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XIII. fejezet 

 

A testi dolgok átváltozása 

 

 

„Csak akkor csodálkozunk el az 

átváltozásokon, ha megláttuk őket.  

A tökéletes hernyóból lesz a pillangó,  

aki  a maga újszerűségében szintén örök 

és tökéletes, akárcsak a hernyó.”  

(Dom Vermeil) 

 

A dolgok léte, amit aktusnak is nevezünk, és ami a dolgok legmélyebb 

magja, a filozófus előtt felfedi misztériumát. Egyszerre beszél neki egy másik, a 

dolgokon túli Létről, amely azonban a dolgokban munkálkodik. De meg kell 

mondani, hogy még messze nem tudunk mindent azokról a titkokról, amelyeket 

a dolgok magukban rejtenek. A testi létnek egy izgalmas aspektusa került 

napvilágra két évszázaddal ezelőtt. 

Egészen Lamarckig (1744-1829) a tudomány ott tartott, hogy mind az 

ásványok, mind a növények, mind az állatok meghatározott, változatlan 

fajokhoz tartoznak. A fajokat rögzített formáknak tartották, amelyeket az anyag 

szükségszerűen tölt ki. Ezeknek a fajoknak a sorát eleve meghatározott 

alakzatok és struktúrák rendjében írták le. Mindenki úgy tartotta – filozófusok és 

mások is – hogy a botanikai vagy zoológiai fajok a természet „világos és 

egymástól jól elkülöníthető ideái”. Egyesek azt tanították, hogy a fajok 

örökösek. A Biblia a maga részéről azt nyilatkoztatta ki, hogy a Teremtő a 

fajokat az anyaggal együtt helyezte el a földön, a vízben és a levegőben. Így 

azok állandóak. A legtöbb teológus és egyházdoktor általában így értelmezte a 

Teremtés könyvének első lapjait. 

Lassacskán azonban a tudósok rájöttek, hogy a botanikai és zoológiai 

fajoknak van saját „történetük”, mint egyébként magának a Földnek is. Rájöttek, 

hogy a jelenleg élő fajok nem léteztek mindig, hanem az egyénekhez hasonlóan 

származásuk, eredetük van. És hogy némelyek már ki is haltak. 

Ez a felfedezés a fajok eredetéről olyan tudományok megszületését 

eredményezte, mint a geológia és a paleontológia, melyeket Paul Claudel 

találóan „Krónikáknak” nevezett.
1
 

A geológia mindenekelőtt arról mesél, hogyan formálódott a Föld egy sor 

átváltozáson keresztül, melyek különböző földtani rétegeket képeztek. A Föld 
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történetének négy korszaka van: földtörténeti ókor, másodkor, harmadkor, 

negyedkor. Ahogy leltárba vették ezeket az egymásra rakódó rétegeket, a 

tudósok újabb történetet láttak kirajzolódni bennük: a botanikai és zoológiai 

fajokét. Ez egy földalatti könyvtár, amely azonban nem papírra vagy 

pergamenre íródott. Agyagba és kőbe nyomódott fosszíliákból áll. Ezekben a 

kő- és ásványdarabokban a növények és állatok hátrahagyták létezésük 

bizonyítékait. Ezek az A. Giacometti szobraihoz hasonló sematikus struktúrák 

néma tanúkként árulkodnak az evolúcióról. Ez valóban a létezés formáinak 

Krónikája. Ezek a formák a földtörténeti koroknak megfelelően lépcsőzetesen 

egymás fölé rendeződve egy genealógiát jelenítenek meg. A geológia és az 

őslénytan tehát együttesen bizonyítják, hogy a fajokra időbeliség jellemző, hogy 

elődeik és utódaik vannak. 

Ezekben a „krónikákban” így a valaha élt természeti formák sorát 

találhatjuk meg. Aki ezt a földalatti múzeumot megtekinti, láthatja, hogy ezek a 

formák nem egyidősek, és nem is egymás mellett létezők. Kicsit olyan ez, mint 

az Egyetemes Szobrászművészet Képzeletbeli Múzeuma, ahol nyomon 

követhetjük az egymást követő stílusokat a prehisztorikus Vénuszoktól kezdve 

egészen a Moore és Brancusi féle formákig. Így bizonyítást nyer a formáknak 

mind a fejlődése, mind pedig az egymásból fakadó láncolata. A. Malraux az 

„istenek metamorfózisaként” emlegeti ezt. 

