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ANYAG ÉS ÉLET

A mai természettudományos világképet az egység és fejlődés iránti
előszeretet jellemzi. A fejlődés egyetlen története tartja egybe az anya
got, életet és szellemet. Ebbe a képbe nehezen illik bele az élet vitalista
magyarázata. A vitalizmus valamilyen nem-anyagi tényezőre: életelvre.
életerőre vagy lélekre vezeti vissza az életet. A természettudomány ma
már csupán történeti jelentőséget tulajdonít ennek az elméletnek. A ke
resztény filozófusok azonban szinte kivétel nélkül a vitalizmust követik
még míndíg. Nyilván innét ered az a szomorú Iélreértés, mintha hiva
talos egyházi állásfoglalás lenne az élet vitalista magyarázata. Számta
lan meghasonlás, alig titkolt neheztelés és kellemetlen kompromisszum
forrása lett ez a téves közfelfogás. amit már régen .el kellett volna
oszlátni.

Mindenekelőtt le kell szőgeznünk, hogya keresztény dogmatika
semleges a kérdésben, mert a vitalizmus sem a hitet, sem a világnézetet
nem érinti közvetlenül. Azonban tovább is mehetünk. Avitalizmus
életelve a tudományok egyik legszigorúbb kánonjába, a takarékosság
előírásába ütközik. Magyarán mondva felesleges. Az életjelenségeket
életelv nélkül is megmagyarázhatjuk. A biológia a vitalizmustól függet
lenül is önálló tudomány. Nem tudunk egyetérteni a mechanistákkal,
akik nem tekintik alaptudománynak a biológiát. Nem osztjuk reményü
ket, hogya fizika-kérnia valaha is képes legyen az élettel kapcsolatban
felmerülő összes kérdésre válaszolni.

A biológiát alaptudománynak tartjuk, de nem csempésszük vissza
egy hátsó kiskapun a vitalizmust, Az anyagi világ olyan egységet alkot,
amelyen belül saz egység ellenére is van különbség élő és nem-élő anyag
között. Ez la lényegi különbség azért nem bontja meg az anyagi világ
egységét, mert élő és nem-élő között van ugyan határ, de nem tátong I

áthidalhatatlan szakadék. Tanulmányunkban az anyag és élet egységét'
és különbözőségét vizsgáljuk. Először a vitalizmus ellen szóló érveket
ismertetjük. Másodszor rámutatunik arra, hogy miért önálló tudomány
a biológia. Végül kifejtjük álláspontunkat az anyagi világ egységéről és
különbőzőségéről.

A biológia Ikarus mondája

A természettudományok rohamos fejlődese az elmúlt száz év alatt
egyr-e szűkítette azt a szakadékot, ami elválasztotta az élő és nem...élő
anvagot, Az, anyag finomabb strukturájánaik megismerése nyomán vilá
gossá vált, hogy felesleges életelvről vagy életerőről beszélni. A vitaliz
mus ellen szóló legfontosabb érveket a kémia fejlődésének köszönhet
jük. Kítűnően foglalja össze ezeket az eredményeket H. Hofschneider
("Belebte und unbelebte Materie." Orientierung 28/1964).

Ugyanazok a kémiai elemek alkotják az élő és nern-élő anyagót.
Az élő anyagban főleg szén, oxigén, hidrogén, nitrogén, foszfor és kén
található. Az élő anyag kémiai változatosságát a szén különleges visel
kedése teszi lehetövé, A többi elemtől eltérőleg a szénatomok egymás
sal is~émiai kapcsolatba lépnek. Szénláneokat és széngyűrűket alkot
nak. Ennek köszönhetjük az élő anyagra jellemző vegyületek kombiná-
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cióit. A szénvegyületekkel a szerves kémia foglalkozik. Utóbbi még
akkor kapta nevét, amikor azt hitték, hogy ilyenféle vegyületeket ki
zárólag élő sej tek hoznak létre.

A vitalizmus ellen szól az anyagcsere új szemlélete is. Az anyag
csere során az élő sejt tápanyagut vesz fel ~örnyezetéből. A felvett
anyagót részint lebontja, részint pedig a lebontásból nyert energia segít
ségével saját testébe építi bele. Közismert példa az alkoholos' erjedés,
Élesztősejtek energianyereség közben alkoholla alakitják a cukrot,
Sokáig azt hitték, hogy. az anyagcsere élő sejtekhez van kötve. Bebizo
nyosodott azonban, hogy az anyagcsere nem az élő sejtektől, hanem
az enzimek ezerkezetétől függ. Az enzimek óriási fehérjemolekulák.
Annyira ismerjük már szerkezetüket, hogy csupán néhány technikai
akadály gátolja még mesterséges előállításukat.

