
TEILHARD DE· CHARDIN

VILÁGMINDENSÉGEM(l)
Tanulmányom semmiképp sem akar végleges magyarázátot adni a Világról.

Nem is akar kifejezetten összeállítani semmiféle általános elméletet sem a gon
dolkodásról, sem a tevékenységről, sem a misztikáról. Nem akarja azt a látsza
tot kelteni, míntha az itt feltárt távlatok azonnal kötelezők volnának mindenki
re, még másfajta látásmódok ellenére is, amelyek esetleg (jogosan, vagy alap
talanul) mások számára hagyományosabbnak és jobban elfogadottnak tűnnek,

Csak azt a személyes világnézetet szeretném itt kifejteni, amelyhez fokozatosan
jutottam el emberi és keresztény öntudatom elkerülhetetlenkiböntakozása so
rán. A keresztény igazságok és a keresztény gyakorlati élet olyan folyamat so
rán hatott "egyéni természetemre, amelytől teljesen függetlennek éreztem szabad
ságomat; s íme így mutatkoztak azok az eredmények, amelyeket elsorolni pró
bálok. Tanulmányomnak értéke ez a determinizmus (vagy ha inkább úgy tet
szik, ez az ellenállhatatlan spontaneitás). Értelmi síkon persze könnyen bírálni
lehet rendszeremet. De ilyen kritikák semmiképp sem fosztják meg sajátos érté
kétől, ami éppen az, hogy kikezdhetetlen lélektani tanúságtétel. Ha talán töb
bé-kevésbé ügyes is a filozófiám, az mégis tény, hogy egy XX. századi közern
ber, éppen mert természetes adottságként vett részt kora szellemi és gyakorlati
problémáiban, belső életére csakis fizicista és egységesítő világképben és Krisz
tus-elgondolásban talált egyensúlyt, s ezáltal határtalan béke és kitárulás lett
osztályrésze.

Csakhogy ennek az objektív sikernek már önmagában is megvan a fontos
sága: azt bizonyítja, hogy bár ügyetlen és csak megközelítően pontos a fogalmi
készletem, mégis olyan szellemi törekvés igyekezett bennem formát ölteni, ame
lyet később mások majd nálam szerencsésebb módon fognak kifejteni. Bizony,
azt érzem, hogy nem is én fogalmaztam e lapokat, hanem bennem egy nálam
nagyobb Ember, akit százszor és százszor míndíg ugyanannak ismertem fel ma
gam körül. Ha talán igen korlátolt volt is tapasztalatom az elmúlt tíz év so
rán, számomra mégis bebizonyította, hogy akár a Kereszténységben, akár kívü
le, hihetetlen sok ember (többé-kevésbé öntudatosan) táplálkozik ugyanazokból
az intuíciókból és megérzésekből. mint amelyek az én életemet töltötték ki. Mi
vel engem a sors a Világnak. olyan kíváltságos útkeresztezőjére állított, ahol pa
pi és tudományos kutatói mínőségemben rendkívül kltágítóan és változatos fo
kon éreztem magamon átáramlaní az emberi és az isteni erők kettős folyama
tát; mert ilyen szerenesés helyzetben, két világ határán, rendkívüli barátokra
találtam, akik megnyitották szellememet, és hosszú alkalom is adódott, hogy vi
lágképem ..megérjen és megszllárduljon : ezért azt gondolom, hogy hűtlenséget

követnék el az Élettel szemben és azok iránt is, akik rászorulnak segítségemre
(mínt ahogy nekem is szükségem volt mások segítségére), ha nem kisérelném
meg közölni velük annak a nagyszerű Világképnek a vonalait, amely huszonöt
éves eszmélődés és sok-sokfajta tapasztalat .során tárult elém. Ismétlem: ez csak
vázlat lesz. De az lesz életük boldogsága, mint ami az enyém is: szüntelenül
próbálják egyre jobban megrajzolni ennek a vázlatnak vonalait.

A kifejtésre· kerülő szemléletmódnak az adja meg vonzó és békét teremtő

hatását, hogy belőle kiindulva végeláthatatlanul és lénye legmélyén, simán és
könnyedén kapcsolódik össze, rendeződik és kölcsönösen egymást világítja meg
a fizikai, erkölcsi, szociális és vallási Világ számtalan eleme. Egész "apologeti
kám" csak abból áll, hogy rámutatok erre a szilárd, természetes, teljes kohe
renciára. Nem fogok elidőzni részletkérdések vitatásánál. Nem sokat törődöm

posztulátumok szaporításával. Még azzal sem sokat barlódom, hogy utolsó ízig
levonjam azokat a végső következtetéseket, amelyek nagy számban fognak elő

villanni a csak durva vonásokkal megrajzolt vezérfonalak során. Csak arra szán
dékszom rámutatni, hogy ha egy bizonyos szemszögből közelítünk a Dolgok óri
ási rendszertelenségéhez. akkor homályuk és szétesettségük miként válik hirtelen

(l) Bz már a második tanulmány, amelynek címe: Világmindenségem. Az elslS 191H-ban ké
szült. és MlIe. Alice TeiÍhard-Charbon közölte az Irások a háború idejéb6l C. kötetben.
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valami kimondhatatlan rezgéssé, végtelen finom árnyalatú és hangskálájú. ki
meríthetetlen gazdagságga, határtalanul tökéletes egységgé. Ha csak egy kissé is
sikerül megértetnem és másokkal megosztanom ezt az elért eredményt, máris
a legjobb bizonyítékot adom, hogy csak az Igazság valósíthatja meg könnyedén
a Valóság SzintézIsét.