A természeti formák „prehisztorikus múzeuma” a testi létezés 

átváltozásait mutatja be. Megismerhetünk egy sor ideát, melyeket a természet az 

idők folyamán megvalósított. De legfőképpen bizonyítékot szerezhetünk arról, 

hogy az egymást követő ideáknak illetve formáknak valóban van a földtörténeti 

korszakok mentén megvalósuló leszármazása, melyekről a hasonlóságuk és 

összefüggéseik alapján genealógiai táblázatot lehet készíteni. 

Mármost, ha az átváltozás tényéről annak magyarázatára akarunk áttérni, 

erről is vannak hipotézisei a tudósoknak. A fajoknak ez az egymást követő 

felbukkanása és rokonsága az alkalmazkodásra való törekvésük eredménye. 

Hogy fennmaradjanak, például a vízből a szárazföldön keresztül a levegőbe való 

áttelepülésük során, az adott faj egyedei az új életkörülményekhez voltak 

kénytelenek igazodni. „Az uszony zseniális tökéletesedése – és a hüllő máris 

repül!”
2
 A paleontológusok könnyedén levezetik nekünk, hogyan alakult ki a 

hüllőből a madár. 

Egy új faj megjelenését ugyanolyan események kísérik, mint egy már 

létező faj egyik új egyedének kialakulását. Ezeket három felvonásra oszthatjuk: 

Először világra jön egy új forma a megelőző faj egyedeiből. Azután ez az 

új forma, amely egy új faj kezdete is egyben, megerősödik, azaz fennmarad. 

Ellenáll az őt fenyegető természeti erőknek, és önmagát megsokszorozva 

utódokat nemz. Egyes fajok fennmaradásának időtartama elképesztően hosszú. 

Hangyák pl. legalább harminc millió éve léteznek. 

Gondolatmenetünknek ezen a pontján fel kell tennünk a kérdést: Mi az, 

hogy faj? Nos, az egyforma, amely mint ilyen, csak elméletben létezik. A fajjal 
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nem találkozhatunk a valóságban. Mindig csak valamelyik képviselőjével. Az 

egy logikai kategória. Valami azonban mégis hozzárendelhető, ami a valóságba 

ágyazza: a „szubsztanciális forma”, amely belülről strukturálja a dolgokat. Egy 

vezérlő elv irányítja az egyes egyedek fejlődését. Ez az „elv” az összes egyednél 

ugyanaz. 

Filozófiailag tehát a kérdés a szubsztanciális formáknak, azaz a természet 

ideáinak eredete körül forog. Ily módon a paleontológia és a geológia arra 

kötelezi a filozófiát, hogy újragondolja a fajok eredetét: ha ugyanis ezek nem 

örökök, nem egyszerre lettek teremtve, hanem egymásból eredeztethetők, mivel 

magyarázható a létezés formáinak ez a folyamatos alakulása a természet 

történelme során? 

A „létezés” filozófusai olyan választ adnak erre a kérdésre, amely a 

„Teremtő stílusának” csodálatát válthatja ki belőlünk. 

 

 

 

XIV. fejezet 

 

Az anyag és az isteni alkotóművész játéka 

 

 

„Isten nem alkotta készre a világot, 

arra késztette, ösztökélte,  

hogy az önmagát alkossa.” 

(Paul Claudel) 

 

A természetben található létezési formák evolúciós értelmezése több 

tényen alapul. A paleontológia jóvoltából mára már nyilvánvaló a formák 

évmilliókon át történő egymásból eredése és fejlődésre való orientáltsága. 

Az evolúció súlyos ténye nehéz problémát vet fel a létezés filozófusai 

számára. A kérdés a következő: valójában nem azt állítjuk-e ezzel, hogy az új, 

tökéletesebb létező az őt megelőző kevésbé tökéletesből származik? Vajon a 

kevesebből származna a több? Egy filozófusnak nem szabad elsiklania egy ilyen 

kérdés fölött. Nem tagadhatja le a tényeket és az abszurditást sem fogadhatja el. 

