
TRIKÁL JÓZSEF: TERMÉSZET
ÉS SZELLEM

Szentséges Atyánk a kommunizmus ellen írt pásztor
levelében a kommunizmus bölcseleti gyökereit, Marx el
gondolása szerint így vázolja: "E tan szerint az egyetlen
valóság az anyag a maga vak erőivel. Belőle fejlődik a
növény, az állat, az ember. Az emberi társadalom sem
egyéb az anyag egyik meglelésí formájánál, amely az erők

örökös harcában ellenállhatatlan kényszerűséggel fejlődik

a végső kifejlet felé. Ilyen elméletben természetesen
nincs hely az Isten-eszme számára, nincs különbség szel
lem és anyag között, sem lélek és test között. Nincsen a
léleknek élete a halál után s alaptalan az örök életnek
reménye."

A Szentatya később az ész és a hit világánál kiemeli,
hogy az embernek van halhatatlan lelke. Az ember a te
remtő által testi és lelki képességekkel csodálatosan fel
ruházott személyiség. Valóságos mikrokozmosz, mint a ré
giek mondták. Kis világ, mely hasonlíthatatlanul fensé
gesebb az egész lélektelen világnál."

Előadásomnak e gondolatok kölcsönöznek fényt és
időszerűséget. Nem dolgozom nehéz fogalmakkal. Sőt le
hetőleg könnyedén és szemléletesen kívánok beszélni.

A Szentatya kiemeli tehát az anyag és az erő, a test
és a lélek, a természet és a szellem különbségét.

Az anyag nem egyedül az összes erők, törvények, élet
formák és szellemi képességek kincsesháza. Az anyag
nem tartály, amelyből ösztönösen és vakon szöknek elő a
világfejlődés folyamatai alatt a szervetlen képletek és a
szerves alakok. A növények, az állatok és az ember. Ez a
szemlélet, amilyen egyszerű, épp oly ellentmondó. Ez a
szemlélet elhiszi, hogya többet a kevesebb is magábafog
lalja. A kisebb nagyobb a többnél. A rész az egésznél. Ez
a szemlélet vallja, hogy az élet forrása az élettelen. A szel
lemi természetű ember szülője pedig az állat. Szóval ta
gadja az azonosság elvét is, hogy minden egyenlő önma
gával és csak önmagával. A = A.

Ezen egyszeru bevezetés után más nézőpontból fogom
meg tételemet.

Kiséreljük meg a világfejlődés folyamatát lelkünk
ben legöngyölíteni és meglátjuk, hogy az anyag és a szel
lem két külön lény.

598 VIGILIA



A metafizika azt tanítja, hogy mi mindnyájan Isten
gondolataiban öröktől fogva éltünk s földi életünk örök
től fogva meg volt rajzolva. Tudjuk, továbbá, hogy Isten
a teremtéskor senkit "a maga tanácsába nem hívott." De
mégis tegyük fel, hogy közülünk néhányat a teremtés pil
lanatában lelkéből előhívott úgy, hogy láthatta a végtelen
öléből kigördülő világ születését, alakulását és fejlődését.

Tegyük fel végül, hogy ezek a boldogok ép azok voltak,
akik később a földi életbe lépve tényleg oly szemlélete
ket tártak elénk, amilyenben Isten közelében örvendez
tek. (Tehát valami plátói visszaemlékezés lebeg előttem,

mondhatná valaki). Az ilyenek ma így írnának.
A tudomány mai állásával az anyag nem rest anyag,

hanem dinamikus energia. Az atom is ilyen dinamikus
elektronok halmaza. A különböző elemek atomjainak ben
ső szerkezete más dinamikus elektron rendszert mutat.
Sőt az elektronok is még subelektronokból, tehát még ki
sebb energiaalakokból állanak, de ezek sem restek, sőtll

Volt idő, midőn az egész mindenség ily finom rend
szer volt. S ha e pillanatban az Úr lelkéből életre hívja
pld. Planchot, Schrödingert, vagy Brogliát, ők akkor a vi
lágot, a mindenséget ép úgy látták volna, mint ahogyan
napjainkban az elektronok világát és mechaniká:iát meg
írták.

