, s azt kérdezik: vajon a tények
világába vittem-e őket, vagy metafizikába, - avagy éppen álmodozásba.
Akik így ingadoznak, azoktól ezt kérdezem: megértették-e, mit kíván
szellemünktől, milyen józanul szigorúfeltételeket szab ki ránk a Világegyetem
összefüggése, amit ma már senki sem von kétségbe? Folt jelenik meg a filmen; az
elektroszkóp szabályellenesen «kihagy»; ennyi elég a Fizikusnak s máris kénytelen
elfogadni, hogy fantasztikus erők vannak az atomban. Hasonlóképp: ha testével és lelkével
együtt tapasztalatilag akarjuk egybefogni az Embert, akkor elvárja tőlünk, hogy mértékére
szabjuk az Idő és Tér minden rétegét.
Hogy a Világban helyet adjak a Gondolatnak, ezért bensőségessé kellett tennem az
Anyagot; meg kellett alkotnom a Szellem energetikáját; az Entrópiával szembe kellett
állítanom a fölfelé tartó Noogenezist; a Fejlődésnek értelmet kellett adnom, nyilat és
kritikus pontokat; s végül mindent összegyűjteni Valakibe.
Lehet, hogy több ponton tévedtem az értékek ilyen újra-rendezésében. .Mások
próbáljanak jobbat adni. Mit akarok én? A probléma valósága, nehézsége és sürgőssége
révén szeretném megéreztetni azt, hogy a megoldásnak számolnia kell a kérdés ilyen
nagyságával és ilyen formájával
Csakis egy visszafordíthatatlanul személyivé-tevő Világegyetem képes magába
foglalni az emberi személyt.

ZÁRSZÓ
A KERESZTÉNY JELENSÉG
Sem elemi tevékenységi köreiben, amelyeket csak valami romolhatatlannak reménye
képes mozgásba hozni, sem pedig a közösségi vonzódások működésében, amelyek
összefonódásához egy győztes szeretetre van szüksége, nem működhet és nem haladhat
előre a gondolkodó Élet, hacsak nem ragyog fölötte legfelső vonzású és legvégső
állandóságú pólus. A Nooszféra sem egyénileg, sem közösségileg - struktúrája
következtében - nem zárulhat másképp, mint csakis az Omega-Központ befolyására.
Logikusan ehhez a követelményhez jutottunk, amikor teljes egészükben az Emberre
alkalmaztuk a Fejlődés tapasztalati törvényeit.
Bár első pillanatra egészen elméletinek tűnik ez a következtetés, mégis ki ne venné
észre, hogy lehet következménye, sőt van is kihatása a gyakorlatra?
Ha az Omega földön élő tudatok összpontosulásának csak távoli, elméleti és majd az
idők végén felbukkanó központja volna, akkor ezen a konvergencián kívül még semmi
sem tárná őt szemünk elé. Jelenleg semmi más személyes természetű energiát nem
ismerhetnénk fel a Földön, mint csak azt, amit az emberi személyek összessége képvisel.
Ellenben ha - amint elfogadtuk - az Omega valóban már létezik és működik is a
gondolkodó tömeg legmélyén, akkor kikerülhetetlennek mutatkozik az, hogy bizonyos
jelek révén már most is észrevegyük létezését.
Egészen természetes, hogy az alsó fokain járó Fejlődést csak úgy járhatta át élettel a
Világ tudatos pólusa, hogy személytelen módon hatott rá, biológiai fátyol alatt. Mi viszont az
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emberré-válás révén gondolkodó
- amint Szent
létezőkké lettünk; s ezért a Világ tudatos
pólusa most már úgy ragyoghat ránk, mint Központokra, - személyesen. Elképzelhető-e, hogy
ezt ne tette volna meg?..
Vagy üres elmélet mindaz, amit a Világ szerkezetéről mondtam, avagy pedig valahol
körülöttünk vaj-miféle formában személyes és emberin-túli energia-csúcspontnak kell
léteznie, fel is ismerhető, és feltárja a nagy Jelenlétet... - ha jól figyelünk.
A Tudomány számára itt jelenik meg a keresztény
Jelenség fontossága.
A keresztény Jelenség.
Az emberi Jelenségről szóló tanulmány végén ezt a kifejezést nem találomra kapom elő,
nem is a szavak egyszerű szimmetriájaként. Ez a kifejezés szeretné félreérthetetlenül
meghatározni azt a szellemet, amely vezeti gondolataimat.
Mivel a Kereszténység szívén élek, ezért. azt gyaníthatna olvasóim, hogy mesterséges
ügyeskedéssel ennek a hitvallásnak apológiáját akarom idecsempészni. Csakhogy Itt is - már
amennyire egy ember különféle megismerési síkokat különböztethet meg magában, - nem a
meggyőződéses hívő, hanem a természettudós szól és kéri, hogy hallgassák meg.
A keresztény tény itt van előttünk. Helye van a Világ többi valósága között.
Szeretném megmutatni, hogy először Hitvallásával, aztán létezési értékével, végül
rendkívüli növekedési erejével- én így látom - a személyes természetű energiák uralma alatt
álló Világegyetem távlataira miként ad olyan döntőjelentőségű és megerősítő választ,
amilyenre szükségünk van.

1. A HIT TENGELYEI
Azok szemében, akik csak kívülről ismerik, a Kereszténység igen-igen zsúfolt valaminek
látszik. Viszont ha fővonalait tekintjük, igazában nagyon egyszerű és bámulatosan merész
megoldást tartalmaz a Világra vonatkozóan.)
A Kereszténység központjában - annyira feltűnően,
hogy szinte már zavaró, - szüntelenül ott találjuk a személyes Isten létezésének állítását: a
Gondviselő Isten, aki jóságosan irányítja a Világegyetemet; és a Kinyilatkoztató Isten, aki az
értelem síkján és az értelem útjain közli magát az Emberrel. Mindazok után, amiket mondottam, könnyű lesz mindjárt megéreztetnem, mekkora értékű s milyen aktuális ez a szilárdan
vallott perszonalizmus, amelyet nemrégiben még elavultnak és halálra ítéltnek képzeltek. Itt
fontos megjegyeznem, hogy a hívek szívében egy ilyen beállítottság mennyire helyet hagy
annak és mily könnyen társul mindazzal, ami csak nagy és egészséges az Egyetemesben.
Ószövetségi fázisa során a Kereszténység azt hihette, hogy egyetlen népnek saját vallása.
Később, amikor az emberi megismerés általános körülményei közé került, azt gondolhatta,
hogy körülötte túlságosan kicsiny a Világ. Mert hát már megalakulása után azonnal mindig
igyekezett szervezetileg és hódítón szétárasztani annak a rendszernek teljességét, amelyet
képviselnie sikerült.