I.

FILOZOFIA. A TEREMTŐ EGYESVLl'i:S.

AI Az alapelvek

Mielőtt szintetikusan kifejteném azt a filozófiát, amelyen erkölcsi és vallási
gondolatvilágom épülete nyugszik és felépül, hasznos lesz kiemelnem néhány
alapvető Elvet vagy Posztulátumot; bennük már elővillan az a "szellem", amely
ben Világképem született és kibontakozott.

1. A TUDAT ELSOSÉGE. Az említett elvek között logikailag és lélektanilag
is első az a meggyőződés, hogy a létezés jó, azaz: a) többet ér létezni, mínt nem
létezni, b) többet ér a több-lét, mínt a kisebb-lét.

Ha kisegítő elvként azt is elfogadjuk, hogy a "beteljesült" lét a tudatos lét,
akkor az első elvnek praktikusabb és világosabb formát adhatunk, vagyis: a)
többet ér a tudatos létezés, mint a nem tudatos .létezés, b) többet ér a tudato
sabb létezés, rnínt a kevésbé tudatos.

Első pillanatra talán maguktól értetődőnek vagy terméketlennek tűnnek ezek
az állítások. A valóságban viszont roppant termékenynek és kötelező erejűnek

mutatkoznak, mihelyt igyekszünk meghatározni végső következményeiket. S a
gyakorlati életben meglepetten tapasztaljuk, hogy ezeket az elveket a tettek vagy
az elmélet területén míly gyakran vonják kétségbe az agnosztíkusok, a pesszi
misták, az élvezethajhászók, a gyávák. Lehet, hogy jó és rossz Emberek, kivá
lasztottak és elvetettek között a nagy elválasztó határt az vonja meg, hogy a
nagyoobb tudat abszolút értékének, illetve nem-abszolút értékének adják meg a
főhelyet, az elsőséget.

2. HIT AZ ÉLETBEN. Belső életemnek ez az első alapköve (a Tudat első

sége) azonnal társul egy másikkal: az Életbe vetett Hittel, vagyis azzal a meg
dönthetetlen biztonsággal, hogy a teljes egészében vett Világegyetemnek a) célja
van, és b) sem utat nem téveszthet, sem meg nem állhat útközben.

Sajnos, a Világ elemei elszigetelten nem érnek sikert, legföljebb csak szánal
masan parányi rnértékben. Határozott meggyőződésem, hogy ezt a teljes esen
dőséget nem lehet kiterjeszteni kollektívegészükre. Nem tudom elfogadni, hogy
a Világmindenség elbukjék. Most nem számít, hogy ez a kiváltság (a siker biz
tonsága) fölöttünk élő gondviselő akciónak köszönhető-e; avagy olyan szellemi
energia befolyásának, amely magában az egészben van (valami Világ-lelkének);
vagy egy olyanfajta tévedhetetlenségnek, amely nem jár ugyan ki az elszigetelt
próbálkozásoknak. de osztályrészül jut a végtelenszer és újra próbált kísérletek
nek ("a nagy számok tévedhetetlenségének") ; vagy inkább e három tényező

együttes és rangsor szerint rnűködő akciójának köszönhető. Minden magyaráz
gatás nélkül hiszek abban a tényben, hogya Világnak a maga Egészében biz
tos a sikere, azaz hogy (az első Elv értelmében) elérkezik valami felső tudat
állapothoz.

S ezt én a tényekből következtetve hiszem: mert ha a Világmindenségnek
mindmáig sikerült megvalósítania azt a valószínűtlennek tűnő munkát, hogy
megszületní késztette az emberi gondolatot a szemünk számára véletlenekből és
balszerencsékből álló elképzelhetetlen hálózat ölén, hát ez azért lehet, mert leg
mélyén valami olyan hatalom vezérli, amely teljes szuverenitással uralkodik al
kotóelernein. De ezt azért is hiszem, mert szükségem van rá: hiszen ha kétel-

.. kedném, hogy az a szubsztancia, amellyel sorsközösségben élek, nem tud ellen
állni bármi próbának. akkor tökéletesen elveszettnek érezném magam és elvesz
teném minden reményemet. Végül azért is - és főleg azért - hiszek a Vi
lág sikerében, mert szeretem, nagyon-nagyon szeretem ezt a Vílágmindenséget,
amely átfog engem. Annyira szeretem, hogy lehetetlen nem bíznom benne.
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3. HIT AZ ABSZOLÚTBAlIJ. Mivel a Világ sikert ér el (második Elv), és
mert a siker a tudatosabbá-válást jelenti (első Elv), ezért arra következtetek,
hogy - az imént láttuk - a Mindenség önmagában érleli meg egy bizonyos
Tudatnak a gyümölcsét. Milyen lényeges tulajdonságot várunk ettől a magasabb
tudattól, ettől a felsőrendű Iétrnódtól, hogy valóban elismerjük sikerét? Azt
fogjuk megkivánni, hogy mindörökre tartó állapotot érjen el, vagyis abszolút
tökéletességet.