Fölteszi tehát a kérdést: lehetséges, hogy a formáknak – a természet ezen 

ideáinak – elégséges oka pusztán az anyagban keresendő? Egyet szabad-e érteni 

az evolucionistákkal, akik azt állítják: „Az élet az anyagból született – értsd – az 

élettelen anyagból.”?
3
 

Mindenekelőtt elvárjuk az ilyen kérdésekkel foglalkozó filozófustól, hogy 

legyen érzéke a misztériumok iránt. Hiszen olyan forrásokat faggat, amelyek 

mindig titkosak. Először is arra a misztériumra kell ráéreznie, amely a formák 

sokaságát ontó ősanyagból árad. Minden anyagban végtelen lehetőségek 

rejtőznek. Michelangelo gyakran hangoztatta mesterének, Bertoldonak szavait: 
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„Minden márványtömb száz meg száz forma lehetőségét rejti magában. Ha nem 

így lenne, minden szobrász ugyanazt a szobrot faragná ki ugyanabból a darab 

márványból”.
4
 Melyikünk gondolta volna – mielőtt nem látta –, hogy kőből vagy 

márványból olyan számtalan sok formát lehet létrehozni, mint pl. a 

„Képzeletbeli Múzeum” szobrai? 

Fontos foglalkoznunk az eredet problémájával ahhoz, hogy lássuk: az az 

anyag, amelyből a természet meríti a formáit analóg azzal az anyaggal, amelyből 

a művészet meríti az övéit. Az előbbi alakíthatósága még nagyobb, mint az 

utóbbié. Igaza van a szemlélődő elmének, amikor az anyaggal kapcsolatban 

megjegyzi: „Nem tilthatunk meg semmit ezeknek a mélységeknek, s csak akkor 

csodálkozhatunk rá az anyag átalakulásaira, ha már megláttuk őket.”
5
 Hogy meg 

tudjuk válaszolni kérdésünket, fogékonnyá kell válnunk az iránt a végtelen 

alakíthatóság iránt, amihez az Isteni Művész folyamodik. 

Az isteni alkotóművész, ahogy elneveztük, kiváltságos helyzetben van. Ő 

ugyanis arra is képes, hogy megalkossa az anyagot, amelyből a formákat 

előhívja. Ez utóbbiak evolúciója és felbukkanásainak burjánzása arra enged 

következtetni, hogy a rendelkezésére álló anyag kezdetben még annyira 

determinálatlan, hogy a jövőre nézve semmi sincs kizárva. 

És még valami: Az az anyag, amelyet az isteni alkotóművész használ, 

más, mint amivel az emberek dolgoznak. Ez utóbbi teljességgel passzív. Merő 

várakozás. A természeti formák ősanyagát viszont egy soha nem csillapítható 

vágy hatja át az összes lehetséges forma után. Magában foglal, mintegy a 

zsigereiben hordoz valami határtalan étvágyat a létezési formákra. 

Ezt a vágyat, ezt az étvágyat az magyarázza, hogy az anyag attól az Első 

Októl származik, aki maga a Létezés Aktusa. Ez az ok pedig folyton arra 

törekszik, hogy a létező formák hasonlóságot mutassanak Vele. Ezért amikor az 

anyag kap egy lehetséges formát, tovább szomjazza a többi lehetségeset. Az 

anyag felkínálja magát az isteni alkotóművésznek a meghatározatlan formák 

sokaságának befogadására. Arra szolgál, hogy a tökéletes létező 

hasonlatosságára kialakuló számtalan forma alanya legyen. Az isteni 

alkotóművész azért akarta és alkotta az anyagot, hogy általa realitást adjon saját 

megszámlálhatatlan ideájának. 

Mivel az isteni alkotóművész szükségszerűen Intelligens, rendet vitt a 

műveibe is. A végtelenül engedelmes anyagból először az alapformákat hozta 

elő. Ezek közül egyeseket az ásványi világba rendelt, másokat a növényi, illetve 

az állatvilágba. A paleontológia ezt a rendezettséget tanúsítja. Amikor 

megismerkedünk a „formák történetével”, szükségképpen szembetűnik a célra-

rendeltség. Mert azt látjuk, hogy minden egyes szinten a megelőző formák – 

mindamellett, hogy gyakorolják a saját létük aktusait – még strukturáltabb 

formák megjelenésére készítik fel az anyagot. És azt is látjuk, hogy az utóbbiak 

mindig feltételezik a megelőzőeket. Tehát ez intelligens alkotómunka. 