Perszonalizmus és univerzalizmus.
E két jelleg milyen formában egyesült a keresztény teológiában?
Gyakorlati könnyebbség miatt és talán szellemi félénkség következtében is - a vallási
könyvek megszokott és pusztán erkölcsi fogalmakkal beszélnek Isten Országáról.
Isten és az általa kormányzott Világ: jogi jellegű hatalmas társaság, családként vagy
kormányzat módjára elképzelve. Pedig egészen más az az alapvető lelkiség, amelyből fakadt
és kezdettől fogva táplálkozik a keresztény életnedv. Hamis evangelizmus következtében
sokan azt képzelik, hogy azzal tisztelik meg a kereszténységet, ha valami édeskés
filantropizmusra korlátozzák. Semmit sem ért meg a keresztény «misztériumokból» az, aki
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nem látja meg bennük a lehető legrealistább s leginkább kozmikus hitet és reményt. Nagy
család az Isten Országa? Igen, bizonyos értelemben. De más szempontból tekintve csodálatos
biológiai működés: a megváltó Megtestesülés munkája.
Már Pálnál és Jánosnál is azt olvassuk, hogy teremteni, megtisztítani és beteljesíteni a
Világot: ez annyit jelent Isten számára, hogy egyesíti ezt a Világot - azáltal, hogy szervesen
magához kapcsolja. Ugyebár a görög gondolkodás szerint - mint ahogy bármely más
szemléletmód szerint is - egy és ugyanazt jelenti «lenni» és <egynek lenni»?
Csakhogy miként egyesít Isten? Részben belemerül a dolgokba, «elemmé» teszi önmagát,
aztán pedig - hála ennek a támaszpontnak, amelyet bensőleg talált az egyetemes Anyag
szívén, - átveszi annak vezetését és csúcsát, amit mi most Evolúciónak nevezünk. Krisztus
egyetemes életelv, mert emberként jelent meg az emberek között, s mert olyan helyet foglal
el- s ezt kezdettől fogva
-teszi -, hogy maga alá rendeli, tisztítja, irányítja és felsőrendű lélekkel járja át a tudatok
egyetemes fölemelkedését, amelybe sajátmagát is beoltotta. Örökkévaló egyesülési és
fölemelő tevékenységévei magához köti a Föld teljes pszichizmusát.1 S amikor így majd
mindent egybegyűjtött és átalakíro1t, akkor végső tetteként visszatér abba az isteni
központba, amelyet sosem hagyott el; magára záródik és hódítására. Sakkor - amint Szent Pál
mondja: «Csak Isten lesz már, mindenkiben Isten lesz minden». Ez igazában a
«panteizmusnak» felsőbb formája «En pasi panta Theos.» , amelyben nincs már mérgező
nyoma sem
elvegyülésnek, sem megsemmisülésnek. Tökéletes egység várása, amelyben - mert ebbe
merül belé - minden elem beteljesedést talál, s ugyanakkor az egész Világegyetem is.
A központok szintézisével beteljesedő Világmindenség teljesen megfelel az Egyesülés
törvényeinek. Isten: központok Központja. Ebben a végső látomásban éri el csúcspontját a
keresztény dogma. Pontosan és annyira az
Omega-pont ez, hogy bizony sosem merészeltem volna meglátni vagy racionálisan
megalkotni hipotézisét, hacsak hívő lelkem mélyén nem találtam volna meg nemcsak
spekulatív mintáját, hanem élő valóságát is.

2. LÉT-ÉRTÉKE
A Világról aránylag könnyű fölvázolni egy-egy elméletet. De az egyéni erőket az már
felülmúlja, hogy valaki mesterségesen erőszakolja egy vallás születését.
Plátó, Spinoza, Hegel talán ki építhettek olyan szempontokat, amelyeknek átfogó nagysága
versenyezhet a Meg testesülés távlataival. S mégis e metafizikák egyikének sem sikerült
átlépnie az ideológia határait. Egyik a másik után talán megvilágíthatta a szellemeket, de
sosem jutott el odáig, hogy Életet fakasszon. A «naturalista» szemében a keresztény
Jelenség fontosságát és titkát lét-értéke és valóság-értéke alkotja.
A Kereszténység valóságos, elsősorban mozgásának spontán kiterjedése révén, amit
sikerült kifejtenie az Emberiségben. Mivel az egész emberhez szól, és az emberek minden
osztályához" ezért egy csapásra helyet foglalt a legélénke1>b s legtermékenyebb
áramlatok között, amelyeket valaha is nyilvántartott a Noogenezis története. Akár
csatlakozik hozzá valaki, akár elszakad tőle, nyoma és állandó befolyása bizony mindenütt
ott érezhető a modern Földön.
Kétségtelenül mennyiségi élet-érték, amelyet hatósugarának nagysága jelöl. De főleg
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minőségi érték, amelyet - mint minden biológiai fejlődést - sajátosan új tudatállapot fejez
ki.
S itt a keresztény szeretetre gondolok.
A keresztény szeretet érthetetlen azok számára, akik
nem ízlelték meg. Hogy szeretni lehet a végtelent és a megfoghatatlant; hobby az emberi
szív igazi szeretettel doboghat embertársaiért: ez sok ismerősöm szemében egyszerűen
lehetetlennek s csaknem förtelmesnek tűnik.
Pedig hát hogyan kételkedhetnénk abban, hogy - akár illúzión alapszik, akár nem, van egy ilyen érzés, sőt rendkívül hatalmas is. Elég egyetlen szempillantást vetnünk azokra
az eredményekre, amelyeket folyton felmutat mindenfelé. Nemde pozitív tény az, hogy két
évezred óta misztikusok ezrei az ő lángjától kapták azokat a szenvedélyes izzásokat,
amelyek - fényükkel és tisztaságukkal - messze maguk mögött hagynak bármily emberi
szerelmi lángolást és odaadást? Az i~ tény, hogy ha megízlelték ezt a szeretetet, férfiak és
nők újabb ezrei állandóan lemondanak minden más örömről és minden más ambícióról, csak arról nem, hogy fáradságos szorgalommal mindinkább neki szenteljék magukat? S
végül az is biztos - s erről én kezeskedem, - hogy ha Isten szeretete kialudna a hívek
lelkében, hát akkor a rítusoknak, ranglétráknak és tantételeknek az a hatalmas épülete, amit
az Egyház képvisel, azonnal visszahullna abba a porba, ahonnan vétetett.
A Föld jelentős régióján megjelent és növekedett egy olyan szellemi zóna, amelyben az
igazi egyetemes szeretet nemcsak megfogant és hirdettetett, hanem pszichológiailag
lehetségesnek és gyakorlatilag hatásosnak bizonyult. Íme az Ember Tudománya számára ez
rendkívül fontos jelenség. Azért is fontos, mert ez a mozgalom nemcsak hogy nem csökken,
hanem igyekszik teret nyerni gyorsaságával és feszültsége révén.

