
Mise után már köszörülte a torkát, hogy elmondja kérését, amikor a fiatal
plébános megszólalt:

- András bácsi, nekem beteghez kell mennem. A falunak vendégei jöttek
és megnézik a templomot. Mutasson meg nekik mindent.

András megmutatta az oltárt, a képeket. A szobrokat csak úgy futtában ...
Amikor elmentek, Andrásban szétzsíbbadt az öröm, mert húsz forint bor

ravalót adtak.
Különös szép nap volt akkor. Napsütéses, dérezüstös őszi nap. Hosszan né

zett a vendégek után, aztán odalopakodott a perselyhez, keményen felpattin
tottaa fedelét és a húszforintost a perselybe dobta. Aztán felemelte fejét és a
vastag oszlop baloldalán kileskelt a kulcstartó Szent Péterre.

Az őszi nap arany glóriájában a szent 'arca mintha nem lett volna olyan
komor, mint máskor, de egyáltalán nem volt barátságos, amint Andrásra né
zett.

Ezen elgondolkozott. Annyira haragudna rá Szent Péter? Visszaigazította
a lakatot és most már az oszlop jobboldalán lesett félszemmel a szentre, aki
nyilván nem gondolt arra, hogy András most a másik oldalon nézi, mert innét
nézve, határozottan mcsolygott.

És elmosolyodott András is. Öreg ember volt mínd a kettő és mind a ket
tőnél kulcsok, csak András kulcsai ehhez a kis templomhoz szóltak, aminek
minden porcikáját híven és becsülettel őrizte.

Ebben most már - azt hiszem - nem is kételkedik senki.

•
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Egy neves francia rnérnök, André
Lamouche, aki matematikai és fizikai
dolgozataival, főleg pedig Einstein
meglátásainak népszerűsítésével tudo
mányos téren is tekintélyt szerzett ha
zájában, legutóbb "A harmonikus el
mélet" címmel a mindenség egységes
szemléletének kidolgozására vállalko
zott. Művének első kötetében a fizi
kai-matematikai, második kötetében a
biológiai kutatások eddigi eredményeit
használta fel. Erről a második kötet
ről szól Louis Bounoure tanulmánya,
amelyet a eritique tett közzé. Rendkí
vül tanulságosnak érzem ezt a tanul
mányt, egyrészt, mert egy gondolatéb
resztő munka bírálatán keresztül fel
fedi a mai biológia alapvető problé
máit, másrészt, mert érdekesen mutat
rá e problémák filozófiai megközelí
tésének nehézségeire.

*
Minthogy Lamouche nem szakbioló

gus s így a biológtát illetően másod
kézből dolgozik, Bounoure szükséges
nek tartja, hogy mindenekelőtt a tu
dományos specializálódás kérdését vi
lágítsa meg. Ennek a specializálódás
nak előnyeiről és hátrányairól sok

I r i a Mihelics Vid

mindent elmondtak már, alapjában
azonban a vita - Bounoure szerint is
- meglehetősen meddőnek tűnhetik

fel. Egyszeruen szükségességnek kell
tekintenünk a specíaltzálódást, ame
lyet az okok sokasága hoz magával.
Ilyen az egyre aprólékosabb munka
megosztás, amelyre a modern társa
dalom épül, azután az egyéni képessé
gek különbözősége, a mai technikák
bonyolultsága, az emberi tudás növek
vése s általában annak a folyamatnak
igényei, amelyet közönségesen hala
dásnak hívunk. Akkor is tévednénk
persze, ha azt hinnők, hogy a teremtő

alkotásokban és a felfedezésekben a
minuciózus szakosodás lenne a döntő

tényező, mert ami még nélkülözhe
tetlenebb: továbbra is az egyén zseni
je. Elismert specialista lehet valaki
valamely tevékenységben, de ezzel
még nem válik a saját tárgykörében
sem csalatkozhatatlanná. Megesik,
hogy a kitűnő rnérnök is túlbecsüli az
anyag ellenállását, vagy a kitűnő or
vos is hamis díagnózísra következtet.
Remekül értheti valaki a "clair-ob
scur" összes fortélyait. s mégsem lesz:
belőle második Rembrandt. Már La
Bruuére is beszélt művészekről és tu-
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dósokról, akik "elsőrangúak a közép
szerűségben".

Ennek ellenére sem kétséges azon
ban, hogy korunkban a tudományok
egyöntetű előretörését és a gyakorlati
alkalmazások szédületes menetét azok
nak a "hivatásos tudósoknak" köszön
hetjük, akik tanulmányaikban és kí
sérieteikben nagyon szűk körre kor
látozzák magukat. Az "egyetemes tu
dós" alakja már a múlt században erő