De az isteni művész a legszabadabb és legkifürkészhetetlenebb alkotónak 

is bizonyul. Minden egyes szinten a fajok legváltozatosabb bőségét sarjasztotta. 
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Ha az anyaggal kapcsolatban egy csillapíthatatlan vágyról beszéltünk, akkor az 

isteni alkotóművészről pedig azt mondhatjuk el, hogy kimeríthetetlen 

találékonysággal rendelkezik. Paul Claudel, aki költő, s éppen ezért 

tapasztalatból tudja, hogy a teremtő képzelet mi mindent képes kitalálni – 

élvezettel emleget egy bizonyos játékot, mely az anyag és Teremtője között 

zajlik. „Az anyag telítve van pajkossággal, humorral: Prakriti jól tudja, hogy a 

Teremtő azért alkotta őt, hogy játszótársa legyen, de úgy tesz, mintha ezt nem 

venné észre. Cinkosként összejátszik vele. Amikor megdorgálják, lehunyja a 

szemét és elbűvölő mosollyal a rózsából, mely tiszta, mint egy fiatal lány 

lehelete, kiröppent egy pillangót.”
6
 

 

 

 

XV. fejezet 

 

A Teremtő stílusa 

 

 

„A szobrászat az a művészet, 

mely a megmunkált anyagról minden 

fölöslegeset  eltávolítva, kibontja belőle a 

művész lelkében megszületett formát.” 

(Donatello) 

 

A formák evolúciója nem magyarázható pusztán azzal, hogy az anyag 

alkalmas azok befogadására. A tiszta lét-lehetőség, a puszta alkalmasság, még 

ha az a bizonyos csillapíthatatlan vágy dolgozik is benne, nem elég ahhoz, hogy 

megmagyarázza az új és többlet lét fölfakadását. A létezés egyik tökéletességi 

fokáról eljutni egy másik, még tökéletesebbre, ehhez kétségkívül szükséges az 

anyagnak az a befogadóképessége, hogy tudjon a létben gazdagodni. Azonban 

szükség van még egy cselekvő okra is, azaz egy olyan okra, amely képes ezt 

előidézni. És ezt az okot nem találhatjuk meg az anyagban! 

Arisztotelész az első olyan filozófus, aki ezen a ponton párhuzamot von a 

természet munkája és a Művész munkája között. Gyakorta mondogatta: „A ház 

oka kétségkívül az anyag, de még inkább az a ház, ami az építész fejében van.” 

És azt is mondta: „Ház a házból jön, anyagi az anyagtalanból.”
7
 A majdan 

megépülő ház az anyagban van, de csak mint lehetőség. Az építész elméjében 

azonban aktusként létezik. A lét igényeire fogékony elme számára a formák 

evolúciója két dolgot feltételez: a különböző formák felvételére alkalmas 

anyagot; és a szervező elvvel bíró eredendő intelligenciát. 

Az őslénytan és a geológia, feltárva az anyagban lévő specifikus 

formákat, segít bennünket jobban megérteni az isteni művész formázó 

tevékenységét. Mivel ő Lélek, és mindent Ő gondolt el, a dolgok ideái eleve 
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Benne vannak. Benne ezek az ideák anyagon túliak. De amikor eldönti a 

„megvalósításukat”, az anyag belsejéből cselekszik. Nem kívülről dolgozza meg 

az anyagot. Ha valaki tisztán lélek, nincs értelme vele kapcsolatban térbeli 

képeket használnunk. Másrészről ezeket az ideákat nem kell az anyagra 

ráerőltetnie, mert maga az anyag a minden forma iránti vágyakozás. Mint a 

legnagyobb művészek, egyszerűen csak kibontakoztatja őket a végtelenül 

képlékeny anyagból. 