A vitalisták a sejtet tekintik az élő anyag tovább nem osztható, leg
kisebb anyagi egységének. Sejtfal, sejtmag, sejtplazma alkotja öket
Nagyságrendjük néhány kivételtől eltekintve 1110-11100 mm. A vita
listák szerint a sejt bonyolult ezerkezetét áthidalhatatlan szakadék vá
lasztja el a nem-élőanyag jóval egyszerűbb szerkezetétől. Újabb fel
fedezések azonban azt bizonyítják, hogy élő és nem-élő anyag között
folyamatos az átmenet. A míkroszkópía és míkrobiológia kimutatta,
hogy baktériumokon is megfigyelhetők életjelenségek. A baktériumok
nagyságrendje 11100-1/1000 mm. A sejtek klasszikus szerkezetével sem
rendelkeznek. Gyakran hiányzik belőlük a sejtmag is. Még nagyobb
nehézséget jelentenek a vitalistáknak a virusok. E paraziták nagyság
rendje 1/10,000-11100,000 mm. Csupán egyetlen életjelenséggel, az örök
Iődéssel rendelkeznek. Anyagcserét nem folytatnak. Kizárólag élő sejt
ben sokasodnak. Úgy növelik számukat, hogy önmagukat, másolják le
az élő sejt anyagából. E részben-élő lények felfedezésével színtén nehe
zen egyeztethető össze a nem-anyagi életelv.

Az öröklődés volt. sokáig az élet legrejtélyesebb folyamata. Ma már
sikerült megtalálni az öröklődés anyagi alapjait. A Mendel által felfede
zett gének, vagyis öröklődő jegyek, nemzedékről nemzedékre változat
lanul származnak át. Ennek az a feltétele, hogy a gének tökéletes má
solatot készítsenek magukról az átszármaztatás előtt. A desoxyribo
nukleinsav (DNS) felfedezése óta megtalálták a gének anyagi hordozó
ját. A nukleinsav molekuláris szerkezete alapján világossá vált a DNS
molekulák önmásoló képessége (replikáció), a genetikus információk
tárolása, s az információk áttétele látható öröklődő tulajdonságokká.
A DNS replíkácíóját, valamint az informácíókáttételéhez szűkséges

kémiai folyamatokat kémcsőben is létrehozhatjuk. Sikerült tehát már
olyan mesterséges rendszert alkotni, amelyben életfolyamatok men
nek végbe.

Az élet fízlkal-kémiaí magyarázata még távolról sem teljes. Igen
messze vagyunk a csirafejlődés fizikai-kémiai értelmezésétől, pedig a
vitalisták éppen. az embrionális fejlődésre hivatkoznak leggyakrabban.
H. Driesch tengeri sünök és halak embrióiból jelentős részeket távolí
tott el az osztódás korai szakaszában. A meghagyott részből mégis egész
állat fejlődött ki. Pedig olyan kísérletet is végzett, amikor egyetlen egy
sejtet hagyott meg csupán. A csírafejlődés érdekes jelenségeit ma még
nem tudjuk kémiai-fizikai úton magyarázni. Az életelv azonban ennek
ellenére is felesleges. A kémia rohamos fejlődése egymásután döntötte
meg a vitalizmus állásait. Ha figyelembe vesszük a kémia fejlődésének
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irányát, akkor az eddigi eredményekből levont következtetési [ogosan
terjesztjük ki a jövőre: hamarosan teljesen feleslegessé válik az életelv
[eitételezése.