Száz ember közül kilencvenkilenc nyilván sosem veti föl ezt a határozott
kérdést: "Érdemes-e élni?" - Számukra ez nem probléma, mert még automati
kusan sodorja őket az élet, mint ahogy magával ragadta azokat az értelmes
ésszel nem rendelkező létezőket, amelyek az Ember megjelenése előtt egyedül
vitték tovább az evolúció munkáját. Csakhogy elvileg létezik ez a probléma, s
előre is látható, hogy egyre követelőbb erővel áll az Emberiség elé, amint egyre
költségesebb s egyre súlyosabb lesz az emberi mű megvalósítása. Vajon csaku
gyan remélhetjük, hogy maradandó művön dolgozunk, vagy csak hamut gyú
runk és alak.ítgatunk ? A szellemmel együtt a földi Világ szíve mélyén megjelent
a Világot kritizáló félelmetes hatalom. Az állatok passzív módon és vakon húz
zák a Haladás igen súlyos szekerét. Az Ember viszont, még míelőtt folytatná a
közös feladat megvalósitását. megkérdezheti. és kell is hogy megkérdezze: va
jon megéri-e azt a fáradságot, amit megkövetel? Az élet érdekében vállalt
munkának s a halállal szemben érzett rémületnek van-e értelme? Ámde csakis
olyan ellenérték elégíthet ki minket (s itt arra a becsületes gondolkodásra hi
vatkozom, amire minden ember képes, ha leszáll saját maga mélyére), amely
biztosítja, hogy fáradozásunknak kézzelfogható eredménye - a benne reilő va
lami révén - olyan Valóságban kap szintézist, amelyben semmiféle féreg és
rozsda nem marhatja szét.

Ez a követelmény talán túlzottnak tűnik. Én viszont az Ember számára tel
jesen természetesnek találok ilyen igényt, mert annyira világosan olvasom szt
vem mélyén; s képtelen vagyok elfogadni, hogy elvileg ne jusson bármelyik
embertársamnak osztályrészül. Mínél inkább gondolkodom, annál jobban látom,
hogy lélektanilag lennék képtelen a legkisebb erőfeszítésre is, ha nem hihet
ném, hogy ebben az erőfeszítésben valami abszolút érték rejlik. Ha valaki azt
bebizonyitaná nekem, hogy egy szép napon semmi sem marad alkotásomból.
mert nemcsak az egyén fog meghalni s nemcsak a Föld, hanem az egész Min
denség is; megölné bennem minden aktivitásom rugóját. S ígérjenek bár ezer és
ezer évet a magam személyes élete számára, vagy hogy nálamnál Nagyobb va
lamí fogja mindezt felhasználni emberfölötti módon, - de ha e hosszú időszak

végén mégiscsak megsemmisülés vár reám, akkor számomra mindez csak any
nyit jelent, mintha már holnap semmisítene meg a halál; s akkor akisujjamat
sem mozditanám meg, hogy jobbá legyek. A szabadakarat a legparányibb dol
got is csak úgy képes mcgmozgatní, ha végleges eredmény vonzza, valami "örök
reszóló mű", amire számíthat erőfeszítésem.

S mivel (a második Elv értelmében) nem tudom elfogadni, hogy a Világ
rosszul van megszerkesztve, fízikailag ellentmond önmagának és képtelen kielé
gíteni az általa szült létezők lényeges éhségét: szívvel-Iélelckcl bízom abban,
hogy az Élet a maga egészében valami új és örök Föld kialakulása felé tart.

4. AZ EGÉSZÉ AZ ELSOSÉG. Mármost milyen vonásokkal gondolom el azt
a végső, egyedül értékes Valóságot, amely magába gyűjti munkámnak és az Élet
munkájának minden abszolút mozzanatát? - Föltétlenül valami óriási Egység
ként gondolom el. Mivel az Élet nem elemeiben, hanem egész együttesében té
vedhetetlen (második Elv); s mert a Világ növekedésétől elvárt gyiimölcsben
a minden egyes monász részéről kidolgozott Életnedv színc-Iavának kell fel
szabadulnia (harmadik Elv): ezért annak az Abszolútnak a vonásai, amely fe
lé emelkedünk, csakis az e'!és?nok. valami fple kitisztult, magas fokra szublí
mált. "tudatossá vált" Egésznek vonásai lehetnek.

íme. az egyén értékéhe vetett hitem fokozatosan így öltött héd ározott alakot,
vált e·o;yre gazdagabbá. míg Végiii valamí egyetemesen várt Valósáz láha elé
térdelek. Az értelmi folvarnat lo-rikus. Abban is hiztos vaavok. hngy szelternem
történeti s?ompontból másfaita úton iárt. Az E'!és7et nem anrl,lékos murikával
fedeztem f'el. De valami .Jcozmíkus tudat" révén az E",;s7, tárult elém. knve
telő erővel. Bennem mindent az ő vonzása mozgatott, mindent ő járt át élettel,

825



mindent Ő szervezett meg. Mivel szenvedélyesen átérzem és szeretem az Egé
szet, ezért hiszek a létezés elsőségében. ezért nem fogadhatom el az Élet vég
leges bukását s ezért nem is vágybatom kisebb ellenértékre, mint magára erre
az Egészre.