Ez az őselemi világ még ma is tart. Mert ma is, ami
dőn a csillagvilág már fölöttünk terebélyesedik, új világok
folyton születnek ebből az őselemi mechanikájú finom vi
lágból. Viszont a régi világok elpusztulnak, illetőleg föl
oldódnak ebbe a legfinomabb és legelső állapotú őselemi

világlényiségbe.
Az anyag már az energia szilárd alakja. A kihalt

bolygók anyaggá keményedtek. De a fényes csillagok, a
napok is a végtelen lassú keményedés állapotában ra
gyognak.

Földünk is? Igen. S maradjunk Földünknél. Volt idő,

amikor földünk is a keményedés és a lehűlés állapotában
izzott. Volt idő, midőn a sarkoknál is roppant forróság ho
nolt. S ha ebben a pillanatban az Úr megint pl. Maninger
professzor úr szellemét idézi maga mellé, a tudós tanár
és botanikus láthatta volna, hogy az első növények és a
nap energiájának első felfogói a zsúrlók voltak. A zsúrlók
családfájukat, eredetüket a növények gothai almanachjá
ban kétmillió esztendőre vezetik vissza. Arra az időre,

amikor hatvan-hetven fok volt az átlagos hőmérséklet az
északi-sarkon. A zsúrlók és rokonaik gyüjtötték össze a
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miocén kor előtt a nap melegét, hogy azt később kőszén

formájában, a jófajta anthracitban, nekünk a téli hideg
ben visszaadják.

De a növényvilág megjelenése idejében és az erők

tomboló viharában a szervetlen anyag is rendeződik, szer
veződik. És megszülettek a merev és folyékony kristályok,
amelyek alakszépségeikben époly remekek, mint ahogyan
a fiatalon elhúnyt Toborffy Zoltán, a kristályok magánta
nára, vagy anagy német materialista, de halála előtt köpe
nyegét megfordító Haeckel Ernő látta. Ez utóbbi ugyan
utolsó művében, a Kristályok lelke, még a kristályoknak
is lelket adott, s anyagelvűség helyett már egyetemes vi
lágot átható lelkiséget tanított.

A világfejlődés folyamatában a kristályok a rest
anyag rendeződésének első kisérletei. De a kristályok még
nem élnek. Az élet maga teljesen új és elragadó jelenség.
A geológiai rétegek között találunk olyanokat, amelyek
életnélküliek (azoikusok). Csak ezek után lépnek föl az
élethordozó rétegek.

Az élettelen rétegekben a mechanikai, a fizikai és a
kémiai erők az alakítók. Az élethordozó rétegekben már
fellépnek a fiziológiai erők is.

A geológiai rétegekben később az állapotok marad
ványait is megleljük.

A faunok és flórák gazdag világában már igen kü
lönböző állatfajok nyüzsögnek. A hatalmas növényvilág
ban hatalmas szervezetű állatok is élnek. Mert Földünk
mai alakjának lassú kialakulásával a növény- és állatvi
lág is lépést tartott. S mennél jobban megszilárdult Föl
dünk mai alakja, annál ismertebbek már a növények és
az állatok is. S végül elérkezett az a kor, amidőn Földün
kön a ma is élő növény- és állatvilág kiteljesedett. Más
szóval, midőn már minden élt, kivéve az embert.