Tudományelméleti megfontolások is megerősítenek abban, hogy
[ogosan terjesztjük ki a kémiai következtetéseket. A matematikában
mindaddig, amíg nem találtuk meg, "x" jelöli azt az ismeretlen számot,
amit keresünk. Az empirikus tudományok mindaddig, amíg nem talál
ták meg, a "természet" szóval jelölik a keresett ismeretlent. Amikor
Galilei felfedezte törvényét, ami után kutatott, rájött, hogy a szabad
esés "természete" állandó gyorsulás. A törvény felfedezése előtt annyit
tudott csupán, hogy a szabadesésnek van egy általa addig még ismeret
len "termész,ete". Az életjelenségek jóval bonyolultabbak a szabadesés
nél. Az élettel foglalkozó tudomány sem elégedik meg a felsorolással,
hanem a táplálkozás, szaporodás, öröklődés stb. "természetét" is kutatja.
Az életjelenségek teljes sorozatából pedig az élet "természetét" akarja
megismerni. E "természet" helyett áll az életelv a vitalisták szótárában,
Ugyanarra az ísmeretlenre utal, mint az élet természete, s ugyanúgy ma
gyarázatra szorul, ahelyett, hogy valamit is megmagyarázna.

A szavak felesleges szaporítása nem tudományos, hanem mítíkus el
[árás, A mitikus gondolkodás képzeletbeli hasonlóságra és utánzásra
épül. Ezért sorolták régebben a korallt a kőnövények (litophyta), a ten
geri csillagokat a növény-állatok (zoophyta) elképzelt rendszertani kate
góriájába. A mítoszok indítják ugyan az emberi gondolkodást, de aztán
hamarosan gátolják. Klasszikus példa erre az Ikarus monda. A monda
elképzelte a madárhoz hasonló szárnyakkal repülő embert. Azonban
képtelenek voltunk megoldani az emberi repülés feladatát míndaddig,
amíg az utánzás tartotta fogva az emberi elmét.' Akkor járt sikerrel fá
radozásunk, amikor beláttuk a megoldás elvét, megértettük az emberi
repülés természetét. A legelső repülőgépek ezért hasonIítottak minden
egyébre, csak madárra nem. A legmodernebb gépek másodlagos okok
(sebesség stb.) míatt emlékeztetnek a madárra.

A vitaIizmus a biológia Ikarus mondája. Az életelv kizárólag külsö,
látszaton alapuló hasonlóságnak köszönheti történetét. Az ember közvet
lenül tapasztalja, hogy szellemi lelke milyen szeros egységet alkot testé
nek anyagával. Az ember lelke megtestesült szellem, teste pedig átszel
lemültanyag. Anyag és szellem együtt teszi ki az ember élő testét. Az
állati és az emberi test között fennálló külső hasonlóság pedig nagy ki
Bértés arra, hogy az emberhez hasonlóan lélekkel ruházzuk föl az állato
kat is. Az állatokat pedig csak egy lépés 'válassttael a növényektől. Ter
mészetesen jogos eljárás az általánosítás: hasonlókat hasonlóan kell me
gyárázni. A képzeletbeli hasonlóságból azonban hamis általánosítás kö
vetkezik. Ilyen alapon a halak közé lehetne sorolni a ceteket és delfine
ket is.

A vitalizmus figyelmen kívül hagyta, hogy ember és állat között na
gyobb a különbség, mínt élő és nem-élő között. Látszólag az élő és nem
élő anyag között tátong áthidalhatatlan szakadék, rnert az állat jobban.
emlékeztet az emberre, mint az ásvány a növényre. Valójában embe!' és
illat között van nagyobb különbség. Ez a különbség annyira [elentős,

hogy a keresztényilitet is érinti már. Annál meglepőbb tehát, hogy a
kecesztény filozófusok legnagyobb része mégis a vitalizmust követi, hol
e," ez azért is indokolatlan, mert a vitalizmus az emberi életi€"len~eket

llem magyarázza meg kellőképpen. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy
lelkünk llZellemi volta hogyan magyarázza meg, míért indokolná meg
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jobban embrionális fejlődésűnket, mínt a belátott és megértett kémiai
törvények?

Tartozunk annyival a vitalizmusnak, hogy elismerjük történeti je
lentőségét, A közelebbről meghatározatlan életelv egzakt kutatásokra
késztette a biológusokat. A biológia ezeknek a kutatásoknak köszönheti
nagyszerű eredményeit. Az Ikarus monda érdeme, hogy nem aludt el az
emberi repülés gondolata. A vitalizmus a biológiában játszott hasonló
szerepet,

Biológiai minta

Említettük már, hogy az élet mechanista magyarázatát sem tudjuk
elfogadni, mert az életben olyan többlet jelenik meg, amit nem Zehet
visszavezetni fizikára-kém~ára. Ezt a többletet biológiai szempontból le
het osak megérteni. Nézzük: .meg közelebbről, hogy mit is jelent ez a ma
gasabb biológiai szempont?