Isten tevékenységében és a nagy művészek munkájában az a szép, hogy 

nem illesztik bele az anyagot semmilyen formába – mint ahogyan például a 

gipszet szokták. Nem! Az ő művészetük abban áll, hogy a formát serkentik, 

amely által az anyag értelmessé és a szellemi iránt fogékonnyá válik. 

Amikor az így keresett és mintegy szólított forma világra jön, szelíden 

fölragyog az anyagban, hálatelten iránta, hogy végre kijuthatott az anyaméh 

sötétjéből. Nemde ezt a misztériumot énekli meg Rilke: 

„Ó, Őshomály, szeretlek, 

jobban mint a világot határoló tüzet, 

te Őshomály mindent szorosan magadhoz ölelsz!”
8
 

 

Így tehát a természet dolgainak léte sokat köszönhet az ősanyagnak, 

amelyből a formák származnak. De ezek a formák még többet köszönhetnek az 

Ős-Értelemnek, aki elgondolta őket. Ennek az Értelemnek a formák 

evolúciójában megnyilvánuló működéséről csak a művészi munka 

analógiájaként lehet beszélni. Ki kell emelnünk a hasonlóságokat, és közben 

észrevennünk a különbségeket. A művész – az ember – szintén az anyagból 

(fából, kőből, márványból) hívja elő a formát, de kívülről munkálja meg, 

mintegy az anyag ellenében. Michelangelo a szobrászatot pl. kibontó erőnek 

(forza di levare) nevezi. Kalapácsának, vésőjének nyomán darabkák röpködnek 

szerteszét az anyagból. 

Isten azonban nem így tesz. Adjuk át a szót egy igazi szemlélődőnek, hogy 

Isten munkájáról beszéljen: „Amikor Isten valami új valóságot alkot, nem 

kívülről teszi, nem is a dolgok ellenében – mint mi, akik erre kényszerülünk –, 

hanem bennük, magukban a dolgokban. Az új forma a már létezőnek a 

belsejében képződik.”
9
 

Így hát a természeti formák világa, az időben való egymásutániság és a 

leszármazás révén, ismét az Alkotót dicséri. De egy olyan Teremtőről beszél, aki 

a saját hatalmát a dolgok mélyére rejtve játszik! Ki fejezné ki szebben ezt az 

egyetemes, ám mégis végtelenül diszkrét beavatkozást, mint a zsoltáros?: 

 

„Csontjaim nem voltak rejtve előtted, 

amikor létrejöttem a rejtek ölén, 

és megformáltál az anyaföld mélyében.”
10
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XVI. fejezet 

 

A Teremtő stílusa (folytatás) 

 

 

„Mivel a dolgok létének értelme  

Isten szolgálata, 

Isten irgalmasan megengedi,  

hogy szolgálják Őt.”  

(Paul Claudel) 

 

 Isten és az ember művészete között van még egy hasonlóság, amelyre fel 

kell hívnunk a figyelmet. Mindketten közbeiktatnak valamit saját cselekvésük és 

az elkészítendő mű közé. A szobrász kalapáccsal és vésővel dolgozik, a festő 

ecsetet használ. A zenésznek szüksége van zongorára vagy hegedűre. Isten pedig 

a már meglévő struktúrák, egyetemes kozmikus tényezők: víz, levegő, fény 

energiáit használja fel. Így az egész természet részt vesz az alkotásban. „A 

Teremtő úgy intézte, hogy öröktől fogva minden összefogjon az új létező 

születésénél.”
11

 Ily módon egy új specifikus forma megjelenése a természetben – 

csakúgy mint egy műalkotás létrejötte – két, egymással együttműködő ható okot 

kíván. 

 Ez a két ok a hatóokság két különböző szintjéhez tartozik. A filozófia a 

kettőjük viszonyát is megnevezi: egyiket fő oknak, a másikat eszköz oknak 

hívja. Rembrandt rézkarcainak szépsége mindenki számára nyilvánvalóan 

elsődlegesen a művész képességeinek köszönhető. De képes lett volna ilyeneket 

alkotni rézkarcoló tű nélkül? Ugyanígy a színek kémiai összetétele nem 

elsődleges oka Cézanne festményei szépségének. De színek nélkül mire ment 

volna? Ecset, színek, karmozdulat, kezek ügyessége – mindez együttesen kell 

egy festmény létrejöttéhez. De hatásosságuk már a festő művészi tehetségében 

rejlik. A művészi tehetség, hála a teremtő intuíciónak, felemeli ezeket az 

eszközöket – miközben a megalkotandó művön dolgozik velük – a művész 

teremtő ideájának szintjére. 