sen megfakult. A biológia területén
például alighanem Claude Bernard
volt az utolsó, aki egyformán jeleske
dett a legkülönbözőbb ágakban: a máj
fiziológiája, belső tápláló kiválasztá
sok, idegek működése, állati hő, szer
ves mérgek hatásai, belső környezet
stb. Mára már a fiziológia annyi kü
lön tudományra szakadt, ahány feje
zete volt nemrégiben, s ezeknek a tu
dományoknak míndegyíke annyira ki
szélesült, hogy művelője szinte kép
telen kapcsolatban maradni a szom
szédosokkal. Amellett mindezekben a
tudományokban egyre úíabb ágak is
születnek, amelyeknek szintén meg
vannak a saját specialistáik, folyóirata
ik, kongresszusaik: endokrinológia,
embrionális fiziológia, genetika, szö
vet-kultura, a sejt fizikokémiája, a
protoplazma szubmikroszkopikus ana
lizise stb. S a katagóríákra való kü
lőnülésnek ugyanez a jelensége nyil
vánul meg a gyógyítás művészetében

is. Az orvostudomány, amelyben ma
holnap ugyanannyi "szak" lesz, ahány
szervet fedeznek fel az emberben,
mintha meg is feledkeznék a Leriche
féle lényeges elvről, amely szerint
minden patológikus tünet mindig a
"szerves egész" megbetegedésére utal.
S valóban, a tudásnak ilyen fülkékre
való bomlása könnyen meggátolja a
szellemet abban, hogy szabadon szár
nyaljon a komplex jelenségek egybe
néző mogfigyclésében, amí nélkül pe
dig rnély valóságukba nem hatolha
tunk be.

A különböző biológiai tudományok
ban a specializált kutató mindinkább
csak egyes körülhatárolt jelenségeket
tanulmányoz s azoknak közvetlen
meghatározó föltételeit igyekszik fel
fedezni. A kisérleti módszer helyes
alkalmazásával biztos eredményekre
is jut, amelyek a "tudományos tények"
értékét nyerik. S kétségtelen, hogy
ezek szelgálnak kiindulásul a szerve
zet mind szélesebb körű tanulmányo
zásához. Azt azonban soha sem sza-
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bad figyelmen kívül hagynunk - han
goztatja Bounoure -, hogyaszerve
zet a maga igazi valóságában nem
egyszeruen tények halmaza, hanem
élő, rendezett, vég nélkül átörökíthető

és sajátos típusú "totalitás". Az "egész
be-látás" megkívánja természetesen a
laboratóriumok kísérleti elemzéseivel
megállapított részlet-tények tüzetes is
meretét, maga azonban szintézis mű

ve, amelynek a helyes értékelésre és
az itélet szigorúságára kell támasz
kodnia. A szintézis magába kell, hogy
foglalja mindenekelőtt a hivatásos
szaktudósok alapvető megállapításait,
de nem alakulhat ki a reflektáló ér
telem közrernűködése nélkül, másként
kifejezve: a biológlát is valami rnó
don "filozófiának" kell betetőznie.

Olyan igazság ez, amelynek kiemelé
sével a marxista oldalon is sűrűn ta-
lálkozunk. .

Törvénye a társadalmi életnek, hogy
minden hivatási és foglalkozási közös
ség szorosan meghatározott szellemi
irányzatoknak veti alá tagjait. Pszi
chológusok jól ismerik az eszméknek
azt a ragadósságát. amelyet a csoport
hatás terjeszt. S II tudománytörténet
is rengeteg példát szolgáltat arra a
konfornlizmusra, amelyet egyes, töb
bé-kevésbé igazolt elméletek váltanak
ki. A tudományok körében is kiala
kul így bizonyos ortodoxia, amely az
igazság kizárólagos birtokosának hir
deti magát. S mindenesetre érdekes,
hogy az ellenhatás ilyenkor nem azok
részéről várható, akik mint specialis
ták munkálkodnak oa vonatkozó tudo
mány valamelyik ágában. Az ő szá
mukra ugyanis értelmileg is egysze
rűbb, gyakorlatilag pedig előnyösebb,

ha az uralkodó felfogás malrnára hajt
ják a vizet. Rendszerint a szak-kuta
tók csoportján kívül álló bölcselkedő

elmék - mint az illető tudománynak,
mondhatni, amatőrjei vetik fel
azokat a problémákat, amelyek nem
egyszer új mederbe terelik a vizsgáló
dásokat. S így vagyunk ma a bioló
giában is, különösen ami magát az
életet és annak megnyilvánulásait il
leti.

*
Lamouche szintézisének meghatáro

zó vonása, hogy ő a mérnök szemével
nézi a biológlát és egy "vitális fina
litás" köré próbálja csoportosítani a
jelenségeket. Köztudomású, hogy már
Kant beszélt arról a belső célirányos-



ságról, amelyet az egésznek és a ré
szeknek kölcsönös viszonya tanúsít
minden élő vagy nem élő szervezet
ben: az egész a részeitől függ ugyan
úgy, ahogyan a részek sem léteznek
másként, csakis az egészhez fűződő

kapcsolatukban. "Funkció csak akkor
gyakorolható - írja Lamouche -, ha
a strukturális terv teljesen megvaló
sult", mint "elválaszthatatlanul össze
kötött és közös célra tartó különböző

elemek rögzített tevékenysége". Sze
rinte ez a terv funkcionális szükség
ből kifolyóan harmonikus terv, amely
a szervezetet oszthatatlan egységgé te
szi. Belső célirányosság, harmónia,
egység: mindez - úgymond - annak
az organizációs tervnek létére mutat,
amely feltétele az élő lény kialakulá
sának és az élet gyakorlásának.