A fizika mozgásról beszél. A csillagászat a tömegek, a kvantum
mechanika az energiatípusok összefüggéseit vizsgálja. Fizikára épül a
kémia. A kémia elemekről és vegyületekről beszél. A kémia első szintje
az elemeket határozza meg a periodikus. rendszerben elfoglalt helyük
alapján. A períódíkus rendszer al'észecskék kvantummechanikai szem
pontból egyébként már nem-rendszeres előfordulásában belátott kémiai
összefüggés. Ez a magasabb, kémiai rend a fizikai részecskékhez járul
és velük együtt alkotja az elemeket. A kémiai elemeket annyiban ve
zethettük vissza fizikai részecskékre, hogy kvantummechanikailag meg
engedett lehetőségeket váltanak valóra. Azonban ,q kvantummechaníka
tőrvényeiből nem lehet kikövetkeztetni, hogy egyáltalában vannak. és
hogyan valósulnak meg az elemek.

A kémia második szintje vegyületekkel foglalkozik A vegyületek
alanjául elemek szelgálnak. A vegyületeket a molekuláris kémia maga
sabb szempontjából lehet megérteni. A molekuláris kérnia maga:sabb
szemeontja az elemek egyébként már nemrendszeres előfordulásában

belátott rend és összefüggés. A pertódíkus rendszer az elemek rendsza
mát és atomsúlvat ismeri csak. Azonban rendszámokban és atomsúlvok
ban hiába. keresnők a vegyületek jellemző mintáit. A molekuláris kémia
magasabb szempontjából értjük meg azt a mintát, ami elrendezi az ele
meket a vegvületekben,

A biológia sejtekről, anyagcseréről, szaporodásról és fejlődésről be
szél. E kifejezések értelme az a magasabb rend, érthető összefüzzés.camit
biológiai szempontból látunk be a kémiai vegyületek és folvarnatok
egvébként már nem-rendszeres előfordulásában. Ma g.as,abb, biolózíai
szemcontból érthető csak a sejtek mintája, ami elrendezi az élet alan
jául szolsráló kémiai vezvületeket. Ilven mázasabb biolózí.ai .szemoont
az örőklődő jegvek kódolása: a genetikus információk kémiai mamori
zálása teszi érthetővá, hogy rniért oly bonyolult a DNS molekulák szer
kezeti képlete.

A biolóziai miritát uzvanúgv nem lehet levezetni a vegyületek tör
vénveiből. arnint a vezvületeket nem lehet levezetni a periódikús rend
szer tőrvénveiből. A biológiai mintára jellemző, hogy idők f'olvamán
m'l.ga a mínta is médosul ugvenabban az élőlényben. Születés után ön
álló vérkerínzés váltja föl a maszzatkord vérkerinzést, Az élőlények nem
csak születnek, hanern növekednek, öregednek és meghalnak. A bioló
giai minta ,jóval füaaetlenebb az alau1ául szolqáló necnniletelctiil, mint a
vegyületek az elemektől. vagy az elemek a részeeskéktől. A minta an-



nak ellenére is megmarad, hogy az elemek és vegyületek állandóan ese
rélődnek az élőlényben. Azokat az elektronikus gépeket, amelyek ké
pesek arra, hogy kijavítsák és lemásolják magukat, olyan terv ezerint
építették, amely az élet biológiai mintáját modellálja, A biológiai mín
ták szembeszökő tulajdonsága azonban a minták specifikus különbsége,
A biológiai minták faji különbségét az élőlények fejlődéstörténete ma
gyarázza meg. Ehhez foghatót sem a fizikáIban, sem a kémiában nem ta
lálunk. A biológia azóta tekinthető tudománynak, amióta a valamennyi
élő forma között fennálló összefüggéseket és különbségeket kutatja és
magyarázza, azon az összetett és átfogó módon, amit egyetlen szóval úgy
fejezünk ki, hogy evolúció.