3. NÖVEKEDÉSI KÉPESSÉGE
Csaknem mindegyik régi vallás számára olyan krízist jelentett a «modern szellemre»
jellemző új kozmikus látásmód, hogy ha nem is haltak még bele, de előreláthatólag nem
kelnek föl többé. Mivel mereven kötődnek tarthatatlan mítoszokhoz, vagy pedig pesszimista
és passzív misztikába vetik magukat, ezért képtelenek odasimulni a Tér-Idő határozottan
óriási távlataihoz és szerkezeti követelményeihez. Ezek a vallások már nem felelnek meg sem
Tudományunknak, sem Tevékenységünk föltételeinek.
Viszont ama megrázkódtató ütés ellenére, amely gyorsan eltünteti verseny társait, a
Kereszténység, amelyről szintén azt hihették, hogy megrendült, épp a nekilendülés minden
jelét mutatja. Mert a Kereszténység a Világegyetemről elénk táruló új távlatok következtében
nemcsak még inkább élettelinek mutatkozik, hanem most már szükségesebb is a Világ
számára, mint eddig bármikor.
Élettel teltebb. - Hogy a keresztény szempontok élni és kifejlődni tudjanak, ahhoz
nagytávlatú és sokszálú kapcsolatot szövő atmoszférára van szükségük. Minél hatalmasabb
lesz a Világ, minél szervesebbek lesznek belső kapcsolatai, annál jobban diadalmaskodni
fognak a Megtestesülés perspektívái. S a hívek éppen ezt kezdik - meglepetten - f6lfedezni.
A keresztényt egy pillanatra elrémítette az Evolúció; de most már észreveszi, hogy éppen
csak nagyszerű eszközt ad kezébe, hogy még közelebb érezze magát Istenhez és hogy még
jobban Istennek adja át magát. A sokfelé-szövődő és sztatikus Természetben Krisztus
egyetemes uralma éppenséggel szerepelhetett valami külső és kívülről ránk szálló hatalomként. De a lelkileg összpontosuló Világban már mily sürgető feszültséget ölt magára ez
a krisztusi energia! Ha a Világ összpontosul, és ha Krisztus foglalja el a központját, akkor
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Szent Pál és Szent János Krisztogenezise nem más és nem is kisebb valami, mint várható
és minden emberi reményt túlszárnyaló meghosszabbítása annak a Noogenezisnek,
amelyben - tapasztalatunk számára csúcsát éri el a Kozmogenezis. Krisztus szervesen
magára ölti még az általa teremtett Világ nagyszerű valóságát is. S ebből kifolyólag már
nem metafora az, hogy az ember képesnek érzi magát Isten befogadására, és Istenét fedezi
föl a mozgó Világ széltében-hosszában és mélységében. Hogy a szó teljes értelmében azt
mondhatjuk Istennek: szeretlek! - nemcsak egész testemmel, szívemmel és lelkem
teljességével, hanem az egységesülés útján járó egész Világmindenséggel, - íme olyan
imádság ez, amelyet csak a Tér-Időben mondhatunk el.
Szükségesebb is a Kereszténység, mint eddig bármikor. Ha azt mondanánk, hogy a
Kereszténység - minden látszat ellenére - hozzásimul a Tudomány által csodálatosan
kibővült Világhoz és növekszik is benne, - ezzel csak a felét látnánk meg annak, ami
történik, Az Evolúció valamiképpen új vért ömlesztett a keresztény távlatokba és
kívánalmakba, De ha az érem másik oldalát nézzük: hát nem éppen a keresztény hit
hivatott-e arra és készen is áll, hogy igyekezzék megmenteni - vagy éppen fel is váltani - az
Evolúciót?
Próbáltam megmutatni, hogy a Szellem csúcsán diadalmas Személyes Létező elsősége
nélkül nem remélhető előrejutás ezen a Földön. Csakhogy jelenleg a Nooszféra egész
területén a Kereszténység képviseli az Egyetlen olyan szellemi áramlatot, amely elég bátor
és eléggé haladó, hogy a Világot gyakorlatilag és hathatósan átfogja egy olyan teljes és
vég nélkül tökéletesíthető gesztussal, amelyben hit és remény beteljesül a szeretetbeli..
Csak a Kereszténység, egyes-egyedül csak ő mutatkozik arra képesnek a modern Földön,
hogy egyetlen életbevágó tevékenységgel összehangolja a Mindent és a Személyt. Csak az
ő nógatására indulunk el, hogy ne csak szolgáljuk, hanem szeressük is azt az óriási
mozgást, 'amely minket magával ragad.
Mi mást jelent ez, mint hogy a Kereszténység elégíti ki mindazokat a feltételeket,
amelyeket joggal elvárhatunk a Jövő Vallásától, és hogy - amint tanítja is: ezentúl
csakugyan ő viszi előre az Evolúció főtengelyét?
Foglaljuk össze gondolatainkat.
1) Tárgyilagosan nézve, jelenségként vizsgálva, a keresztény mozgalom egy fílum
jellemzőit mutatja a Múltban gyökerezik és folyton továbbfej1ődik,
2) Ha ezt a fílumot a Tudat-nagyobbodásként értelmezett Evolúcióba állítjuk, akkor azt
látjuk, hogy szeretetre épített szintetizáló irányzatával éppen abban az irányban halad,
amelyet a Biogenezis nyila irányának ismertünk fel.
3) Abban az előretörő lendületben, amely vezérli' és fenntartja ezt a fölfelé szálló
nyilat, lényegében, ott van már annak tudata ,hogy jelenleg és valóságosan kapcsolatban
vagyunk az egyetemes konvergencia lelki és
transzcendens Pólusával.Amikor azt állítjuk, hogy a Világ csúcsán az van jelen, akit
Omegának neveztünk, ugye ezzel pontosan azt az ellen próbát adtuk meg, amire vártunk?
Vagy legalábbis, pontosabban kifejezve «azt állítjuk, hogy a
Világ csúcsán jelen van valami, ami az Omega-pontnál is felsőbb síkon van». Ezt azért mondom, hogy
tiszteletben tartsam a «Természetfölöttinek teológiai tételét, amely szerint az Isten és a Világ között
megkezdett, itt és most egyesítő kapcsolat olyan magasrendű bensőséget - tehát legfelső isteni
tetszőlegességet is - ér el, amire az Ember nem gondolhat, és nem is merészkedhet pusztán «természete» követelményei révén.

Felhőkön áttörő napsugár? A már létező felé szálló Reflexió? Magányunk eloszlatója?
Egy más és legfőbb Valakinek Világunkban megtapasztalható befolyása?.. nemde éppen
ez a keresztény Jelenség, amikor feltűnik a szociális Jelenség szívén?...
