
4. Az elmondottak alapján szemleletesen ábrázolni tudjuk a Monodnál előfor

duló és a jelen tanulmányban is idézett három különböző filozófia álláspontját a;
fejLődést magyarázó alábbi fogalmak értékelésében:

dialektikus materializmus: szükségszerű - véletlen - célirányos;
keresztény bölcselet: célirányos - véletlen - szükségszerű:

Monod elmélete: véLetlen - szükségszerű - célirányos.
Érdemes ehhez még hozzáfűzni, hogy az - újabban gyakran használt - "bio

lógiai információ", illetve "programozottság" tulajdonképpen nem egyéb, mint a
célirányosság modern, kibernetikai kifejezése (Martin Heisenberg).

5. Összegezésül arra a következtetésre jutunk, hogy Monod könyve egyúttal
Izelítőt ad az "atomkor" kibernetikai látásmódjából is. Ez pedig a keresztény böl
cselet terminológiája szempontjából sem közömbös, Vajon nem kívánkozik-e az
"Első Mozgató' helyébe az "Első Programozó" terminusa ? S nem kell-e kísérle
teznünk, hogy a létezés lépcsőfokait - Scotus Eríugena hajdani rnerészségével 
újratogalmazzuk ? Ebből a szempontból - anélkül, hegy a hagyományos termi
nológiát mellőznénk - a következő ontológiai rangsort lehetne felállítani:

a. programozatlan Programozó (a teremtő Abszolútum) ,
b. programozott programozó (az elektronikus technikát megalkotó ember),
c. programozott nem-programozó (a kibernetikai gépek)."
a..) A teremtésnek az Abszolútumtól való írányitottsága szerintünk mind a

kozmikus, mind a biológiai evolúcióra vonatkozik. Sőt a két evolúciós sor prog
ramozottsága között bensőséges kölcsönhatást tételezhetünk fel, a teremtés össze
hangoltságát. Mí tehát mélyebb összefüggést látunk ott, ahol Monod csak a fel
szin hazárdjátékát veszi észre.

b.) Az ember "programozottságával" kapcsolatban megjegyezni kívánjuk, hogy
az bizonyos tekintetben szellemiségére is kihat. Nem determinizmus ez, hanem
pusztán annak elismerése, hogy szellemiségünknél fogva is irányulunk valamire.
A transzcendentális tomizmus szerínt a Végtelenre, Szerit Agoston megfogauna-ása
szerínt Istenre (vö. "Fecisti nos ad te ..." = arra teremtettél minket, hogy feléd
irányuljunk) .

c.) Ami pedig az ember által "betáplált" gépeket illeti., a következőt jegyez
zük meg: a "programozott nem-programozó" terrnínusa akkor is érvényes, ha egy
szer majd önreprodukáló. gépeket sikerül alkotni (ahogy egyes kíbernetikusok re
mélik). A programozottság ugyanis ebben az esetben éppúgy az emberre megy
vissza, mint ahogy az ernber prograrnozottsága végső fokon az Abszolútumra,

* A növények és állatok sem önálló programozók, hanem csupán a programozás tnvábbítóí.

A~ ifjúság dicsérete
Robogó, sötét, füstös éjszakán a tehervonat egyik kocsiján szuros,an nyikorgó

saLakhegyen ültünk mi hárman áhítattal. Sípolás, zoraés, rozsdás vasak romantikus
összekocoanás,ai, - szénpor és füst metü a s.;,emünkbe, - de botdoqari és mit sem
sejtve, szutykosan és mmdent tudva leheveredtünk a saLakdombr,a s néztük a
szálló füst fölött az eoet.
Aztán egyszer csak leszállttink.

Belül
Nagy Lapokat piszkíts be nagy betűkkel és szaLadj.
Kivágódsz a kapt~n a napfényes utcára a
megfoghatatlan lemberözönbe arm a bizonyos Zené1'i8 és ők színesen elár,asztanak
téged mintha csillogó üv,egbúra mögött szaladnának ott v,annak ismeretlenül
1Júnden sarkon és te mégis tudsz róluk mindent - meq szeretnéd fogni őket és
megállítani de hát nem enged a síkos üveglap l,ecsúszik a kezed ró/,a lecsúszik a
napfényes városban ők pedig roh<annak és nem tudják hogy belül te vagy a vá
1'OS a napfényes
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