További gondolataink is szüntelenül azt fogják megmutatni, hogy a Világban
filozófiailag és lélektanilag minden csak az Egészből kiindulva, az Egészben
érthető.

B) A Teremtő Egyesülés

Az áttekintett néhány elv körülírja azt a területet, amelyen belül kell ke
resnünk az élet problémájának megoldását; de még nem ad magyarázátot a Vi
lágról. Én a teremtő Egyesülés elméletével próbáltam eljutni ilyen magyárá
zathoz.

A teremtő Egyesülés nem kifejezetten metafizikai elgondolás; inkább vala
miféle tapasztalati és pragmatikus magyarázat a Világegyetemről. Abból az
igényből született meg bennem, hogy szílárdan egybefogott rendszerbe hangol
jam az Evolúció tudományos szempontjait (amelyeket lényegiikben végleg elfo
gadtak már) és azt a velem született törekvést, amely az Isteni keresésére
ösztönzött. Ezt a rendszerbe hangolást én nem a fizikai Világgal szakítva, ha
nem az Anyagon keresztül, valamiképp az Anyaggal egyesülve igyekeztem meg
valósítani.

A. Dolgok ilyen kifejtéséhez egyszerűen azáltal jutottam el, hogy elmél
kedtem azokról a fölöttébb izgató viszonyokról, amelyek a szellem és az anyag
között ·léteznek. Ha van jól megalapozott tapasztalati tény, hát akkor ilyen az,
hogy "minden ismert élőlényben mínél magasabb rendű a pszichizmus, annál
bonyolultabb szervezethez kötődve jelentkezik". Minél szellemibb a lélek, annál
összetettebb és törékenyebb a teste. E különös "kompenzáció" törvénye nemigen
keltette fel a filozófusok figyelmét, legföljebb arra adott nekik alkalmat, hogy
még jobban elmélyítsék azt 8 szakadékot, amelyet szívesen vájnak a Szellem
és az Anyag közé. Én úgy láttam, hogy ez a törvény egyáltalán .nem valami
paradoxális vagy esetleges viszony, hanem igen könnyen tárhatja fel a létezők

titokzatos szerkezetét. Tehát ahelyett, hogy nehézséget vagy ellenvetést Iabríkál
tam volna belőle, éppen a Dolgok magyarázó elvévé tettem.

A teremtő Egyesülés az az elmélet, amely szerint a Kozmosz jelenlegi evo
lúciós fázisában (mert mi csak ezt ismerjük) minden úgy történik, hogy az
Egynek és a Sokfélének sorozatos egyesülési jelenségeit mutatja; s az Egy an
nál tökéletesebb, mínél tökéletesebben központosít önmagába minél több Sok
félét. A lélek által egy testbe csoportosított elemek számára (amelyeket már a
csoportosítás ténye magasabb létfokra emel) "plus esse est plus cum pluribus
uniri", azaz a többlét annyit jelent, hogy minél több elemmel minél jobban jut
egységbe. A lélek Xaz egységet megvalósító) számára pedig így fejezhető ki az
egységelv: "plus esse est plus plura unire": a többlét annyit jelent, hogy minél
nagyobb számú elemet minél jobban egyesít. Mind a test elemei, mind pedig
a lélek számára: befogadni vagy közölni az egységet, ez annyit jelent, hogy Is
ten teremtő hatása alatt áll, "qui creat unindo", aki egyesítéssal teremt.

Ezeket a formulákat gondosan kell mérlegelnünk, mert másképp talán hely
telenül magyaráznánic Nem azt jelentik, hogy az Egy a Sokféléből áll, vagyis
hogy a magába csoportosított elemek egybeömléséből születnék (hiszen ebben
az esetben vagy nem lenne valami teremtett, azaz egészen új dolog; vagy pe
dig a Sokféle térbeli-időbeni eredményei fokozatosan megszünnének, - ami
pedig a tapasztalatnak ellentmond). Az elsorolt formulák csak azt a tényt feje
zik ki, hogy az Egy csakis a Sokféle nyomán mutatkozik számunkra, uralkodva
a Sokfélén. hiszen az Egynek éppen az a lényeges, formális akcíója, hogy egye
sít. Ez pedig megengedi, hogy a következő alapelvet fogalmazzuk meg: ,.A te
remtő Egyesítés nem olvasztja egymásba azokat az elemeket, amelyeket csopor
tosít. (A boldogság, amelyet az egyesítés teremt, nem éppen abból áll-e, hogy
az egyik elem a másikkal eggyé válik, de úgy, hogy megmarad saját magaz)
A teremtő Egyesítés megőrzi azokat az elemeket, amelyeket egyesít; sőt be is
teljesíti őket, mint ahogy az élő testekben látjuk, ahol a sejtek annál inkább
specializálódtak, minél magasabb rendű létezőhöz tartoznak az állati sorozatban.
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Minden egyes magasabb rendű lélek még jobban differenciálja, egyre inkább
saját magukká tökéletesíti azokat az elemeket, amelyeket egyesít."