Amikor ennyi tökéletességet egybefutni látok, akkor - még ha nem is volnék
keresztény, hanem csak tudós azt hiszem, hogy én is fölvetném magamban ezt a kérdést.
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Peking, 1938 június -1940 június,

ÖSSZEFOGLALÓ VAGY UTÓSZÓ
AZ EMBERI JELENSÉG C. KÖNYV LÉNYEGE
Azóta hogy e könyvet megírtam, nem változott az intuícióm, amelyet akkor is
igyekeztem kifejteni. Egészében ma is ugyanúgy látom az Embert, mint amikor először
írtam meg e lapokat. S mégis ez az alapvető látás nem maradt, nem is maradhatott
«mozdulatlan». A gondolkodás föltétlen elmélyülése során, a gondolat-társulások
leszűrődése és automatikus működése révén, új tények felismerése következtében, ama
állandó igényem miatt is, hogy jobban megértsenek, tíz év óta néhány új fogalmazásbeli
és összekapcsoló forma jelent meg fokozatosan, s ezek még pontosabban kifejtik s
ugyanakkor egyszerűsítik is régi megfogalmazásom fővonalait.
Azt hiszem hasznos lesz, ha összefoglalásként vagy következtetésül három összefüggő
pontba sűrítem Az Emberi Jelenség c. könyvem változatlan, de újra átgondolt lényegét.

1. Az önmagára görbülő Világ, vagy a Bonyolódás
Tudat kozmikus törvénye.
A csillagászok tanítását elfogadva, mostanában megbarátkoztunk egy olyan Világegyetem
gondolatával, amely valami kezdeti atom-féléből kiindulva (csak!) néhány milliárd év óta
folyton-folyvást galaktikákká tágul. Még vitatkoznak a felett, hogy a Világ csakugyan ilyen
robbanásszerű állapotban van-e. De egyetlen fizikusnak sem jutna eszébe, hogy ezt a
felfogást azért vesse el, mert filozófia vagy finalizmus szennyező foltja ragad rá. Jó ha nem
veszítjük szemünk elől ezt a példát, ha meg akarjuk érteni, hogy mennyit érnek, mik a határai
és tudományosan mily tökéletesen jogosultak azok a szempontok, amelyeket én itt feltárok.
Ha összesűrített velejére korlátozzuk az előző hosszú lapok lényegét, akkor az egészet igen
egyszerűen a következő állításra vezethetjük vissza: ha a Világegyetem csillagászatilag úgy
mutatkozik, hogy térbeli kiterjedés útján áll (a Végtelen I kicsitől a Végtelen nagy felé),
ugyanakkor fizikai-kémiai szempontból még világosabban úgy tárul elénk, hogy szerves
önmagára-vetülés folyik benne (a nagyon egyszerűtől a végsőkig bonyolult felé); ez a sajátos
«bonyolódó» magára-vetülés tapasztalatilag párhuzamosan függ össze a bensőségülésnek azaz a pszichének, vagy tudatnak - növekedésével.
Bolygónk szűk területén (mert még csak ezen a bolygón végezhetünk biológiai munkát)
az imént említett bonyolódás és tudat közötti szerkezeti viszony tapasztalatilag
kétségbevonhatatlan. Ezelőtt is tudtunk róla. A könyvemben kifejtett látásmód eredetisége
az, hogy kiindulásul ezt állítom: a földi szubsztanciáknak azon sajátos tulajdonsága, hogy
mindinkább élettel telítődnek a folyton nagyobb bonyolódás révén, éppen csak helyi
megnyilvánulása valami tova sodró özönlésnek. Ez az özönlés ugyanoly egyetemes (s
kétségtelenül még jelentőségteljesebb) , mint a Tudomány által eddig föltárt minden más
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sodródás, amely hajtja a kozmikus rétegeket nemcsak a hullámszerűen kirobbanó szétterjedés
felé, hanem arra is kényszeríti, hogy korpuszkulárisan összesűrűsödjenek az
elektromagnetikus és gravitációs erők hatására, vagy hogy sugárzással anyagtalanná
váljanak. Mert e különféle sodródások valószínűleg szorosan összefüggnek (ezt majd
valamikor meg fogjuk tudni).
Ha ez így van, akkor megértjük, hogy a tudat - amely tapasztalatilag úgy határozható
meg, mint a szerves bonyolódás sajátos eredménye -, messze túlárad azon a nevetségesen kis
időtartamon, amelyben közvetlenül meg tudjuk különböztetni.
Mert hát egyrészt még ott is, ahol a nagyon kicsiny vagy közepesen bonyolult értékek
igazában észrevehetetlenné teszik a tudatot (az igen nagy molekuláktól kezd ve és alattuk),
logikusan arra kell következtetnünk, hogy
minden korpuszkulában van valami kezdetleges psziché(végtelenül csekélyke állapotban,
vagyis végtelenül szétfolyóan) . Éppen úgy van ez, ahogyan a fizikus elfogadja és meg istudja számlálni, hogy milyen tömegváltozások történnek a lassú mozgások esetében. (Az
ilyen tömegváltozásokat a közvetlen tapasztalat teljesen képtelen megragadni.) ,/
Másrészt arra kell gondolnunk, hogy ahol a Világban Különféle fizikai körülmények
miatt (hőmérséklet, gravitáció...) a bonyolódásnak nem sikerül olyan fokot elérnie, amelyen
tudat-ragyogás hatna szemünkre, ott is azonnal folytatódni fog a pillanatnyilag szünetelő
önmagára-vetülés előretörése, mihelyt a körülmények majd kedvezővé válnak.
Ismétlem: ha bonyolódási tengelyét tekintjük, a Világegyetem egésze és minden pontja is
folyton feszültség állapotában van, szervesen önmagára türemlik, azaz bensőségesül Ez
annyit jelent, hogy a Tudomány számára az Élet kezdettől fogva mindenütt feszítő nyomás
alatt áll. Ahol pedig sikerült észrevehetően előtörnie, ott semmi sem képes megakadályozni,
hogy a legmagasabb fokra ne emelje azt a folyamatot, amelyből származott.
Szerintem ebbe az aktív módon összpontosuló kozmikus miliőbe kell állítanunk az emberi
Jelenséget, ha azt akarjuk, hogy vonalai teljesen előtűnjenek, és ha összefüggő módon
óhajtjuk magyarázni.

2. Az Ember első megjelenése, vagy a Reflexió egyedi lépése.
Az önmagára-göngyölődő Világegyetem reflexióelőtti zónái lépésről-lépésre fejlődnek.