Az evolúció a biológia legmagasabb szempontja. Az olyan sokat tá
madott és éppen a vitalisták részéről annyira félreértett evolúció teszi
egészen világossá, hogy az élet magasabb rendjét nem lehet fízíkai-ké
miai törvényekből levezetni. A felkínálkozó példák megszámlálhatatlan
sokaságából édesvizeink parányi egysejtű lakójára, a napállatocskára .
esett választásunk. Ezek a gömbalakú, sugarasan épült állatkák több
nyire egy sejtmaggal rendelkeznek, Atmérőjük 1/10--%0 mm között mo
zog. Eleinte a sejtoszlás megszekott médján szaporodnak. Miután a kro
moszóma állomány lemásolta magát, kettéoszHk a sejtplazma. Bizonyos
idő múltán azonban egy meglehetősen durva burokkal veszi magát kö
rül az állatka. Egészen befalazza magát, majd újra osztódik remetesé
gében. Az egy testből származó két testvér szorosan egymáshoz simul.
S ekkor jön a váratlan fordulat. Mindkét testvérben végbemegy az a fo
lyamat, ami egyébként osak ivarsejtekben fordul elő. E két állatocskában
is megfeleződik a kromoszóma állomány, úgy mint az ivarsejtekben meg
termékenyülés előtt, hogy megtermékenyülés után egy teljes kromoszó
makészlete legyen a két sejt összeolvadásából létrejött embriónak. Ha
sonló történik itt is, annak ellenére, hogy ezek az állatok nem ivarosan
szaporodnak. A kromoszóma állomány megfeleződése után összeolvad
a két állat, felreped a burok, és ismét egyetlen individuum lép ki 'belőle.

Azután kezdődik minden előlről,

Nyilván eljön az 'idő, amikor fizikailag és kémiailag sokkal többet
tudunk a napállatocska különleges viselkedéséről, mint ma. Joggal vár
hatjuk, hogy az elektronmikroszkópia és a molekulárís kémia felderíti a
napállatocska viselkedésében szerepet játszó fizikai-kémiai folyamato
kat. Biztosra vehetjük, hogy megtaláljuk azt a kémiai vegyületet, amely
nek izgató hatására kíválasztódik a védőburok, és világossá válik a kro
moszómák megfeleződésénekmechanizmusa ils. A két sejt összeolvadását
serkentő anyagok és folyamatok sem mamdnak mindörökre inkognitó
ban. Minderre, és persze még sokkal többre is fény derül majd, egvsze
rűen azért, mert a fizíkai-kémiai folyamatok az élő anyagban is a fizika
és a kémia törvényeit követik. Az élet magasabb rendje nem helyezi ha
tályon kívül a fizika és a kémia törvényeit, De az elektronmikroszkópia
és a molekuláris kémia a várható na,gys2)eru eredmények ellenére sem
lesz abban a helyzetben, hogy választ adjon .aJrra az egyszeru kérdésre:
miért éppen a napállatocska viselkedik így? miért nem viselkedik így egy
másik protozoon is? A kémia és fizika arra nem tud soha feleletet adni,
hogy a napállatocskában miért ilyen, az elefántban miért amolyan ké
miai folvarnatok mennek végbe? A választ az aet biológiai mintájához
tartozó faji különbségek adják meg. A biológiai minta faji külőnbségeít

pediq nem a kémia, sem a puszta leíró természetrajz, hanem kizárólag a
biológia legmagasabb szempontja, az 'evolúció képes megmagyarázni.
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Az anyag egyetlen és összefüggő birodalmán belül különböző tar
tományokat képeznek az ásványok, a növények és az állatok. A tarto
mányok közötti különbség nem az elektronok, atomok, vegyületek, nö
vények és állatok alapjául szolgáló energiában vagy anyagban rejlik, ha
nem az elektronok, atomok, növények és állatok alaptervében vagy mín
tájában. Ez a minta különbözteti meg a részeeskéket az erőtértől. az
atomot a részecskéktől. az élőlényeket a kémiai elemektől és vegyületek
től, és az egyes élő fajokat egymástól. A minta (patteTn) szót, főleg az
angolszászok tudományos és bölcseleti nyelve használja. A minta lénye
gében: elrendezés. A mintát nem annyira elemeinek természete, mint in
kább azok rendje jellemzi, írja N. Wiener, a kibernetika atyja.