A finalitást Lamouche úgy fogja iel,
mint a szervezetekben uralkodó rend
"absztrakt előrevételezését" : "Minden
úgy történik itt, mint a gépek szer
kesztésénél, ahol részeket adunk egy
máshoz s ezeket a részeket egy terv
nek megíelelően rendezzük el." A fi
nalitás az élők világában folytatóla
gosan szövi tovább bolygónkon a fizi
ko-kémiai világ általános mechaniz
musát. Bolygónk ugyanis nem akár
milyen égitest, hanem "eleve hozzá
igazított és célszerűsített arra, hogy
fokozatosan előálljon rajta az élő vi
lág". Azoknak a fiziko-kémiai feltéte
leknek figyelmes szemlélése, amelyek
az életet lehetővé teszik bolygónkon,
"meggyőzhet minket a kozmikus vi
lág és az élő világ együttes tervezett
ségéről".

Lamouche ezt a finalitást "absztrakt
pre-determinizmusnak, egy kauzális
szimfónia partdturájának" nevezi, ami
- jegyzi meg Bounoure - nerncsupán
szép hasonlat, hanem találóan dombo
rítja ki, hogy minden finalitás feltéte
lezi és magában foglalja az okok és
sajátos feltételek előre való elrende
zését. Ugyanakkor azonban Larnouche,
aki nem annyira mint biológus, ha
nem inkább mint mérnök kezeli az
élőket, abban a törekvésében, hogy ki
mutasson egy "tervezést", amely a va
lóság minden oldalára kiterjed, elha
nyagolja azt, ami a vitális finalitást
az ember művi finalitásával szemben
jellemzi, 'nevezetesen autonómiáját,
tudattalan bölcsességét, értékelő és
szabályozó folyamatait, amelyek során
minősíti azt, ami jó, és azt, ami rossz

2 finalizált lény életére. Az igazság

az, hogy a "homo faber" nem tudja
vagy nem tudta még odáig tökélete
síteni iparát, hogy kígyártsa azt a ma
gasabb finalizált lényt, amely képes
a saját eszközeivel megélni, szemben
a külső környezettel vagy éppen an
nak ellenére. Másként kifejezve: kü
lönböző fokok vannak a tervező ha
talomban és fontos minőségi különb
séget állapíthatunk meg az élő lény
munkája és a mérnöké között.

A fő jelenségek, amelyekből La
mauche a vitális finalitás tényleges
valóságára következtet: a szervek ál
talános alkalmassága a funkciójukra,
a szervek összeműködése, amely meg
teremti a szervezet funkcionális egy
ségét, a fiziológiai önszabályozás s ma
guk az ösztönök. Mindezeket már
Cuénot úgy tekintette, mint az élet
teleológíkus természetének pozitív je
leit. Cuénot, aki iránt Lamouche nagy
elismeréssel adózik, Bounoure szerint
is egyike volt azoknak a ritka bioló
gusoknak, akik épp akkora tekintély
lyel, mint bátorsággal a finalista tétel
szolgálatába állították tudásukat.
Miért tagadják azonban mégis oly so
kan a finalitást? Lamouche vélemé
nye az, hogya tudósok doktrinális ál
lásfoglalását "olykor még a logika ro
vására is többé-kevésbé azok a rokon
szenvek határozzák meg, amelyeket
bizonyos metafizikai nézetek irányá
ban táplálnak". Csakis ezzel tudja
megokolni azt a furcsaságot, hogy még
a determinizmus hűséges szószólóí is
inkább a véletlen indeterminizmusá
val próbálják magyarázni az élet for
máit és jelenségeit, semhogy elfogad
ják a finalitást, amely pedig szükség
szerűen feltételezi a kauzalitás t.

*
A véletlent tenni meg az élet szer

vezőjének - IrJa Lamouche - logi
kai eltévelyedés, még akkor is, ha
egyes biológusok "a véletlen törvé
nyeiről" beszélnek, vagy egyenesen
azt állítják, mint P. Delbet, hogy "a
véletlen maga egy törvény". Mert mél
tán veti fel a kérdést J. Bertatui: egy
ilyen törvény "nem az ellentéte-e mín
den törvénynek ?"; s minden véletlen
esemény nem azért "véletlen"-e, mert
nem lehet előrelátni, amivel szemben
a tudomány, amely törvényeket kíván
megállapítani, nem éppen az előrelá