A jó Jendrassik professzor valaha azt mondotta ne
kem: milyen szép volna a természet, ha ember nem volna!
Volt ilyen időszak, mikor még ember nem élt. S Jendras
sik professzor bizonyára el is képzelte azt a természetet
gazdag és erőteljes szépségeivel. Fáival, virágaival, álla
taival, egészen a majomig. S a braziliai őserdők ezt a
szépséget talán a mai napig is megőrizték. Ebben a ter
mészetben minden élő született, élt, szeretett és meghalt.
S mi maradt utána? Az egyedek, fajok és nemek láncolata.
Élet ez? Mindenesetre! Élet, de nem történelem. Ember
előtt nincs történelem, mert nincs szellem. A növényi és
az állati életet a növényi és az állati ösztönök igazit ják,
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vezetik és céljukhoz irányítják. Az ösztönök, a növényi és
állati életformák megnyilvánulásai. Az ösztönös élet nem
eszes élet, bár sokfélesége és meglepő ügyessége mínden
kit meglep. Úgy tűnik fel, mintha az ösztönös lény eszesen
cselekednék, pedig csak a belégondolt élethivatást mor
zsolja le. Magasabb értéke nincs. Csak az élet- és a faj
fenntartást bonyolítja le. Eszerint nincs célja és ezen túl
értékeset és maradandót nem hoz létre. Az ösztön nem
szül történelmet! Nem terem értékeket! És ha ma pl. min
den majom kihalna, mit vesztene a világ?

Az élet szinpadán utoljára az ember jelenik meg. Az
ember valami egészen új!

Az ember testileg a természet összes értékes erőit

magában hordozza. Már maga szt. Gergely is megírta,
hogy az emberben megleljük az ásvány, a növény és az
állat tökéletességét. Benne is működnek tehát a fizikai, a
kémiai és a fiziologíai erők. Az ő cselekedeteit is kezdet
ben az érzékek és az ösztönök irányítják. De az ember
mégis több. És ez a több a szellem. A természet csúcsa
az ember és a szellemiség kezdete. Igy tanítja szt. Tamás.

Az ember mint a természet csúcsa mikrokozmosz; az
egész világ kicsiben. Mint a szellemi világ kezdete Isten
gyermeke! Isten képmása! Az ő szellemét Isten lehelte
testébe. Ez a szellem Istentől ered és isteni erejű,

Igen, isteni erejű! A természetben millió és millió
lény van, él és mozog, de önmagáról és társairól egyik
sem ad magának számot. És egyiküknek sincsenek fensé
gesebb céljaik és eszményeik. A lét, az élet és a mozgás
egyedül az ember lelkében jutnak öntudatra. Egyedül az
ember lelke az a bűvös tükör, amelyben az egész minden
ség visszatükröződik.

Hiszen már eddig is számtalan fogalmat használtam,
amelyek csak az ember lelkében tisztulnak meg.

Beszéltem mechanikáról, a természet mechanikus,
gépies életéről! De ezt az élet- és mozgási formát csak az
ember fedezi fel és ad neki nevet.

Beszéltem fizikáról! De a fizikai jelenégeket is csak
a szellem nevezi meg és rögzíti le. Egyedül az ember is
meri!

Beszéltem kémiai folyamatokról. De ezek is csak a
szellemben tárulnak fel.

Beszéltem élettani jelenségekről. De ezeket is a szel
lem különíti el a fizikai és kémiai tüneményektől.

Beszéltem végre a lelki és a szellemi életről. Ezeket
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is maga a szellem emeli ki a természet összes egyéb je
jenségeiből.

Egyedül a szellem ismeri meg önmagát és a mást.
Belső világát és a külsö világot. Egyedül a szellem ily ha
talmas lény. Egyedül ö a történelem szelleme.

És az állati lélek?
Az állat képtelen erre I Azért is nincs történelme az

állatnakI Történelme egyedül az embernek vanl
Az a szellem, amely megismer asztronomiát, mecha

nikát, kémiát, fiziologiát és lélektant, az alkot történelmet
is. Mert ezen ismeretek nélkül a szellem béna maradna.
Ezen tudományok a történelmi fejlődés emeltyűi, a szelle
mi haladás eszközei. És mikor ezeket a tudományokat lel
kében megszülí, tudja, hogy bár az ő testi életében is
ezek a jelenségek működő erők, de ő egyúttal több, mint
világerők mind I Hisz ő ezeknek a világerőknek nem csak
felmérője és hangadója, hanem egyúttal haszonnal élvező