Anyagi formák

Az angolszász "minta" és az arístotelesi "forma" között szeros ro
konság áll fönn. A mintát, a dolgokban és összefüggésekben rejlő benső

érthetőséget Aristoteles formának nevezte. A filozófiai értelemben vett
forma nem külső alakot, hanem az alkotórészek. bel.ső elrendeződését je
lenti. A forma a dolgokban és összefüggésekben belátott érthető kom
ponens. a pusztán és merőben csak érzékelhető alkotórészekkel szemben.
A forma annak ellenére sem elavult fogalom, hogy immár több mint két
ezer esztendős. A forma felísrneréséhez ugyanis nem kellenek drága la
boratőriumok és költséges berendezések, mert nem fizikai vaav kémiai
törvényekkel, hanem az emberi megismerés egyik tevékenységével defi
níálíuk. Formának mondjuk mindazt, és csak azt, amit belátással isme
rünk meg. A forma definíciója közvetlenül nem a realítésra, hanem az
emberi megismerés tevékenységére vonatkozik. Ebből következik, hogy
a forma a legáltalánosabb fogalmakhoz tartozik. De ugyanakkor reális
és konkrét. A tudom<íny minden ága használ efféle definíciókat. Ra a
forma nem lenne reális és konkrét, akkor a tudomány nem a realitást
ismerné meg, s nem a konkrét valóságról, hanem csak egy merőben el
gondolt világról tenne kijelentése.ket.

Nem akkor ismerünk meg formát, ha megértjük a dolog nevét, vagy
hozzánk való viszonyát. A formát akkor ismerjük meo telje$en, ha töké
letesen értiük az összefüggéseket. Vegyünk egy példát a tudományok
történetéből. GaliLei óta tudjuk, hogy a színek, a meleg, a hangok stb.
nem a tárgvnak, hanem az emberi szubjektivításnak tudhatok be. Ha
pedig az elektron, neutron v,agy proton nem lehet piros, zöld vagy kék,
kemény vagy puha, hideg vagy meleg, akkor hullám vagy korouszkula
sem lehet. Mert a hullám vazv korpuszkula képzete - ugyanúgy mint
a színek és hangok - a megfigyelő képzete, és nem az elektronok egy
másközti összefüggése. Ezek a képzetek arra jók azonban, hogy belássuk
bennük az elektronok közti összefüggéseket. E belátott összefüg~et,

tehát formákat, a kvantummechanika matematikai egvenletei fejezik ki.
Mutatóban soroljunk föl néhány formát, A testek kölcsönös vonzásában
belátott forma a testek fizikai értelemben vett tömege. Az elemek közti.
i:isszefüg~ésekben belátott forma a rendszám. Organikus forma az an'lJag
csere mintája, pszichikai fonna a feltételes reflex. E néhány példából js
kitűnik, hozv a forma nem ütközik a takarékosság kánonjába. Nem mí
tikus koholmánv, hanem a korrekt megismerés eredménye; nem elkép
zelt, hanem megértett 'realitás. Csak az misztérium, hogy a tudósok, aki
ket általában az értelem embereinek ikell tartani, míért háborodnak fel,
ha valaki a forma fogalmát használja? Használja pedig abból acélMl,
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hogy a belátást és elképzelést ne csak elméletileg, hanem gyakorlatilag .
ib megkülönböztessük egymástól, mert meg van győződve arról, hogy oa
valóságot nem elképzelés, hanem belátás és megértés útján ismerjük meg.

Eddig az összefüggésekben belátott formákkal foglalkoztunk. A ré
szecskék között fizikai összefüggések állnak fönn, tehát ezek fizikai for
mával rendelkeznek. Az elemek fizikai és kémiai; az organízmusok fi
zikai, kémiai és organikus; az állatok fizikai, kémiai, organikus és pszichi
kai formákkal. Az összefüggésekben belátott formákon kívül van még
egy egészen más típusú forma. Ez utóbbit nevezzük központi formának.
Ha különböző adatokban egységet, egészet, azonosságot látunk be, ak
kor központi formát ismertünk meg. Gondoljunk a kétéltűek metamor
fózisára. Ha belátjuk, hogy az ebihal és a béka, vagy a hernyó és pil
langó ugyanaz az individuum, akkor e különböző külső adatokban belá
tott egység és azonosság a kétéltűek vagy pillarigók központi formája.
.4. központi forma tehát a dolog vagy élőlény egységét biztosítja. Köz
ponti formára vezethető VÍS5za a dolog egysége, annak ellenére, hogy
térben különböző adatok tartoznak hozzá; központi forma biztosítja,
hogy a dolog egész, noha nemcsak térben, hanem időben is különböző

adatok alkotják; központi forma tartja fönn a dolog azonosságát, a benne
végbemenő változások ellenére. A változásokban látjuk be legkönnyeb
ben a központi formát, mert az a feltétel, ami lehetövé teszi a változást,
mindig valami állandó és maradandó.