Azon a területen, amelyet a történelmi vagy tapasztalati kutatómunkánk el
ér, igen kielégitően ígazolhatók a .teremtő Egyesülés törvényei. A tudat fokoza
tosan emelkedik "egyre szélesebb és egyre magasabb rendű élő anyag-piramis
fölé: - e szavakkal fejezhetjük ki legtárgyilagosabban és leginkább kielégitő
formában azt a Valóságot, amely olyan messzire terjed és olyan mély, amennyi
re csak érzékszerveinkkel elérhetjük. - Csakhogy az emberi szellem éppen ak
kor boldog, ha perspektíváinak összhangját már minden közvetlen látáson túlra
igyekszik meghosszabbítani maga körül. A rekurrencía-törvény pedig, amely ma
gát a teremtő Egyesítést fejezi ki, csodálatos hajlékonyan ajánlkozik ehhez a
nagyszerű törekvésünkhöz. S a legtávolabbi Múltnak és a legvégső Jövendőnek

sötét tömegébe a szerveződésnek nagy vonalait rajzolja:
A Dolgok alsó határán, minden elérhető pontnál mélyebben, valami határ

talan sokaságot tár elénk, a teljes egység-nélküliséggel járó teljes sokféleséget.
Ez az abszolút sokféleség igazában a semmi lenne már, és sosem létezett. De
azt az irányt jelzi, ahonnan számunkra a Világ felbukkan: az idők kezdetén
úgy tárul elénk a Világ, hogy Sokfélével átitatva és Sokfélétől patakzóan
("lucskosan") jön elő ebből a Sokféléből. Pedig ekkor már elkezdődött az egy
ségesítés munkája, hiszen már van valami. Első elképzelhető stádiumain a Vi
lágot már réges-rég ostromolja sok-sok elemi lélek, amelyek maguknak akarják
megkaparintani porát, hogy ezt a port egyesítve létezhessenek. Abban nem ké
telkedhetünk, hogy a merő anyagnak mondott Anyag minden bizonnyal már va
lamiképp lélek-által-rendezett valami, - persze a maga médján. A tökéletes
külsőségesség (valami "benső-nélküliség") vagy teljes "tranziencia", teljes kötet
lenség ugyanúgy egyet jelentene a semmivel, akárcsak az abszolút sokféleség.
Atomok, elektronok, elemi korpuszkulák: bármifélék legyenek is (föltéve, hogy
valami létezőt. alkotnak rajtunk kívül), föltétlenül rendelkezniök kell valamiféle
kezdetleges immanenciával (bensővel, kezdetleges szerkezettel), vagyis valami szel
lemszikrával. Mielőtt a Földön a fizikai-kémiai feltételek megengedték volna a
szerves élet születését, a Világmindenség vagy még semmi sem volt önmagában,
vagy pedig már valamiféle tudatködöt alkotott. A Világ minden egyes egysége
- föltéve, hogy természetes egység - egy-egy monász,

Az anyagvilágban a monászok kevéssé és gyöngén egyesülnek; ezért mutat
koznak annyira szílárdnak, ha szoros értelemben vett élőlényekhez hasonlítjuk
őket. Az állatokban a monászok már jobban egyesülnek: ahhoz már eléggé, hogy
törékenyek legyenek; de még nem oly erősen, hogy ellene tudnának állni a rá
juk leselkedő azétesésnek. Eddigi ismereteink szerint: a szellem csak az Ember
ben egyesíti maga köré oly tökéletesen a Világmindenség egész egyetemét. hogy
bár szerves támpontja pillanatnyilag szétesik, mégis semmi sem rombolhatja le
működésének és tudatának "vortexét" (önnönmagára központosuló örvénylését),
amelynek éppen ö a megmaradó központja. Az emberi lélek az az első végleges
támpont, amibe a Teremtés által Egység felé emelkedő Sokféle kapaszkodhat.

Körülöttünk eddig jutottak el a dolgok a Világmindenségben. Mínt számta
lan központból sugárzó szféra, az anyagi Világ ma ekként függ össze az embe
rek szellemi tudatával. Mit mond nekünk a teremtő Egyesítés ennek a rend..
szernek egyensúlyáról és jövőjéről? -- Határozottan figyelmeztet, hogy a látható
világ még igen-igen labilis és befejezetlen: labilis (instabilis), állhatatlan, esen
dő, mert a Kozrnoszban létező (élő, avagy már eltűnt) sok-sok millió lélek olyan
ingatag sokaságot alkot, amelynek szinte mechanikailag szüksége van egy Köz
pontra, hogy ennek révén "megállhasson", megmaradhasson; és befejezetlen is,
mert éppen a sokaságuk, amely noha gyöngeséget jelent, mégis olyan erőt és
olyan jövő reményét is mutatja, ami nem más, mint a szellemben megtörténő