tás eszközeként határozza-e meg ma
gát? "A véletlen törvényeinek kollek
tív pszichózísa - véli Lamouche -
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alighanem meg fogja lepní a rovo
nemzedékek kutatóit, úgyannyira, hogy
talán még a tudomány racionális ér
tékét is kétségbe fogják vonni ... A
,véletlennek' ugyanis, ha helyesen fog
juk fel, csupán a neve ,véletlen'."
Amit egyes tudósok "a véletlen tör
vényeinek" hívnak, csupán a valószí
nűségi. jelzőszám által engedett mate
matikai lehetőség. Tudjuk, hogy ezt a
jelzőszámot a tömegjelenségekre al
kalmazott statisztikai módszerrel nyer
jük, rnikor is feltételezzük, hogya je
lenségeket nem éri közben "semmi
szisztematikus beavatkozás, semmi
szelektiv hatás". Egyszerűsítő és el
nagyoló módszer ez, amely csak globá
lisan alkalmazható eredményekre ve
zet; semmiféle fényt sem vet a jelen
ségek okaira és feltételeire; nem
nyujt semmiféle előrelátást az egyes
esetekre. Claude Bernard ezért kár
hoztatta a statisztikai rendű biológiai
tanulmányokat, amelyektől úgy
mond - nem várható más, "csak kon
jekturálís, feltevésekre alapított tudo
mány", ez pedig értéktelen annak az
igazi vitális valóságnak megismerése
számára, amelyet mindenkor az egyed
képvisel. A statisztikai törvények
"trükkje", miként Lecomte du Noüy
nevezte, rnindig abból áll, hogy "ren
det csinál nagyban a kicsiben való
rendetlenségből". Ami az elméket leg
inkább izgatja: az élet keletkezése és
kibontakozása, az erre hlkalmazott va
lószínűségszámításnak sincs semmi
értéke - állítja Lamouche. Szerinte
a valószínűségszámítás legkiválóbb
teoretikusainak is ez - a nézetük, s
míndjárt idézi is E. Borel nyilatkoza
tát: "Az élet-jelenségek a leggyakrab
ban olyan állapotok teremtésében áll
nak, amelyek nem voltak valószínű

ek." A megfigyelések éppen azt tanú
sítják, hogyavéletlennel, mint a
struktura és funkcionálás meghatározó
tényezőjével. az organizmus egyene
sen véletlen-ellenes hatásokat szegez
szembe, amelyek az élő szervezet
egyik legjellegzetesebb tulajdonságán,
a válogatóképességén sarkallnak.

"Az élet kimagasló módon válogató
képesség" - szögezi le Bounoure is.
Az összes feltételek között, amelyeket
környezete tartalmaz, az élő lény tá
vol attól, hogy megkülönböztetés nél
kül alkalmazkodjék bárrnelyikhez,
azokat választja ki, amelyek kedve
zőek számára, és elveti a többit vagy
menekül tőlük: ebből a célból minden
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körűlmények között működésbe lép az.
érző-mozgató mechanizmus, amely az
inger természetének megfelelő reagá
lásban áll. Ez a szelektív funkció csu
pán egyik formája a finalrtásnak,
amelynél fogva az élő lény automati
kusan választ ama jó és ama rossz
között, amiket a szelektív akció éppen
ilyennek minősített. Bounoure szerint
ebben a választásban nyilatkozik meg
legjobban a finalizá1t funkciók hasz
nossági jellege és értékelő természete.
S Bounoure sajnálja, hogy a szelek
tivitás fogalmának ezt az oldalát nem
látszik észrevenni "a harmonikus el
mélet" szerzője.

Lamouche vonakodik fontolóra ven
ni a vitális jelenségekben a hasznos
ságot, amelyben ő.csupán a darwiniz
mus üledékét látja. Szerinte nincs iga
zuk a biológusoknak és filozófusok
nak, amikor "összekeverik a finalitást,
organízácíót és alkalmazkodást a hasz
nossággal"; egyébként is "a hasznos
ságnak önmagában nincs értelme" 
mondja Lamouche. Ezzel tehát - mu
tat rá Bounoure - Lamouche csatla
kozik azokhoz a fíziológusokhoz, akiik,
miután kifejtették, hogy mikor és mi
ként szolgálja egy szerv az életet, visz
szariadnak attól, hogy a vitális ren
delkezések létokát magának az élet
nek követelményeiben keressék.

A "hasznos finalitás" ilyen eíutasí
tása az igazi biológiai érzék nyilván
való hiányára vall a szerzőnél - je
lenti ki Bounoure.

*
Annak elienére, hogy Lamouche ha

talmas elmemunkát végzett és sok fi
gyelemreméltó eszmét vet fel, rend
szerét Bounoure tisztára teoretikus
konstrukciónak mondja, amelyre rá
nyomja bélyegét az a törekvés, hogy
az életet mindenáron beiktassa "a föl
di világ és lakói elvi megtervezettsé
gének keretébe".

Példája ennek az a mód, ahogyan
a szerző felfogja a vitális finalitást:
nála ez tiszta pre-determinizmus, egy
mórnökí terv megvalósulása. Már pe
dig - mondia Bounoure - egy fi na
litás-planifikáció eszméje csupán az
emberi szellem alkotása, nincs több
értéke, mínt egy antropomorf szókóp
nek. A pete, amely fel fog építeni egy
organizmust, nem terv alapján dol
gozik; a specifikus terv megvan. ez
bizonyos, de csak bennrejlően; . az



-embríonális fejlődés azonban, ahogyan
'a szabályozó jelenségekben nyomon
kísérhetjük, lépésről-lépésre inkább
invenció és állandó rögtönzések útján
látszik haladni. Nem szabad nagyon
messze feszíteni a "szervezési terv"
hasonlatát, ha azt akarjuk, hogy he
lyes maradjon; a finalitás-planifiká
-ció aligha más, mint absztrakt szem
lélet, amely egyedül annak szükségét
fejeu ki, hogy az élet megvalósulásá