je, illetőleg felhasználója saját szelleme működése köré
ben. A szellemben öntudatra hozott világerők a tudomány
ban mechanika, kémia, fizika és fiziológia. De más a tu
domány és más az eleven valóság. A természet eleven
életében működő fizikai, kémiai, stb. erők és a mi tudo
mányunk között nagy a hasonlóság, de nagy a különbség
is. Nagy a hasonlóságI Mert a szellem az, amely magában
öntudatra ébreszti azokat. De nagy a különbözőség isI
Mert ami a természetben eleven valóság, az az észben
csak másolat. Az ész mechanikája, fizikája, kémiája, fizi
ologiája és lélektana a szellem azon erőfeszítésének gyü
mölcsei, mellyel a termését és saját életének és eleven
működésének jelenségeit megfogni, megérteni és a maga
nyelvén egyre tökéletesebben kifejezni igyekszik.

Dea szellem ez az erőfeszítése a történelem maga.
Az emberi szellem fejlődéstörténete.

Az ember a kőkorszakban, a vaskorszakban, a réz
és bronzkorszakban ép úgy mechanikus, fizikus, mint
ahogyan később asztrologus, fiziologus és pszíchologus.
Évmilliók munkájának gyümölcsei az egyes tudományok.
Évmilliók teltek el, amíg az ember a kezdetleges állapo
tából a mai technika csodáinak világába felemelkedett.
Amíg szelleme erőinek öntudatára ébredt.

Miért kellettek évmilliók? Mert az ember magára volt
hagyatva és a maga igyekezetével kellett kicsinységéböl
felemelkednie. Tehát nem azért, mert az ember önmagá
ban kicsiny volt. Nem! Az emberi szellem kezdettől fogva
hatalmas erőtartály, nagyszerű képességek kincsesházal
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De az embernek lépésről lépésre kellett előre haladnia.
Honnan tudom ezt? Miért vallom, hogy az emberi szellem
kezdettől fogva hatalmas lényiség, bár előrehaladása las
sú? Nézzük az ősember képernását, az afrikai ősembert,
aki még ma is él. Vegyük gyermekét bölcsőjétől kezdve
magunkhoz. Neveljük otthonunkban, járássuk iskolánk
ba és ez a gyermek majd a többi gyermekkel egyformán
tanul, eszmél' és gondolkodik. Évmilliók fejlődését pó
tolja ma a család és az iskola. Mert a fődolog, hogy az
ember kezdettől fogva eszes szellemi lény. Oly lény, amely
nem kész, mint egy ösztönös állat, hanem folyton készül,
mert sohasem kész. önmagát szakadatlanul felülmúlja.
Ilyen a szellem! A szellem halad egyre feljebb s ez a ha-
ladás a történelem. .

Az állat haladásának nincsenek nyomai, mert nem is
halad. Sajátszerűleg történelme sem. Az ember történel
mének a föld őrzi nyomait s e nyomok a szellem törteté
sének útjelzői. Ha a majomvilág ma elpusztul, nincs ma
jom s ez az egész. Ha az emberiség elpusztul, vele omlik
össze a földmívelés, az ipar, a kereskedelem. A tudomány,
az erkölcs, a művészet, a jogrend, a társadalmi élet, a
technikai berendezések is félbenmaradnak, minden, ami
még születésre vár. Az ember alkotó lényI Az állat nemI

A szellemi élet nyomaira az állatoknál nem aka
dunk. Sem az ember megjelenése előtt a földön, sem az
ember társaságában ily képességek nem virágoztak ki
náluk. Nem is virágozhatnak ki, mert nincs szellemük.
Ily képességek az ő erőrendszerükhöz nem tartoznak.
Szellemi életre nincs hivatásuk.