későbbi egyesülés igénye és vágya. így az elmúlt fejlődés egész óriási súlyaar
ra "szorít" minket, Embereket, hogy magunknál magasabbra nézzünk a lelki
rangsorole között, Igen, az ember-alatti Világot a mi lelkünk szilárdítja meg;
de az emberi Világot is csak úgy foghatjuk fel, hogy azt meg a mienkénél óri
ásibb és erősebb tudatos központok tartják fenn. S ekként lassan-lassan (a sok
félébbtől a kevésbé sokféle felé haladva) oda érkezünk, hogyelgondolunk egy
első és legfelsőbb Központot, egy Ömegát, amelyben a Mindenség minden szá
la, fonala; szervező vonala egybekapcsolódik.' -Ez a Központ még alakulóban van
(virtuális), ha magát azt a beteljesítő mozgást nézzük, amelyet ő írányít ; de
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ugyanakkor már valóságosan létező Központ is, mert az ő valóságos vonzása nél
kül egy egyetemes egyesítő ár nem tudná fölfelé emelni a Sokfélét.

Látjuk tehát, hogy a teremtő Egyesítés fényénél olyan óriási kúp formáját
ölti magára a Világegyetem, amelynek alapja határtalanul nyúlik hátra az éj
szakába, míg csúcsa egyre följebb emelkedik és összpontosul a fényben. Fönt
ről lefelé ugyanaz a teremtő hatás dolgozik, de egyre tudatosabban, tisztábban,
bonyolultabb formában érvényesül. Kezdetben homályos rokonvonzások sodor
ják az Anyagot ; aztán nemsokára érezhető az élőlény vonzása, amelynek alsóbb
formái ugyan csaknem mechanikusan mozognak, de ami az emberi szívben vég
telen gazdag és félelmetes szerelmí erővé változik; végül még magasabb fokon:
megszületík az emberi köröket is túlszárnyaló Valóságok szenvedélyes szeretete;
s mi érezzük, homályosan sejtjük, hogy bennük úszunk. A Tudománynak szük
ségképp az a rendeltetése, hogy főleg azokkal az anyagi elrendeződésekkel fog
lalkozzék, amelyeket sorozatosan alakít ki az Élet mozgása, S amikor ezt vég
zi, csak a Dolgok héját látja. A Világ igazi evolúciója a lelkekben játszódik le
s a lelkek egyesülésében. Bensőséges tényezői nem mechanikai jellegűek, hanem
pszíchológíaíak és erkölcsiek. Az Emberiség később bekövetkező fizikai kibonta
kozását (erről majd beszélünk még), vagyis kozmikus és biológiai evolúciójának
igazi meghosszabbadását éppen ezért kell olyan tudatnövekedésben keresnünk,
amelyet a pszichés egyesítő erők működése valósít meg.

A teremtő Egyesülés néhány következménye

Ha a föntebb összefoglalt Világképet elfogadjuk, meglepetten tapasztaljuk,
hogy a teremtő Egyesülés következményeként mily könnyedén adódik egész sor
rendkívül értékes megállapítás a Világ jobb megértésére és helyesebb f~lhasz-

nálására vonatkozóan.
1. Legelső következményként, elsőrendű fontosságú igazságként mutatkozik

az az alapvető elv, hogy "minden Szílárdság a Szellemtől származik". Ez ma
gának a teremtő Egyesülésnek meghatározása..Pedig mintha a Világ közvetlen
és nyers megtapasztalása ennek ellentétét akarná velünk elfogadtatui. A szer
vetlen dolgok szilárdsága, a test törékenysége azt akarja elhitetni, hogy mínden
szílárd állandóság az Anyagtól származik. Határozottan visszájára kell fordíta
nunk a Dolgoknak ilyen durva szemléletmódját, amelyet maga a Fizika is kezd
megdönteni, mert fölfedezi, hogy azok az anyagok, amelyeket elpusztíthatatlan
nak véltünk, lassan elpusztulnak. - Nem, semmi sem marad meg másképp,
mint csakis szintézís eredményeként, vagyis végeredményben a Szellem víssz
fényeként, még ha igen parányi szintézisről van is szó, Ezért az a materialista
filozófus, aki a Világegyetem szilárd elvét a lélek alatt keresi, csak port fog
kezébe, ami aztán szétrnorzsálódik ujjai közt. Emiatt van az is, hogy az az
érzéki ember, aki nem a saját lénye fölemelését célozva próbálja átölelni szen
vedélve tárgyát. vagyis aki kettejük egyesülése révén nem törekszik gazdagabb
és magasabb rendű lelket alkotni -, az ilyen érzéki ember gyógyíthatatlan szét
szakadás forrását oltja egyesülésének meakísérlésébe: a merőben anyagi élvezés
minden újabb lépése eltávolítja szarelmétől.

"Minden föntről tart össze, mínden föntről kapja szilárdságát", végig az
egyetemes sokféleség óriási hálózatán, kezdve a legparányibb elemtől egészen a
Iegnagyszerűbbíg, a Természet leganyagibb szervezeteitől szellemünk hajszálfinom
alkotásáíg, a monászok legkisebb társulásától egészen a legóriásibb szervezett
együttesekig.