.hoz előfeltételek kellenek.
A "hasznos finalitás" fogalmának

viszont egészen más értéke van; nem
csak a biológus számára á1lja meg he
'lyét, de valóság maga az élő lény szá
mára is, mert igazolást nyer életének
konkrét rendjében; a hasnyálmirigytől
megfosztott kutya halálával bizonyít
ja a hasnyálmirigy hasznosságát, a
.gertncvelőgyulladás bizonyítja a vírus
által megtámadott rnozgató-ídegcent
rumok hasznosságát. Minden állati ví

-selkedés választás a hasznos és a ká
ros között, Elsiklik tehát az organikus
fin.a:litás igazi értelme fölött az, aki
tagadja ennek a finalitásnak hasznos
sági jellegét.

Al: előzetes elméleti állásfoglalás
meggátolja Latnouehe-t abban, hogy
észrevegye az élet igazi célját, amely

-Goethe szerint nem más, mint "maga
.az élet". Egy egészen elvont bíolőgíára

való hajlandósága készteti Lamouche-t
arra, hogy minden vitálís organízá

-cíót olyan fogalmakkal magyarázzon.
mint: egyszerűség, ritmikusság, komp
lementaritás, vagyis: "az egymást ki
-egészítés egyetemes törvénye".

•
Miként a matematikai műveletek,

még a legbonyolultabbak is, az össze
adáion épülnek fel, ugyanúgy keres
sük mi az egyszerű elemeket az or
ganizmus bonyolult strukturáí vagy
funkciói mögött: ezt cselekszi lénye
gében minden analitikus biológia. Kér
dés azonban, hogy ez a módszer 
'függetlenül információs értékétől 
közelebb viszi-e vagy eltávolítja a
megfigyelőt az élet lényeges realitásá
tól ? A kő minden építészeti konstruk
ció legegyszerűbb alapanyaga; még
sem rajta múlik azonban, hogy híd
'~ lakás, pályaudvar vagy katedralis
készül belőle. Lamouche elismeri, hogy

.ez az: "elsőrendű egyszerűség" csupán

.fogalmí egyszerűség, mégis igyekszik
-megmentení belőle az elvet azzal, hogy

"szintétikus természetű funkcionális
egyszerűséget" emleget. Bounoure sze
rint Lamouche is bevallja így, hogy az
élet igazi tulajdonsága az, hogy rend
kívül bonyolult elemek segítségével
egységes lényeket teremt, mikor is az
egésznek élete a funkciók számtalan
egymásbafonódását és a részek sokfé
le kölcsönös kapcsolatát kívánja meg.
"A konkrét mindíg bonyolult - is
meri el Larnouehe -, egyedül az
absztrakt egyszerű." Méltán kérdez
hetjük, hogy a valóban élő lény a
konkrétumban vagy az absztraktum
ban létezik-e? Csak a halál olyan
egyszerűsítő, mint a matematikus el
vont szemlélete.

Az egyszerűség posztulátuma való
jában azoknak a tudósoknak követe
lése, akik minden valóságot olyan ele
mekre és anyagi folyamatokra igye
keznek visszavezetni, amelyek alkal
masak matematikai kezelésre. Az egy
szerűséget tenni meg az élet alapjá
nak - mondia Bounoure - nem
megy túl annak megáldapításánál,
hogy az élet elválaszthatatlan az
anyagtól és az anyag tulajdonságaitól,
ebben viszont nincs semmi felfedezés.
Az élet azonban nem azért képvisel a
világban eredeti erőt és "sui generis"
természetű tevékenységet, mert fontos
tekinteteloben függ az anyagtól, vagyis
a meanyíség világától, hanem sokkal
inkább amiatt a képessége miatt, hogy
a mennyíséget minőséggé alakítja át,
amire a specifikus formák, az egyedi
egyéníségek, az érzékelés szubjektív
vonásai, a gyönyör és fájdalom ki fe
[ezhetetlensége, a gondolat és az em
beri művészet alkotásai a bizonysá
gok. Azzal, hogy Lamouche az egysze
rűség elvének "párhuzamos játékát"
idézi egyrészt a fogalmi rendben, más
részt a reális rendben, még nem lép
tünk ki az absztrakt racionálisból, s
egyáltalán nem hatoltunk bele az ir
racionálisnak abba a teremtő funkció
jába, amely "par excellence" az életé
s amely kisiklik minden matematikai
típusú tervezés alól.