*
Ásvány, növény, állat azonban bizonyos fokú tökéle

tesedésre képesek, ha az ember szelleme rájuk hat.
Avagy nem képes-e az ember oly öntvényeket létre

hozni, amelyeket a természet maga nem termel?
Virágok, cserjék, gyümölcsfák, főzelékfélék nem ne

mesednek-e az emberi ész hatása alatt?
És az állatvilág nem erősödik-e, nem nyer-e oly mi

nőségeket, amelyek a vadonban nem nőnek, nem kelet
keznek.

Nemcsak a szellem tanul a természettől, hanem a
természet is a szellemtől, ha engedelmeskedik a szel
lemnek.

De a szellem is csak a természetbe ojtott, rejtett ké
pességeket robbanthatja ki, ő maga egyedül új erőket a
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természetbe nem ültethet. Tehát nemcsak a szellem, ha
nem a természet is valóság.

*

Volt idő, - mondottam - mikor a szellem a Földön
még nem működött. A szellem a Földön csak az ember
ben jelent meg. De azért az ember nem valami csodaszü
lött, amelyhez a természetnek semmi köze sincs. Az em
ber testisége és a természet rokonok. Az állat és az em
ber teste hasonlók egymáshoz. Hasonló működéseket vé
geznek. Az ember is táplálkozik, szeret, Iaiát fenntartja
és meghal. De nem egészen hal meg. Az állat úgy hal
meg, hogy semmi érték nem marad utána. Az ember ős

idők óta küzd a halál, az enyészet ellen. Non omnis mo
rior. Miért? Mert szelleme nem hal meg, hanem tovább
éJ. Ez a benső erő ösztönzi arra, hogy életében is már
olyat alkosson, ami a halál után is halhatatlan. A vallás,
tudomány és művészet örökítik meg az embert. Az ember
művében a halál után is él, sőt sokszor halála után kezd
csak hatni, élni.

S itt tehetek egy kérdést, amely folyton szőnyegen

forog és megoldása késik.
Vajjon mivel az ember állati élete hasonló az állaté

hoz, teste is tényleg oly hasonló az állatéhoz? S vajjon ez
az állatias test adott egykor az ember szellemének lakást?

Ezt a tant én soha el nem hittem!
Nem hittem, hogy az emberi szellem pl. a majom

agy- és idegrendszerével szellemi életet volna képes él
ni. Szerintem minden hasonlóság dacára az állat és az
ember teste között metafizikai, lényegbevágó különbség
van! Az ember testét az ember szelleme alakítja már a
fogamzás első percétől kezdve. De a fogamzás sejtekben
megy végbe. A sejt pedig már maga is egy zárt világ.
Amilyen a sejt, olyan lesz az élő. Az állati sejtből állat,
az emberi sejtből ember ered. Tehát az állati sejt nem
alkalmas arra, hogy abból a szellem emberi testet fej
lesszen ki.

Az ember sejtjének alkotása is a Teremtő működését

dicséri.
*

Marxból indultunk ki a Szentatya idézete alapján és
végső következtetésünk: a természet és a szellem két kü
lön valóság.
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S ha ezt a gondolatot az újabb fizika világánál szem
lélem, akkor is ugyanez eredményhez jutok.

Ma kialakul egy új fizika, amelyben a régi gépies és
elvont természeti okság új fényt nyer és a merov gépies
séget a szellemiség eszméje hatja át. Másszóval ma azt
tanítják, hogya gépiesség is szellemiség. És ez nyilván
való. Van-e gép szellem nélkül? Sőt, min.len gép, pl. óra,
megtestesült szellem. Ha a világ gép, akkor az is a világ
szellem gondolatának a megtestesülése. S ha a gép fel
tétlenül jól jár, akkor ez nem mechanikus kényszerűség,