2. Minden fentről kapja szílárdságát. Ebből először is az következik, hogy
körülöttünk minden valóság (bármily lelki legyen is) vég nélkül felbontható
olyan részekre, amelyek a saját természeténél alacsonyabb rendűek. Minden
egyes élő szervezet a maga módján visszavezethető fizikai-kémiai elemekre: 
a tudományos hipotézis többé-kevésbé nyers tényekre, - a szabad tett deter
minista kötöttségekre. - az intuíció szrllogízmusokra, - a hit értelmi hítala
pokra, - a szent inspiráció hosszú és türelmes emberi előkészítő munkára ...
De minden újabb fok, amelyen a szellemi tényt a sokfélére visszük vissza (el
anyagiasítás), egy-egy lelket veszít el. Az analízis, ez a csodálatos és hatalmas
eszköz, amely a valóságot szétszabdalja, csak egyre kevésbé megragadható s
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egyre szerényebb elemeket hagy kezünkben. Föltárja a dolgok szerkezetének tör
vényét, de működésének maradékai, üledékei egyáltalán nem adják meg a Világ
szilárd lényeget, hanem egyre közelebb kerülnek a semmihez.

3. Ismétlem: mínden föntről kapja szílárdságát. Ez az elv minden elé he
lyezi, fölmagasztalja a Szellem uralmát. De ugyanakkor megmenti és megne
mesíti az Anyaget. Mert bár a Szellem állandóan húzza és fönntartja az Anyag
nak a Tudat felé törő fölemelkedését, viszonzásul az anyag teszi lehetövé, hogy
a szellem fönnmaradjon, mert szüntelenül talajt és táplálékot szolgáltat neki a
cselekvésre. Már mondottuk, hogy a mindent fönntartó szellemnek is csak az
által van létjogosultsága és szílárdsága, csak azáltal "tart össze", csak annak ré
vén "áll meg a lábán", hogy "összetart". A szellem végtelen finomsága és gaz
dagsága ahhoz a szervezett sokféleséghez kötődik, amit "szilárd keblére" ölel.
A létező lelki csúcsának tisztasága alapjának bőségével arányos.

4. A teremtő Egyesülés rendszerében egyébként nem lehet durván szembe
állítaní Szellemet és Anyagót. Mert aki megértette azt a törvényt, hogy "a lel
kivéválás egyesüléssel történik", annak számára nincs többé két "szakasz" a Vi
lágmindenségben, már nincsen külön Szellemek és külön Testek területe, ha
nem csak ugyanannak az útnak két iránya (a rossz irány a sokfelé-morzsálódás
sal, illetve a jó irány az egyesülés révén). A világban minden létező annak a
.Jiegyhajlatnak" valamelyik pontján van, amely a homályból a fény felé emel
kedik. Előtte: rá : vár az erőfeszítés, hogy uralmába vegye és egyszerűbbé tegye
saját természetét; mögötte pedig: könnyű ráhagyatkozás erőinek fizikai s erköl
csi szétesésére. Ha előre tart, a Jóval találkozik: számára már minden szelle
met jelent. Ha visszacsúszik, csak rosszat és anyagót talál a lába alatt. - Vagy
is az abszolút Rossz (azaz a semmi, a' teljes sokféleség. amibe az ember vissza-'
hull) és a végső Jó között (vagyis amaz egyetemes ősszpontosulási Központ kö
zött, ahová minden törekszik) rengeteg létfok van; bizonyára néhány magas
lati szint választja el ezeket a fokozatokat (például ami az Állatot az Embertől,
vagy az Embert az Angyaltól választja el), de ugyanazt az egyetemes mozgást
rajzolják ki. S minden egyes foknak megfelel Jó és Rossz, Szellem és Anyag
sajátosan arányos mennyísége. Ami számomra rossz, anyagi, az lehet jó és lel
ki olyan valakinek, aki utánam jön. S aki előttem jár a hegyen, összetörné ma
gát, ha azt használná fel, ami engemet egyesít.

/ Anyag és Szellem nem két dologként. nem két természetként áll szemben
egymással, hanem mínt két fejlődési irány a Világon belül.

5. Ekként tűnik el az a számtalan nehézség, amibe minden olyan filozófia
ütközik, amelyamonász elszigetelt elemeiből kiindulva akarja fölépíteni a Vi
lágot, ahelyett, hogy a Világegyetem alapvető és lényeges egységét választaná
vezérelvül. A Szellem és az Anyag kölcsönös egymásra hatása, a létezők inter
akciója, a .Jcülsö" Világ megismerése csak azért megoldhatatlan kérdések, mert
azzal a hamis és lehetetlen problémával állítjuk szembe magunkat, hogy a Mín
dent ennek az Egésznek részecskéiből akarjuk megérteni, s közben nem vesszük
tekintetbe az Egész sajátos tulajdonságait (mintha a természetes Egész nem is
volna több a részeinél). Ezek a filozófiai aporíák ("cruces philosophorum") dé
libábként tűnnek el, mihelyt megértjük, hogyaKozmoszban végeredményben
csak egyetlen alakuló fizikai valóság létezik, egyetlen Monász. Nincs már szük
ség arra, hogy "hidat" keressünk a természetek vagy a Dolgok között az olyan
Világegyetemben, ahol az egység (és következésképp a teljes egymásrahatás) az
az egyensúlyi állapot, amely felé a szellemivel alakuló létezők tartanak.