A Reflexió fokától kezdve a «tervezett» vagy «fölfedezett» kombinációk működése csatlakozik a «csak
véletlenül megtalált» kombinációk játékához, sőt azt bizonyos mértékben fel is váltja. (Lásd föntebb)

Milliárd és milliárd próbálkozás során növekszik a mind bonyolultabb egységtípusokat
adó elrendeződések improbabilitása. A tapogatódzások ilyen folyamata együttdolgozik a
szaporodás és az átöröklés kettős mechanizmusával (amely lehetővé teszi, hogy csökkenés
nélkül, sőt a szereplő egyedek nagyobb számával raktározódjanak .föl és összeadódva
tökéletesedjenek az egyszer már elért változatok). így jön létre az élő vonalsorok
rendkívüli együttese, amelyet föntebb «az Élet Fájának» neveztem, de amit hasonlíthatnánk
szétszóródó fény-nyalábhoz is, amelyen mindenegyes hullámhossz megfelel a tudat vagy
az ösztön egy-egy sajátos árnyalatának.
Ha e pszichés legyező különféle sugarait bizonyos szögből nézzük, gyakran vitálisan
egyenértékűnek mutatkoznak, s valóban még így is tekinti őket a Tudomány: amennyi
ösztön, annyi megoldás; mindegyik egyformán
értékes és egymással össze nem hasonlítható; ugyanannak a problémának sokféle megoldása.
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Az Emberi Jelenség c. könyvem első eredetisége az volt, hogy az Életet kozmikus nagyságú
egyetemes működésként mutatta be. Könyvem második eredeti megállapítása pedig az, hogy
az imént említett magyarázattal szemben én «küszöb»értéket vagy állapotváltozási értéket
tulajdonítok az emberi fejlődési vonalon megjelent reflexív képességnek. Jól figyeljünk arra,
hogy ez nem valami alaptalan állítás; alapjaként nem is választottam semmiféle metafizikai
elgondolást a Gondolatra vonatkozóan. Állításomat tapasztalatilag támasztja alá az a tény,
amit egyesek különösképpen kevésre értékelnek, hogy t. i. a «Reflexiólépésével» a
Biológiának csakugyan új formájához érkezünk éppúgy, ahogy változik a Fizika is (egyes új fogalmak
megjelenésével és előtérbe kerülésével), amikor a Középről a Végtelen nagy, illetve a Végtelen-kicsi felé halad.
Igen könnyen elfelejtik azt, hogy kell lennie, és van is «végtelen komplexek» külön Biológiája., amelyet -

több más sajátságon kívül- a következő vonások jellemeznek:
a) Az egyed életében határozottan előtűnnek belső
elrendező tényezők (feltalálás) a külső elrendeződési tényezők fölött (a szerencsés esetek
játékának fölhasználása).
b) Az elemek között ugyancsak határozottan meg
jelennek az egymáshoz közeledés vagy taszítás valódi erői (szimpátia, antipátia), s felváltják
az Élet-előttinek vagy a még alsóbbrendű Életnek ál-vonzódásait és áltaszításait, melyek
talán mind-mind a Tér-Idő, illetve a Bioszféra görbületeire való egyszerű reakcióknak tekinthetők.
c) Végül mindenegyes elem tudatában a «határtalanul végleges élet» követelménye
virrad fel (a Jövőt előrelátó új forradalmi képesség következtében) ; vagyis az Élet a
viszonylagos visszafordíthatatlanság állapotából (ha egyszer elkezdődött, akkor a kozmikus
önmagára-vetülés megszűnése fizikailag lehetetlen) átmegy az abszolút
visszafordíthatatlanság állapotába (dinamikailag teljesen lehetetlen, hogy a Totális Halál
biztos előrelátását és a gondolkodóvá vált Evolúció folytatását összeegyeztessük) .
Ezek a jellegek a zoológiai csoport felsőbbségét biztosítják, nemcsak mennyiségi és
számbeli, hanem funkcionális és vitális felsőrendűségét is. Hangsúlyozom: ez kétségtelen
felsőrendűség, vitathatatlan. De föltétlenül szükséges az is, hogy a Bonyolódás-Tudat
tapasztalati törvényét csakugyan alkalmazzuk, véges-végig az egész csoport teljes
fejlődésére.

3. A szociális Jelenség, vagy a Reflexió növekedése egy
kollektív küszöb felé.
Láttuk, hogy pusztán leíró szempontból az Ember csak egyikét alkotja azoknak a
számtalan ideghálózatoknak, amelyek az Életnek egyszersmind anatómiai és ugyanakkor
pszichés legyezőjét is kialakítják. Ez a hálózat - vagy ha úgy tetszik: sugár - a saját
kiváltságos helyzete vagy struktúrája következtében minden többi közül egyedül jutott el
oda, hogy az ösztönből a Gondolatba emelkedett; ezért képes arra, hogy a Világnak e
teljesen szabad területén belül ő is szétterüljön, s ezáltal újfajta színképet hozzon létre: az
antropológiai típusok hatalmas változatosságát, amiket ismerünk. Nézzük ezt a második
legyezőt. Mivel könyvemben a Kozmogenezis sajátos formáját állítom, ezért magától
értetődően a következő lét-problémával állunk a Tudomány elé: «Az emberi réteg még
milyen mértékben, és esetleg- milyen formában engedelmeskedik azoknak a kozmikus
önmagára-vetülési erőknek, amelyeket születésekor kapott? (avagy kikerül-e alóluk?)
Cselekvésünk számára életbevágóan fontos, hogy milyen" választ adunk erre a
kérdésre. A válasz teljesen attól függ, miként értelmezzük (vagy pontosabban: hogyan kell
értelmeznünk) a Szociális Jelenség természetét, amikor körülöttünk teljes erővel
kibontakozik.
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Szellemi megszokottság következtében (s azért is, mert csakugyan nehéz átfognunk
azt a folyamatot, amelybe mi magunk merülünk bele) az emberi Miriád folyton növekvő
szervezkedését még (leggyakrabban) úgy szokták tekinteni, mint valami jogi és esetleges
folyamatot, amely a biológiai szervezetekkel csak felszínes és «külsődleges» analógiát
mutat. Azt magától értetődőnek gondolják, hogy az Emberiség már megjelenése óta folyton szaporodik, s ez persze arra kényszeríti, hogy tagjai számára mind bonyolultabb
berendezéseket találjon. Csakhogy - mondják - ezek a modus vivendi-k nem jelentenek
igazi ontológiai haladást. Evolúciós szempontból az Ember már régóta nem mozog, s talán
sosem mozgott. . .
Kötelességemnek érzem, hogy mint a tudomány embere, szembeszálljak az előbbi
nézettel s tiltakozzam ellene.