"Minden vitális jelenségben az idő

tartamnak vísszavezethetetlenül speci
fikus és meghatározó jellege van ...
Minden mozgás, amely ismétlődik, rit
mus vagy ciklus" - írja Larnouche,
aki így a ritmust teszi meg a lényeges
vítálís mechanizmussá. Hogy vannak
periodikus jelenségek az élő lényben,
semmikép sem vitatható - fűzi hozzá
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Bounoure. Sok szerv tulajdonsága,
hogy azért működik, hogy megszűniék

működni; minden szabályozásnak az a
jellegzetessége, hogy véget vet vala
mely tevékenységnek, amely működés

be lépését kiváltotta. De távol attól,
hogy az organizálódás ritmikus jelen
ségekből adódnék, nem egyszer tanúi
lehetünk annak, hogy a szervezet ép
pen ellenkezően jár el: a periodikus
jelenségeket folyamatos jelenségekké
változtatja át (vérkeringés a szövetek
színtjén, muszkulárís tónus, állandó
élet). Az embrionális fejlődés, a növe
kedés, az asszimiláció és dezasszlmilá
ció dinamikus egyyensúlya: olyan fo
lyamatok, amelyeket folytatólagossá
guk jellemez. Az öröklés, amelynek
nincs semmiféle igazi megfelelője a
specifikus életen kívül, "par excellen
ce" az a képesség, amely kivonja az
életet a kozmikus ritmusokból és az
idő akciójából. Ha pedig a funkcioná
lis ritmusok és ciklusok "csodálattal
töltik el a mérnököt", a biológus még
inkább csodálja azt a specifikus állan
dóságot és halhatatlanságr képességet,
amelynek révén az élő sorok kisikla
nak a pusztító időből.

Lamouche szerint a funkciók, ame
lye'k "az. élet nagy ciklusai", "jelleg
zetestartamok". Am - feleli rá Bo
unoure -maga az élet egy jellegze
tes tartam, és ha élet és funkciók a
tartam keretében folynak számunkra,
azért van így, mert az idő egyik alap
vető módja a mi megismerési eljárá
sunknak, bármflyen jelenségről legyen
szó. Az organikus lények egyedi ter
mészete felől ez még semmit sem
mond nekünk,

Jóllehet tökéletesen egységes és har
monikus a kozmosz, rnégís alá van
vetve, Lamouche szerínt, "a komplé
mentarítás egyetemes törvényének",
amely az összes "normalizált struk
turákat", az összes "meghatározott di
namikus egyensúlyokat vagy rendsze
reket" kormányozza, Az organizmus
két komplementáris pólusú kozrnogö
niába illeszkedik be, az élet és a ha
lál, az organikus pusztulás és terem
tődés, az élő és a környezet, a mag
és a citoplazma, a csíra és a szórna stb.
ellentéten át. Ez a keret azonban 
mutat rá Bounoure - nélkülözi a pre
cizitást és az elhatárolhatóságot, mert
igen különböző természetű jelenségek
esnek bele. Egyesek ellentéteket való
sítanak meg a konkrét rendben, rnínt
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az organizmus és a miliő konfliktusa
is, amelyet Claude Bernard annyira
kiemeIt. Mások egyszeruen munka
megosztást fejeznek ki ugyanazon or
ganizmus különvált két része között,
amilyen a citoplazma ésa mag, a szö
ma és a csíra. S elegendő lenne szám
bavenni egy soksejtű állat testének
összes szerveit, hogy rájöjjünk a kü
lönféle kornplementarításokra. Más
kettösségek végül nem egyebek, mint
fogalmi megkülönböztetések, mint az
élet és a halál, a faj és az egyén stb.
Larnouche tehát nagyon különböző és
többé-kevésbé absztrakt jellegű komp
lementaritásokat von össze egy laza
fogalomba, amely nem adhatja sza
batos ismérvét a vitális valóságnak,
mint ahogya fizikai világról való is
meretünket sem viszi előbbre a szí
lárd és a cseppfolyós, a meleg és a
hideg, vagy a nappal és az éjszaka
kettőssége. Lamouche-t kétségtelenül
az vezette, hogy kell találnia az élő

világban is koinplementaritásokat,
amelyeket párhuzamba állíthat a hul
lám és a testecske komplementarítá
sával a mikrofizikai vélágban, mert
csak ilyen módon integrálhatja bele
harmóniku s elméletébe a két minden
séget: az élettelent és az élőt. Sajnos
azonban - szögezí le Bounoure -,
amíg az előbbi a tiszta absztrakt ér
telem világa, utóbbi a konkrét ter
mészet világa és - kivéve egy elfo
gadhatatlan paralogizmust - nem ha
sonlítható amahhoz.

•
Az a biológia, amelyet Lcmouche

megszerkesztett, túlnyomóan általános
fogalmakra és racionális elvekre épül,
már pedig minden tudomány elemi
szabálya, hogya premisszákat csakis a
tapasztalásból szabad venni. Hogy
megvédje a tisztán fogalmi jelleget,
ami "harmonikus elméletének" alap
vető gyöngéie, Lamouche több alka
lommal hangoztatja, hogya tudomány
nem kerülheti el, hogy míndinkább
.,antropomorfikussá" váljék: nem
mintha arról lenne szó, hogy vissza
essék egy elavult antropomorfizmus
naiv magyarázataíba, hanem mert a
tudomány "absztrakt rendszer, amely
a technikán át újrarníntázza a földi
világ valóságait". Ezzel szemben azon
ban az az igazság - állapítja meg
Bounoure -, hogy míndezideig sem
miféle tudomány sem mintázta újjá,



az autentikus strukturák és vitális fo
lyamatok valóságát. A biológiának
nincs más útja, sem kötelessége, mint
a lehető legszorosabb kapcsolatban
maradni areális élővel, hála annak
az egyszerre pozitív és racionális mód
szernek, amelyet Claude Bernard ala
pított meg "kísérleti módszer" néven.
Minden hipotézist, elméletet vagy el
vet, amely nem tudja megszerezní a
tapasztalás szentesítését, értéktelen
nek kell tekintenünk az élet megisme
rése szempontjából.