A tudományok sem nélkülözhetik a központi formát, mert az össze
függések, amelyeket kutatnak, dolgok között állhatnak csak fönn. Egy
dolgot pedig csak akkor ismerhetek meg korrektül, ha egységet, egészet
és azonosságot látok be. A fizika, kémia, biológia stb. formái a dolog
központi formájához járulnak, és azt határozzák meg: fizikai formák a
részecskéket határozzák meg; fizikai és kémiai formák az elemeket: fi
eíkaí. kémiai, biológiai formák az élőlényeket. A fizika, kémia, biológia,
pszicho'óvía anyagi összefüggéseket kutat, ennélfogva anyagi formákat
lát be. Tehát anyaginak kell tartanunk azt a központi formát Is, ame
lyet a fizika, kémia, biológia és pszichológia formái definiálnak. Egészen
más a heluzet.ha a központi formához járuló formák között lesz egy szel
lemi forma is. mint az emberi értelem. Amikor azt mondom az ember
ről. hogy értelmes élőlény, akkor az embert a központi formáiához já
ruló értelemmel definiálom. Ebből adódik. hogv az ember közoonti for
máját is szelleminek kell tekintenünk, ha egyszer szellemi formával (em
beri értelem) határoztuk meg.

A vitalisták akkor tévednek, amikor nem tesznek különbséget anyagi
és szellemi formák között. Ezért tévesztik össze az élőlények központi for
máját a lélekkel vagy szellemmel. Formát kizárólag belátás útján isme
rünk meg. A belátás szellemi művelet (V. ö. "Értelem és szellem" eímű
tanulmányunkat Vigil.ia 8/1966). Amitbelátunk és megértünk azonban, az
már lehet anyagi is, és nemcsak szellemi. A konfúzió gyökere az "értel
mes" szó analógiás jelentése. Joggal mondjuk értelmesnek az elektrono
kat, atomokat, növényeket és állatokat a, bennük belátott rend, törvény
és minta miatt. De sokkal inkább értelmes az ember, aki képes arra, hogy
felismerje a dolgokban rejlő érthetőséget. Ha különbséget teszek "ért
hető" és "értelmes" között, akkor elkerülöm a zavart. Mindaz, ami "csak
érthető" anyagi. Az szellemi, ami ezen felül még értelmes is. Az elektro
nikus gépek azért modellálhatják a feltételes reflexeket, mert a feltételes
reflexek az emberi és állati idegrendszer anyagi formái. Ezért gyógyit-
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hatók ideg- és kedélybetegségek !kémiai készítményekkel. Ezért tulajdo
níthat Aquinói Szent Tamás az emberi gondolkodáshoz hasonló képessé
get az állatoknak is. Viszont azért nem képesek az állatok megértésre és
belátásna, mert az már szellemi tevékenység.

Alláspontunk akkor lesz egészen világos, ha összevetjük a különböző

nézetekkel. A mechanistá:kkal együtt jelentősnek tartunk minden olyan
belátást, amit a fizikus vagy kémíkus ajánl föl a biológusnak. örömmel
fogadunk minden olyan felfedezést, mint a feltételes reflex vagy a tropíz
musok (külső inger hatására bekövetkező helyzetváltoztatárok), mert ezek
.a belátások az élet biológiai mintájának egy részét alkotják. Nem oszt
juk azonban a mechanísták hiedelmet, hogy a valóság kizárólag elkép
zelhető elemekből, végeredményben a Descartes-féle kiterjedt testekből

áll. Lehet, hogy ma már nem így mondják, de még mindig így gondol
ják. Különben míért vennék bizonyítékaiikat kivétel nélkül a képzetek
és az elképzelhető összefüggések köréből? A mechanisták reményét sem
~ztjuk, hogy eljön a nap, amikor a fizika és kémia törvényei választ
adnak a biológia összes kérdésére. Ennek a reménynek egyetlen alapja
az előbbi balhiedelem, hogy a valóság !kizá'rólag elképzelhető elemekből

áll, s ezért elhanyagolható a minták, fonnák és magasabb rendszerek
szerepe.