Még mindig találkozunk a közvélemény ugyanoly «közhiedelem», mint amit oly sok
ponton végleg helyreigazított a Fizika bizonyos fajtájával, amely szerint bennünk,
Emberekben, végpontjára jutott a biológiai fejlődés. Az önmagára hajló Élet
mozdulatlanná vált - mondogatják. De nem éppen az ellenkezőjét kell-e mondani? Éppen
előreugrik az Élet! Figyeljük csak meg: ahogy a technikai munkával meg szervezi
tömegeit az Emberiség, annál inkább - pari
,passu - éppen ugyanezzel a tevékenységgel egyszerre növekszik a pszichés feszültség is,
az Idő és Tér tudata, a Fölfedezés vágya és hatalma. Ezt a nagy eseményt ~m látjuk
különösnek. S mégis hogyan ne ismernénk fel, hogy a technikai Elrendeződés és a
pszichés Központosulás ilyen sokatmondó társulásában ugyanaz a mindig meglévő nagy
erő dolgozik (bár eddig még soha el nem ért arányokban és mélységben), mint amely
minket kiformált? Miként ne látnánk meg, hogy - miután mindegyikünket egyénileg,
téged is, engem is ugyanaz a ciklon hajlított vissza önmagunkra~, folyton ugyancsak ő viharzik fejünk felett (de most már szociális fokon), s mindnyájunkat egyetlen mozdulattal
összeszorít. Ez a szorítás mindegyikünket tökéletesíteni akar, szervesen köt mindenkit
minden többihez.
Ha összekapcsolom s meghosszabbítom az imént kifejtett két bevezető állítást (az
egyik: az Élet elsősége a Világegyetemben; a másik: a Reflexió elsősége az Életben), akkor
végül ezzel a harmadik - mindegyik között legdöntőbb - állítással nyer befejezést és még
jobban világossá válik az én tudományos álláspontom az Emberi Jelenségre vonatkozóan:
«Az emberi szocializálódás sajátos hatása az, hogy a Föld reflexív pikkelyeinek s
fonalainak egész nyalábját göngyölíti egybe. Ezáltal pedig a Bensőségesülés kozmikus
örvényének éppen a tengelye folytatja pályáját.»
Nincs itt hely annak részletezésére, hogy a társadalmi tény ilyen organikus szemlélete
mily könnyen s mily összefüggően magyarázza (sőt néhány irányban előrelátni is engedi) a
Történelem útjait. Csak annyit említsünk meg, hogy ha az egyedekben csúcspontra jutó
elemi emberré-váláson túl a fajnak immár kollektív emberré-válása is valóban alakul
felettünk, akkor természetes azt megállapítanunk, hogy az Emberiség szocializálódásával
párhuzamosan ugyanaz a három pszicho-biológiai tulajdonság jut magas fokra a Földön,
mint amelyet eredetileg kibontakoztatott a Reflexió egyéni lépése. (Lásd föntebb).
a/ Először: feltaláló' képesség, amely napjainkban oly rohamosan fokozódott fel
minden kutatóerő ésszerű egybefogásával, hogy már-már beszélhetünk (amint mondottam
is) az Evolúció emberi előreugrásáról.
b/ Aztán ,pedig vonzási (vagy taszítási) képesség, amely ugyan még kaotikusan
működik világszerte, de oly gyorsan növekszik körülöttünk, hogy a Föld megszervezésében
(akármit mond is bárki) holna a gazdasági bizony már igen keveset fog számítani az
eszmeivel és érzelmivel szemben.
c/ Végül és főleg: igény a visszafordíthatatlanra, amely az egyéni kívánságoknak még
kissé ingadozó zónájából tör elő, de határozottan kifejeződik a Faj tudatában és szavában. -
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Ismétlem: határozottan, kategorikusan. Abban az értelemben mondom ezt, hogy egy-egy
elszigetelt ember elképzelheti önmaga teljes fizikai, sőt erkölcsi elpusztítását is, maga az
Emberiség viszont az evolútív munkája gyümölcseit fenyegető teljes megsemmisüléssel
szembenézve (vagy pusztán csak a továbbtengődés gondolatát látva) egészen komolyan kezd
számot adni arról, hogy - ha ez volna eshetősége, - akkor nem marad hátra más, csak a
sztrájk. Igen nehéz munka a Föld előbbre vitele. S még igen sokáig eltarthat. Ezért hát csak
akkor folytatjuk e teher elfogadását, ha romolhatatlanra dolgozunk.
Ha az előbbi és a többi sok különféle jelet összekapcsoljuk, én úgy gondolom, komoly
tudományos bizonyítékot kapunk arra, hogy (összhangban a központosított bonyolódás
egyetemes törvényével) az emberi zoológiai csoport nem fog fékevesztett individualizmussal
biológiailag félrecsúszni a növekvő szemcsésedés állapota felé, nem is keres egérutat a halál
elől (a világűrhajózás eszközével) égitestek re kivándorolva, nem is tart egyszerűen valami
katasztrófa vagy elvénhedés felé, hanem minden földi elemi reflexiónak egész bolygónkra
kiterjedő elrendezésével és összpontosításával csakugyan a Reflexió kollektív és felsőrendű,
második kritikus pontja felé halad. Olyan pont felé, amelyen túlra (éppen mert kritikus pont)
közvetlenül semmit sem láthatunk. De olyan pont ez, amelyen át előresejthetjük (amint meg
is mutattam) a dolgok szövetéből önmagára-hajolva született Gondolat és a transzcendens
«Omega»-Központ összekapcsolódását: azzal az Omegával való találkozást, aki.. ennek az
önmagára-hajlásnak egyszersmind visszafordít
hatatlanságot ad, mozgatója és összegyűjtője.
Befejezésül csak az marad hátra, hogy három kérdés területén pontosabban kifejtsem
gondolatomat, mert ezek nehézséget szoktak okozni olvasóimnak: a) milyen hely jut a
szabadságnak? (s tehát annak a lehetőségnek, hogy elbukik a Világ); b) milyen értéket
tulajdonítok a Szellemnek? (az Anyaghoz viszonyítva); és c) a kozmikus önmagáragöngyölődés elmélete szerint milyen különbség van Isten és a Világ között?
a) Ami a Kozmogenezis sikerének eshetőségét illeti, azt állítom, hogy az itt vázolt
látásmódból egyáltalán nem következik az emberivé-válás szükségképi, sorsszerű és
előrebiztosított végső sikere. Az kétségtelen, hogy az összenyomó, szervező és bensőségesítő
«noogenetikus» erők hatására végbemegy a Reflexió biológiai szintézise; s ezek egy
pillanatra sem szüntetik meg nyomásukat az emberi szöveten. Ebből származik az a
lehetőség, amelyet föntebb is említettem: biztosan előreláthatjuk, hogy - ha minden jól megy
- milyen határozott irányok mutatkoznak a jövőre vonatkozóan. Például ilyenek: semmi sem
állíthatja meg az Embert a társadalmi egységesülés felé haladásában, a gépnek és az
automatizmusnak (a szellem számára felszabadulást hozó) kifejlesztésében, s abban a
vágyában. hogy véges-végig «mindent megkíséreljen» és «mindent elgondoljon».