"Az ember - mondta Renan - nin
csen birtokában a szükséges adottsá
goknak, hogy megfelelhessen a kérdé
sekre, amelyeket önmagának tesz fel;
de rnit számít ez? Magamagából pó
tolja azokat." Mohó kíváncsisága nem
viseli el a tudományos kutatás kése
delmeskedését; "első rohamra" meg
akarja érteni a dolgokat, s azt hiszi,
hogy az anyagi világ törvényeinek és
a szellem absztrakt rendjének össz
hangja feljogosít ja arra, hogy tisztán
racionális elvekből szabadon szerkesz
szen meg rendszereket. Bounoure sze
rint ilyen Lamouche biológiai kísér
lete is. Larnouche hatalmas erőfeszí

téseket tesz, hogy egy absztrakt ma
gyarázatot ráerőltessen az élet jelen
ségeinek óriási és bonyolult különfé
leségeire. Az élet azonban nem engedi
bezáratni magát egy olyan elmélet ka
tegóriáiba, amelyeket a mi létünk
pragmatikus szükségleteihez igazítot
tak és abból a célból szerkesztettek,
hogy beiktathassuk magunkat az anya
gi kozmoszba. A tervező és matemati
kus értelem nagyon jól felmérhetí az
élet egyik réteget, nevezetesen az élet
anyagot, amely mennyíségí rendű tör
vényekben és viszonyokban fejezhető

ki. Ez mindenesetre lehetövé teszi,
hogy az élőt a nem-élővel együtt egy
egyetemes harmóniát tükröző monís
ta látómásba fogjuk össze, s nem is
vétheti el vonzását azokra a szelle
mekre, akik az egységre vágyódnak és
meg szeretnének nyugodni a természet
grandiózus és leegyszerűsített szemlé
létében, még ha ennek okából fel. is
kellene áldomi a bioszféra eredeti vo
násait és sokféle gazdagságát. Lamou
ehe is ekként jár el: feláldozza az
életnek azt az egészen másik rétegét,
amely hozzá van ugyan kötve az
anyagi réteghez, de magasan fölébe
emelkedik, amikor mennyíségí fogal
makra vissza nem vezethető, minő-

ségileg annyira eredeti, hogy meg sem
fejthető irracionális formákban nyi
latkozik meg.

*
Természetes és örök becsvágya az

emberi szellemnek, hogy az életről

valószínű és tetszetős szintétíkus szem
léletet alakítson ki. Tekintettel azon
ban megismeréseink tökéletlenségeire;
hiányosságaira és bizonytalanságaíra,
gondolkodásunkat állandóan fenyegeti
a veszedelem, hogy türelmetlenségé
ben igazi pozitív megalapozás nélkül
"apriori" rendszerekre tegyen kísér
letet. Ezért hagyta meg Claude Ber
nard abszolut szabályként a tudósok
számára, hogy mindenkor őrizzék meg
gondolkodásuk függetlenségér: "ÉPP
úgy nem szabad azt tudományos híe
delrnekkel megkötni, mint ahogy nem
szabad megkötni teológiai vagy val
lási tételekkel." Mert hiszen a bioló
gia az experirnentálds tudományok ta
laján mozog. A tudósnak ki kell sza
kítania magát minden iskolás állásfog
lalásból,minden dogmatikus korifor
mizmusból, mínden rendszerből,amely
nem tud megbirkózni a tapasztalás
ellenőrzésével. Mert a kísérleti mód
szeren kívül nincs semmi eszköz azok
nak az autentikus alapoknak felfedé
zésére, amelyekre a szó igazi értelmé
ben valószínű elméletet építhetünk.

S bizonyára fölösleges hozzáfűznünk

- folytatja Bounoure -, hogy egy
egészséges biológiai filozófia nem hív
hat segítségül és nem fogadhat el sem
miféle érzelmi rendű motívumot sem,
akármilyen nemes sugallatból. szár
mazzék az. Az igazság nem alkalmaz
kodik sem a vágyaínkhoz, sem az ál
mainkhoz. Csupán azért csatlakozni
például a világ és az élet evoluciona
lista felfogásához, mert ez remélni en
gedi, hogy a mának emberéből, ebből

a "super-faber"-ből meg fog születni
a holnap "super-sapiens"-e, merőben

elhibázott, mert a technikai haladás
keltette újszerű elképzelése az ember
fölötti embernek Bounoure szerint
csupán ábránd, amellett, hogy "egy
nek veszi az anyagi civilizáció fejlő

dését az erkölcsi ember tökéletesedé
sével".