hanem lelkiismeretes engedelmesség a szellem akaratá
nak. A mechanikai okság régi fogalma ma már a fiziká
ban is megdőlt. S az új természetböleselet ezt az igazsá
got így fogalmazza meg: a természet jelenségeiben is a
szellem erejének kifejezésére, munkájára ismerünk rá.
És ime, így tér vissza a régi görög és keresztény gondol
kodás vezérelve; hogy minden logosszal, szellemivel van
tele. Ez a gondolat az új szellemiség alaptana. Ez a szel
lemiség pedig egyre nagyobb tért hódít, mert könnyebb
a szellembőllevezetni az anyag jelenségeit, mint az anyag
ból a szellemi élet csodáit. Szinte csodálkozik az ember,
hogyan tarthatta és tarthatja magát még ma is a Marx
féle anyagelvű elgondolás? Csak egy lehet ennek a ma
gyarázata: a politika. A kommunista politikának gépek és
nem szabad szellemek az ideáljai. Lélektelen gépembe
rek és gépek az eszközei. A Szentatya ezt a világelméletet
támadja. De nem kicsinyli le azért az anyagot. Az anyag
értéke igen nagy. Hiszen az anyag is Isten teremtménye,
tehát Isten nyomait ragyogtatja. Mert, bár az anyag nem
szellem, vágyódik a szellem után. Materia appetit formas.
S bár a szellem nem anyag, vágyódik a külső anyagba
foglalt megjelenés után. Az anyag a szellem hatása alatt
tökéletesül. A szellem pedig az anyag révén kiteljesül.
A kettő tehát egymás számára lépcső és hágcsó felfelé!
Az ontologia nyelvén ezt így is kifejezhetem: Az anyag
és a szellem szakadatlanul egybeszövődnek és egyre tö
kéletesebb lényiségeket hoznak létre. Tehát a mindenség
sem nem puszta anyag, ez az anyagelvűség álláspontja,
sem nem merő alak, ez a túlzó idealizmus és panpszichiz
mus tanítása, hanem a kettő együtt. A természet és szel
lem összetartoznak.

A kettő tehát függ egymástól. Minden függő pedig
csak esetleg és nem feltétlenül létezik. Tehát egyikük
sem feltétlen!

És most visszatérek a Szentatya körlevelére az isten-
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telen kommunizmus ellen. Mivel sem az anyag, sem a
szellem nem feltétlen lényiség, azért:

"Minden valóság fölött első és legfőbb lény Isten,
mindeneknek mindenható teremtője. Isten önmagától lé
tezik és Ö egyedül feltétlen."

Igen, Isten a gyökere úgy az anyagi, mint a szellemi
világnak. S mivel a kettőnek egy az eredete, azért egy a
nemessége, egy a benső egymásrautaltsága és egy a fém
jelzése. Minden lény homlokán Isten nyoma vagy képe
ragyog.

Igy belátjuk a kettő egybevágását, mert eredetük
egy. De különbségét is, mert hivatásuk különböző. Ezt ta
nítja a Szentatya.

Természet és szellem Isten kezének remeke. Ide ve
zet a hit és az új szellemiség.

Trikál József.

PAUL CLAUDEL:

SÖTÉTSÉG
Én itt vagyok, mások amott, és rettentő a csend.
A Sátán ráz a roston és a vad nyomor mienk.
Én szenvedek, szenved a másik is, de út hozzája nem

vezet,
Nem nyújthatok neki sem vigaszt, sem kezet.
Csupán az éj közös, közölni mégis lehetetlen,
Csak fekszünk tétlenül e szörnyű szerelemben.
Hát hallgatok, magam vagyok, a rémület levert.
Hát hallgatom, hogy ordít és mint én, éppúgy felelt.
A szélbe hallgatok, hajam lobog, a lágy szél meglegyintett.
A Bestiától és a rossz haláltól szabadíts meg minket!
Az ínyemet emészti, rágja néha,
Mint émelygés, a halál hányadéka.
A présházamban magam vagyok, a szölöt megtapostam

mámoromban,
Ezen az éjszakán a fal körül vadul nevetve tántorogtam.
Aki a szemet alkotá, szem nélkül nem kereshet?
Aki a fület alkotá, fül nélkül meg se leshet?
Én már tudom, ahol a bűn temérdek, Irgalmadat Te bő

ven méred.
Hát könyörögjetek, mert itt a perc a világ Hercegének.

Horváth Béla fordítása.
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