Igen, a befejezetlen és rangsort alkotó szubsztancíák egyforma organikus
törvényt követve kapcsolódnak össze (s ebben a viszonyban találják meg egyé
ni különféleségüknek és hatáserejüknek teljességét), Ez az elgondolás persze el
képesztí azokat, akiknek szellemét holmi túlságosan intellektualista és geomet
rikus ontológia ferdítette el. Megbotránkoztatja azokat, akik a Valóságot szub
sztancíákra (egyformán szubsztanciális lényegekrej és akcidensekre (járulékok
ra) osztják. Ezeken nem lehet segíteni. Az igazi bölcsesség azt jelenti, hogy a
Világ homályos folt jait oda állítj uk, ahol valóban léteznek, és nem rakjuk át
őket mesterségesen más helyre - azzal az ürüggyel, hogy megőrizzük azokat
az elveket, amelyek csak látszólag világosak (vagy amelyek csak a fejlődése

végpontjára eljutott Világegyetemre érvényesek). Ha jó helyre állítunk egy titkot,
ugyanolyan termékeny lesz. akárcsak a legalaposabban kivízsgált igazságok. Ilyen
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például a teremtő Egyesülés elméletében az az elv, hogy "in natura rerum" 
a dolgok természetes rendjében - nincsen befejezett s ennek következtében el
szigetelt .szubsztancía, hanem minden egyes szubsztancíát Szubsztancíákból álló
Szubsztancia-sorok tartanak fenn, amelyek viszont egymást tartják össze fokról
fokra, egészen a végső Központíg, amely felé törekedve minden összpontosul.

A "befejezetlen Szubsztancia" és a "Szubsztanciákból álló Szubsztancía" ket
tős eszméje nélkül akármelyik filozófia összefüggéstelen és zavaros marad. Ha
viszont elfogadjuk ezt a két fogalmat, akkor minden világos magyarázatot kap,
s körülöttünk minden rendkívül élesen rajzolódik ki - nemcsak a Metafízíká
ban, de talán még inkább az Erkölcs és a Vallás területén.

(Folytatása következik)

VASADI PÉTER VERSE

Csak a~"tán

Veri a tenger, mossa a hab
az aranypartot. Belőle nő

ki a lélek, e pávafarok lombú
növényzet. Magas, mert mélv
gyökel·ú. És fenyeget,
a semmiig lehajolva. Lám,
nem lehet a halottat befödni
halálával ; fölhányja csatakos
tcikaróját, kiszikkad szélben,
megzsugorítja a szív lúgja,
szárazság őrli homokká,
tüzeit maggá. És azután,
csak azután.

A tenger
zúzva táplálja a növényt.
A m vadul átcsap a sziklaperemről

lebukott agyagisteneken. Valaha
bennük is zizegtek a sók s
egymásba merültek a cápaárnyak 
most már se kövek, se tenger.
Lettek volna vasak. mik csak
a fényfogyatkozásba' derengnek;
aranynak ragyogni éj is elég.

Ej, barátaim,
kimondani RA a halált ann,i,
mint a jövőbe toloncolni
folytonos születésre. Igy
haldoklik, vállára tapadt
kanca hajával s marnak «
hátába az éj ostoreziira
sutött csillagai. Énekére
- tudom én! - ideges láz
tépdesi hajlékony csuklónkat
és a halánték domború nap
félgömbjei közt villog,
futkároz a gerincünk mellett;
a benti neszek fátylán átitt
a csontkopogás : színleljak
testvérek a boldogságot !

De
mozdul Jeremiás a lélek ciszternában:
odalöktűk. Arcában iszapok ereje.
Övezett derekán fölül angyal.
Rágcsálja hullajtott kenyerét,
szavainkat. Nem csoda hát, ha köp
s keserű. Szeméből kizuhant a
világ l; helyébe vonulnak a
szárnyas csapatok csatasorban.

Hogy-hogy,
nem szálldos ? - kérded. De nem ám
Röfög, mint a vadállat, szakálla
mégis [észke gyémántos madaraknak.
Leheletének: súlyos arany párlata
van s amikor igéink vasláncként
csikoroimak, beömlik közéjük
olajnak. Athúzza agyadon véres
pengéjét s dől kétoldalra az
ezüstikra meg a kátrány.

Mielőtt

nyögnél félelmedb,en, igazad
kisüvölti. Meghajszol. Igába
szorit, hogy erőd kisodorjon
fekete kelyhű vizekre. Elnémítja
az ajkad s összehajol torkadban
a kórus. Fölkap, tejutadra taszít
s míg fényesedő arcodra feszíti a
bőrt suhanásod, egyhelyben iramodtat.

Sötétben
j'ésnyíre nyit. Pusztába veti
falak nélküli ablakorlat. Az éjt
egyetlen hegedű sikítással szúrja
szíven, odavonszol a partra, láng
cérnával varrja be mosdatlan
szádat, mely végre üres.
És beföd csatakos takaróddal.
Akkor moccan a tenger,
és azután.

Csak azután !