Bizonyos, hogy az ember beláthatat
lan haladást érhet el az anyagi rend
ben, rníután a technikai tudás szerze
ményeí átöröklődnekés nemzedékeken
keresztül halmozódnak. A hatalom
növekvése azonban, amelyet az em
bernek napjainkban hozott meg az
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atomhasítás és az automatízácíő, sem
miképpen sem jelenti a "harmonia
morálját és metafízíkáját", amelyről

Lamouche álmodik. Szemben ugyanis
az anyagi fejlődés kollektiv jelensé
gével, maga az erkölcsi jó - az egyet-

A KIS ÚT

•

len, ami számít - soha sem lesz más,
mínt személyes küzdelem gyümölcse.
S ez a küzdelem, míután minden
egyes embernek elsősorban önmagával
kell megvívnía, kimenetelében míndíg
fenyegetett és bizonytalan marad.

Mindenütt azt olvasom, hogy az evangéliumi jótanácsak közül a Szent
írás az engedelmességet dicséri a legjobban. Viszont éppen az engedelmesség a
legnehezebb számomra, főleg azért, mert a körvonalakat és a gyakorlási lehe
tőségeket nem látom tisztán. A lelki könyvek majdnem kivétel nélkül a szer
zetesek engedelmességéről írnak, s az előljáró akaratának való minél teljesebb
alávetettséget és az önakaratnak megtagadását emelik ki. Laikus, felnőtt em
ber számára ez ,nem sok útmutatással szolgál. Hogyan gyakoroljam az engedel
mességet, amikor tulajdonképpen nincs ís kínek engedelmeskednem, nekem kell
döntenem és vállalnom a felelősséget. Szükségképpen szerzetesnek kell lennie
annak, aki ezt az erényt különös módon gyyakorolni akarja? Ha így van, ak
kor tulajdonképpen a laikus életben az életszentségig eljutó tökéletesedés nem
is lehetséges?

Szalézi Szent Ferenc írja (Levelek:
9, 12): "Az üdvözítő így szólt szere
tett tanítványához. Péterhez: ,Míg fi
atal voltál, magad övezted fel maga
dat s arra jártál, amerre akartál; de
míkor majd megöregedel. kiterjeszted
kezeidet s más övez fel téged s oda
vezet, ahova nem akarod.' Akik még
csak kezdők Isten szeretetében, ma
guk övezik fel magukat és annyi ön
megtagadást vállalnak magukra,
amennyit jónak tartanak; maguk vá
lasztják önmegtagadásukat. maguk
lemondásukat, maguk határozzák meg
áhítatgyakorlataikat s általában a sa
ját akaratukat valósítják meg az iste
nivel egyetemben. Akik ellenben már
mesterek e szent művészetben, azok
másoktól engedik magukat megköt
tetni, azok megadással fogadják a rá
juk adott jármot és olyan utakon jár
nak, amelyeket saját jószáritukból nem
választottak volna ... egyre mondják:
Engedelmesség a legértékesebb áldo
zat. Ily módon Istent dicsőifik és nem
csak testüket, hanem a lelküket is ke
resztre feszítik."

A kérdező tehát finom érzékkel lát
ja, hogy engedelmesség nélkül aligha
lehet szó magasabb tökéletességről, A
kis út és a keskeny ösvény itt ágazjk
el a széles úttól. Az azonban erős túl
zás, hogy az engedelmesség erényét
csak szerzetes gyakorolhatja. Valóban
ezen a téren a szerzetes helyzete any
nyiban könnyebb, hogy legtöbbször
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határozott parancsnak kell engedel
meskednie és lelkiismeretében nyu
godt lehet, mert előljárója szava az
Isten szava, akkor is, ha előtte meg
nem okoltnak tűnik, vagy ő maga oko
sabbat tudna tenni. A laikus állapotú
felnőtt is kap parancsokat, de azt már
nem mondhatja, hogy minden esetben
az Isten hangja a parancs, disztingvál
nia kell tudni, ezért a kísértés na
gyobb arra, hogy olyan lelkiállapotba
jusson, amikor a parancsokat csak ak
kor teljesíti, ha azok itéletével meg
egyeznek, Ilyenkor persze az enge
delmességnek mínt ilyennek gyakor
lása alig lehetséges.

Ez azonban csak a felület. Valójá
ban a legszürkébb hétköznapi életben
is lehet gyakorolni az engedelmesség
erényét annak, aki a kis úton valóban
gyorsan akar eljutni Isten nagyobb
szeretetére. Lényegében mi az enge
delmesség? Mint ternnészetes erény:
a törvényes fölebbvaló akaratának
megtevésére irányuló készség. Enge
delmesség nélkül a közjó fenn nem
tartható, akár a családról, a közösség
alapvető sejtjéről, akár magasabb kö
zősségekről van szó. "Minden ember
engedelmeskedjék a felsőbb hatósá
goknak, mert nincs hatalom, mint
csak Istentől, amelyek pedig vannak,
az Istentől vannak rendelve. Aki te
hát elleneszegül a hatalomnak, Isten
rendelkezésének szegül ellene. Akik
pedig ellenszegülnek. kárhozatot hoz-