De ne feledjük el, hogy a dolog természetéből kifolyólag a nagy komplexek
elrendeződése (azaz mindinkább improbábilis, bár egymással összefüggő állapotok
elrendeződése) csak két, egymással összefüggő módon történik a Világegyetemben (s főleg
az Ember esetében): 1) kedvező esetek
tapogatódz6 felhasználásával (a kedvező esetek megjelenését pedig a nagy számok játéka
váltja ki); és 2) egy második fokon: a gondolkod6 feltalálással. Mi mást jelent ez, mint hogy
bármily állandó és követelő erejű is az
Önmagára-hajló kozmikus energia működése, hatásait tekintve mégis bensőleg két
bizonytalansággal áll szemben: lentről az eshetőségek, és fentről a szabadságok
egybekapcsol6dó hatása éri. Jegyezzük meg mégis, hogy az igen nagy együttesek esetében
(mint amilyen éppen az emberi tömeg esete) a folyamat igyekszik «tévedhetetlenné» válni,
mert a véletlen oldaláról növekszenek a siker eshetőségei, a szabadságok oldaláról pedig a
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folyamatban dolgozó elemek sokasodásával együtt kisebbedik a visszautasítás vagy a
tévedés eshetősége. A hívő keresztény számára érdemes megjegyezni, hogy az Emberréválásnak (tehát a kozmikus Önmagára-hajlásnak) végső sikerét val6ságosan biztosítja a
teremtésben megtestesült Isten «feltámasztó ereje». De itt már elhagytuk a jelenség síkját.
b) A Szellem értékére vonatkozóan megjegyzem, hogy szisztematikusan a
jelenségre, a fenomenális szempontra korlátoztam tanulmányomat, s ezért itt most Anyag és
Szellem nem valami «dolgok», «természetek», hanem egyszerűen összekapcsolt változók,
amelyeknek nem a titkos lényegét kell meghatároznunk, hanem a Térben és az Időben
működő görbéjét. Hangsúlyozom, hogy a gondolkodás ilyen nívóján a «tudat» egyáltalán
nem valami sajátos és állandó lényegként mutatkozik, hanem mint «effektus», a Bonyolódás
«sajátos eredménye» .
Viszont még e nagyon szerény határokon belül is mutatkozik valami igen fontos dolog,
amit a tapasztalat felajánl a metafizikai elmefuttatások számára.
- Egyrészt ha elfogadjuk a Tudat fogalmának föntebb
említett kitágítását, akkor - amint láttuk is - semmi sem tiltja meg azt (éppen ellenkezőleg),
hogy a «dolgok bensejének» színképét lefelé hosszabbítsuk meg, a gyönge, láthatatlan
formájú komplexitások irányában; ez annyit jelent, hogy a «pszichés» úgy jelenik meg, mint
a Jelenség egészének fönntartója a központosítás különféle fokán.
Másrészt ha ugyanezt a «pszichést» fölfelé követjük az igen nagy komplexumok
irányában, attól a pillanattól fogva, amint a létezőkben ez a «pszichés» észrevehetővé válik,
akkor - «Komplexitási» anyaméh éhez viszonyítva - azonnal növekvő igényt mutat az
önmagát-irányításra és az autonómiára. Az Élet forrásainál minden egyedi elemben mintha az
elrendezési központ (F-1) szülné és ellenőrizné a vele összefüggő tudat-központot (F-2). De
föntebb már átbillen az egyensúly. Először, a «reflexió egyéni lépésével» elkezdődve, igen
világosan az F-2 kezdi magára vállalni (<<feltalálással») az F-l fejlődő lépéseit. S aztán még
magasabb fokon, vagyis a kollektív Reflexió (számításokkal történő) lépéseinél, az F-2
mintha már el is szakadna időbeni-térbeli keretétől, hogy az egyetemes és legfelső Omegával
társuljon. A felbukkanás után - kiemelődés! A kozmikus Önmagára-hajlás távlataiban
nemcsak a Tudat hat ki az egész Világegyetemre, hanem a Világegyetem - Gondolat formájában - egyensúlyt és végső állandóságot kap a bensőségesülés legfelső pólusán.
Lehet-e szebb, tapasztalatból következtetett alap, amelyre metafizikusan fölépülhet a
Szellem elsősége?
c) Végül befejezésül, s egyszer s mindenkorra fölszámolva azokat a «panteizmustól»
félő megjegyzéseket, amelyeket folyton hangoztatnak a hagyományos spiritualizmus egyes
képviselői az Evolúcióval kapcsolatban, én ezt mondom: ki ne látná meg, hogy az általam felvázolt összpontosuló Világmindenségben az egyesítő Egyetemes Központ éppen nem az
általa összegyűjtött elemi központok összeolvadásából vagy összekeveredéséből születik
meg, hanem (éppen azért, hogy betöltse mozgató, Összegyűjtő és megszilárdító munkáját)
föltétlenül úgy kell felfognunk Ezt már sokszor és alaposan kifejtettem. V. ö. a Szeretet
Energiáról és A hit tengelyeiről szóló részeket., mint már-létezőt és transzcendenst. Ez igen
valódi «panteizmus», ha éppen úgy tetszik (a szó etimológiai értelmében). De tökéletesen
jogos panteizmus, mert ha végeredményben a Világ gondolkodó központjai már csakugyan
«egyet alkotnak Istennel», ez az állapot nem azonosítással jön létre (mintha Isten volna a
mindenség), hanem olyan szeretet hatására, amely kiemeli a személyek értékeit és egyesíti
őket önmagával (Isten minden mindenkiben). Ez pedig teljesen ortodox és keresztény
látásmód.
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FÜGGELÉK
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS.
MI A ROSSZ HELYE ÉS SZEREPE AZ EVOLÚCIÓ
ÚTJÁN JÁRÓ VILÁGBAN?
Az előző hosszú fejtegetések során az olvasót talán zavarta vagy meg is botránkoztatta
valami különös dolog. Ha nem tévedek, hát sehol le sem írtam ilyen szavakat: szenvedés,
bűn. Az én szempontjaim szerint a Rossz és a Rossz problémája talán ködbe vész vagy
már nem is számít a Világ szerkezetében? S ha így van, akkor bizony leegyszerűsített, sőt
meghamisított képet kaptunk a Világegyetemről.