Nem azért utasítjuk el a mechanizmust, hogy visszalopjuk a vitalíz
must. Már csak azért sem, mert a vitalizmus nem veti el elég radiká
Iisan a mechanizmust. A vitalisták is azt vallják, hogy a valóság elkép
zelhetőelemekből áll, hozzáfűzik, hogy az élményekben van €gy nem
elképzelhető életelv is. Az életelv épp oly felesleges azonban a biológiá
ban, mint Isten fogalma egy matematikai egyenletben. Amikor pedig
formákról beszélünk, akkor álláspontunk szerínt nemcsak az élőlények,

hanem az elektronok, atomok és vegyületek is rendelkeznek formákkal.
Az emberi értelem kivételével minden formát anyaginak tartunk. Ezzel
mezszüntetjük az élő és nem-élő közőtt tátongó szakadéköt. A formák
segítségével viszont határt vonunk élő és nem-élő között. A határt pe
dig az jellemzi, hogy amennyire elválaszt, annyira össze is köt.

A reneszánszkori aristotelíánusokkal és késői utódjaikkal szemben
magunkévá tesszük a modern tudomány követelményét, hogy a dolgokat
és jelenségeket összefüggéseíkben kell vízsgálni. Galileit azért nem ér-

, tették meg ellenfelei, mert Galilei belátásával szemben a Napot nem a
Földhöz, hanem az emberi szemhez viszonyították. A dolgok és a meg
figyelő közti viszonyt ma már végképp nem szabad összetéveszteni a fi
zikával, kémiával, bíológíával, pszichológiával.

A dialektikus-materializmus is elveti a vítalízrnust, mert tudomány
talannak tartja az életelv feltételezését. De tud mínőségí változásról, te
hát a mechanísták véleményét sem osztja, AmiMI az következik, hogy
ebben a kérdésb.en a dialektikus-materializmus felfogásához állunk kö
zel. A köztünk lévő különbség a közös felfogás eltérő indokolásából
adódik.

*
Igen szellemesen jegyezte meg valaki, hogy a II. vatikáni zsinat

konstitúcióját az egyházról a mai világban, olyan papírra írták, amely
nek vizjelében Marx és Darwin neve olvasható. A konstitució felszólítja
a hívőket, hogy keressék a !közös nyelvet, ami alapul szolgálhat az egy
ház és a világ párbeszédéhez. Véleményünk szerínt a közös nyelv alapját
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az egzakt tudományokban kell keresnünk. A párbeszédet megelőzően

azonban falakon belül kell felvetni azt a kérdést, hogy a katolikus hívö1t,
filozófusok és teológusok magukévá tették-e már az egzakt tudományok
legfontosa'bb idevágó eredményeit és alapvető tudományos követelmé
nyeit, vagy pedig jobbára megoldatlanul él egymás mellett hi.t és tudo
mány a katolikus tudatban. Tanulmányunk erre a iJrerdésre keresett meg
oldást.

I

NELLY SACHS VERSEI

.AZ "IZZO REJTVÉNYEK".BÖL

KIZSIGERELVE AZ IDő

Kizsigerelve az idő

ábrázatodnak borostyánkövén
Az éjszakai vihar lángolva közelit
de a szivárvány
színeit már befogja
a lappangó vigaszcsikokba -

A TÚLÉLÖK AZ IDOT MEGRAGADTAK

A túlélők az időt megragadták
míg aranypor nem maradt a kezükben
Azt éneklik a Nap - a Nap -
Éjfél a fekete szem
halotti lepellel betakarva -

NEVED ELVESZETT

Neved elveszett
de hozzád siet a világ
és szép választékot kínál neked
Fejedet csóválod
de szeretőd

egyszer megtalálta tűdet a szénakazalban
Hallod: már hív is téged -

HA MAJD A SZOBAT

Ha majd a szobát a betegség oltalmában
elhagyom - szabadon életre - halálra 
a levegő áthatva boldogítón
üdvözlő csókjával az ikerajkon
igazán nem tudom
hogy láthatatlan részem akkor
mihez tud velem kezdeni -

BETEGEK 'IPARKODNAK

Betegek iparkodnak a vérükből
kitört vadat megint lefogni
Szemükkel vadászaton hatolnak
oda hol a nappal
halálTiadt színben hever

s .a hold mélysége
tágranyílt téli álmukba behatol
keményen magasba rántva őket

míg a föld fonala elszakad
és a Malmán függenek
vergődő tagokkal -
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