Sokszor vetették már szememre, hogy naiv optimista vagy túlságosan optimista
vagyok. Válaszom (vagy ha úgy tetszik: mentegetődzésem) az, hogy ebben a könyvben az
emberré-válás biológiai folyamatának csakis pozitív lényegét akartam megrajzolni, s ezért
- világosság és egyszerűség kedvéért - nem tekintettem szükségesnek, hogy a kép
negatívját is levetítsem. Ugyan minek volna jó felhívnom a figyelmet a táj árnyékos
részeire, vagy szakadékok mélyére mutatni, melyek ott tátongnak a csúcsok alatt? Persze,
hogy vannak árnyak és szakadékok. Nem beszéltem róluk, mert föltételeztem, hogy
mindenki látja őket. Az pedig az én látásmódom teljes félreértését jelentené, ha valaki
emberi idillt keresne a kozmikus dráma helyett - és annak a kozmikus drámának helyén,
amit én felidézni próbáltam.
Azt vetik ezzel szembe, hogy könyvemben úgyszólván
meg sem említettem a Rosszat. Ha a szót keressük, akkor talán igazuk van. Viszont
nemde éppen maga a Rossz tör elő feltartóztathatatlanul s ezer formában az általam feltárt
rendszer minden pórusán, minden eresztékén, minden ízületén át?
Először is: rendetlenségből és sikertelenségből származó Rossz. Láttuk, hogy a
Világnak még gondolkodózónái is szerencsés esetek lökésére, tapogatódzva- fejlődnek.
Csakhogy már ebből is az következik, hogy még az emberi területen is (ahol pedig a
véletlent leginkább ellenőrizzük) mennyi félre csúszás van egyetlen siker érdekében, mennyi
nyomor egy pirinyó boldogságért, menynyi bún, hogy egyetlen szent születhessék. .. Először
tehát az Anyag nívóján: egyszerű fizikai elrendeződés hiánya vagy rendetlenség. De aztán
szenvedés, amely élő Húsba vág. Még följebb: gonoszság vagy a Szellem gyötrelme, amikor
elemzi önmagát és dönt. Statisztikailag az Evolúció minden fokán mindig és mindenütt a
Rossz alakul és születik újjá, kérlelhetetlenül, bennünk és körülöttünk! «Necessarium est ut
scandala eveniant»: szükséges, hogy jöjjenek botrányok. Visszavonhatatlanul ezt követeli a
nagy számok játéka a szerveződés útján járó Sokaság ölén.
A szétesés Rosszasága is: ez csak egyszerű változata az előbbinek, mert a betegség és
romlás mindig valami szerencsétlen véletlenből fakad. De hozzá kell tennünk: súlyosabb és
kétszeresen végzetes formája ez az előbbinek, mert az élő számára már a halál lett szabályos
és nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy ugyanabban a fílumban az egyik egyed helyettesítse
a másikat. A Halál lényeges kerék az Élet működéséhez és előrehaladásához.
A magány s az aggodalom szenvedése is: a tudat szörnyű szorongása (ez egészen az
Ember sajátja), amikor gondolatra virrad abban a sötét Világegyetemben, ahol századok és
századok során ér el hozzá a fény, olyan Világmindenségben, amelyet még most sem sikerült
teljesen megértenünk, és azt sem tudjuk, hogy mit tartogat még számunkra...
S végül a talán kevésbé tragikus (mert fölemelő), de nem kevésbé valóságos baj: a
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növekedésből származó Rossz, amelyen át a vajúdás borzalmaival együtt mibennünk is
érvényesül az a titokzatos törvény, amely a legparányibb kémiai összetételtől kezdve a
szellem legmagasabb szintéziséig megnyilvánul és a nagyobb egység felé tartó fejlődést
munka és erőfeszítés formájában fejezi ki.
Erről az oldalról nézve bizony nem a Világ haladása, hanem veszélyei s a haladáshoz
megkívánt erőfeszítés tűnik elő. Ha valaki ebből a szemszögből figyeli a Világ járását,
gyorsan észreveszi, hogy a biztonság és összhang fátyla alatt, amely - igen magasról nézve beburkolja az emberi Fölfelé haladást, a Kozmosz sajátos jellemvonása bukkan elő: a Rossz
(egyáltalán nem véletlenül - ez még keveset számítana -, hanem éppen a rendszer
szerkezetéből kifolyólag) már szükségszerűen jelenik meg a Fejlődés barázdáiban,
elképzelhetetlen mennyiségben és hihetetlenül súlyos formákban. Mondottam, hogy a
Világegyetem önmagára hajlik, bensőségesül. De ugyanebben a mozgásában verejtékezik is,
bűnözik, szenved... Elrendeződés és központosulás: egymáshoz kötött kettős működés, amely
- mint a csúcs felé törés, vagy a levegőég meghódítása, - igazában csak akkor
valósulhat meg, ha szigorúan megfizetünk érte - olyan okok miatt és olyan árfolyammal,
hogy ha ezt mind tudnánk, már megfej tettük volna a ránk boruló Világ titkát.
Szenvedések és hibák, könny és vér: megannyi melléktermék (egyébként gyakran
értékes és felhasználható termék), amelyet útja közben szül a Noogenezis. Tehát íme első
fokon csakugyan ezt vesszük észre és erre gondolunk, amikor a mozgó Világ színpadát
nézzük. De vajon ez már minden? Nincs más, amit meg kell látnunk? Vagyis egészen biztose az, hogy a jól figyelőszem, amely érzékennyé vált más fényre is, nemcsak a tiszta
tudomány világosságára, - a világszerte itt és most szétáradó Rossz mennyiségében és
gonoszságában nem lát-e meg olyan túlkapást, amelyet csak azzal képes megmagyarázni az
emberi ész, hogy az Evolúció normális hatásához valami ősi katasztrófa vagy eltévelyedés
rendkívüli következménye csatlakozik?
Úgy érzem, hogy ezen a téren igazán nem vagyok illetékes. S nem is itt van a helye,
hogy állást foglaljak. Valamit mégis világosan látok, s ez elég is ahhoz, hogy ideiglenesen
tanácsot adjak: azt jegyzem meg, hogy ebben az esetben is (éppen úgy, mint az emberi lélek
«teremtésének» kérdésében, v. ö. a Reflexió lépéséről szóló fejezetet, könyvem Harmadik
részében az I. fejezet l-A-b. második jegyzetét) - a Jelenség nemcsak teljes szabadságot hagy
a Teológiának, de fel is ajánlja neki, hogy tisztázza és elmélyítse (ha erre illetékesnek érzi
magát) mindazokat az adatokat és javaslatokat, amelyeket a tapasztalat szolgáltat. Bizonyos
ponton túl ezek az adatok és javaslatok mindig ingadozók és kétélűek.
Bármiképp van is, annyi biztos, hogy még az egyszerű biológus is azt veszi észre, hogy
semmi sem hasonlít annyira a Keresztúthoz, mint az emberi hősköltemény.
Róma, 1948 október 28.

P. TEILHARD DE CHARDIN
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