 Térjünk most vissza a fajok evolúciójára. Itt új alkalmazást nyer a kettős 

okság elve. Minden dolgok „szívében” az isteni művész, az Ős-Intelligencia 

dolgozik. Egy magasabb szintre emelő hatást fejt ki bennük. Tökéletesíti az 

egyetemes kozmikus tényezőknek és az új fajok megjelenésében érintett 

szubsztanciáknak a működését. És egyszer csak világra jön egy magasabb rendű 

forma, amely lehetőségként addig is benne volt az anyagban. Ennek a kettős 

játéknak köszönhetően jönnek létre az új élő fajok az anyagból. 

 A magasabb rendű élőlény tehát az egész természet együttműködésének 

gyümölcse. A létformák keletkezésének folyamata a Teremtő Intelligencia 

függvénye, aki a saját isteni befolyását érvényesíti a természeti tényezőkben 

anélkül, hogy kárt tenne bennük. Az utóbbiak így bekerülnek az eszköz okok 
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rendjébe. A fajilag egyre magasabb rendű formák láncolata, az idők folyamán 

feltörekvő származásrendjük éppen úgy beszélnek Isten Bölcsességéről és 

Hatalmáról – ha nem jobban – mint a kész formák teremtésének eszméje. Joggal 

mondhatjuk, hogy az evolúcióban a Teremtőnek egy merőben új stílusa 

mutatkozik meg. 

 Ha Isten művét inkább a művészi alkotás folyamatához hasonlítjuk, 

elkerülhetjük azt a hibát, hogy valamiféle „gyártás”-ként képzeljük el a 

Teremtést. Formák feltalálásáról van itt szó, beleértve mindazt, amit ez a 

kifejezés takar: a tapogatózó kísérletezéseket, kutatásokat, újrakezdéseket, 

vázlatok készítését és – miért ne? – az átfestést.  Ennek megértéséhez egy kis 

költői képzelőerőre van szükségünk!  Aki egy kicsit is jártas az őslénytanban, 

bizonyára értékeli Paul Claudel humorral telített sorait, amint megidézi Prakriti 

hihetetlen teremtői képzeletét: „Évszázadokon, sőt évezredeken keresztül 

melegházakat gondozott és egész állatseregleteket nevelt, majd egyszer csak 

hopp, megundorodik, egyetlen kézmozdulattal lesöpri őket és új munkába fog.  

Egész rendeket, törzseikkel, fajaikkal és alfajaikkal együtt kihajít a 

szemétdombra, és csak egy tetűt meg egy kabócát tart meg belőlük.”
12

 

 

 

 

XVII. fejezet 

 

A Teremtő stílusa (befejezés) 

 

 

„Isten a saját hasonlatosságára  

termékenyítette meg a világot.” 

(Paul Claudel) 

 

Az Ős-Értelemnek a természet létformáinak egyre magasabbra 

törekvésében játszott szerepe a létesítő okság körébe tartozik. Ennek a 

törekvésnek az irányítása – a mind magasabb formák felé –az okságnak egy 

másik formáját is magába foglalja az isteni Cselekvő részéről. A fajok fokozatos 

evolúciója összefügg azzal a vonzással is, amelyet az isteni Jó gyakorol az 

anyagra. Az isteni Cselekvő nemcsak Intelligencia, hanem Jóság is, és mint 

ilyen, cél ok. 

Arisztotelész a dolgokról szóló magyarázatában már hangsúlyozta ezt. Sőt 

egyenesen azt gondolta, hogy a kauzalitásnak az a módja, amely leginkább 

megfelel az Elsődleges Oknak, nem az alkotó hatékonyság, hanem a vonzás. 

Íme érvelésének foglalata: „Minden dolgok Elsődleges Oka, lévén Ő a Létezés 

Tiszta Aktusa, azonos a Jóval, a Jósággal. A Jó maga a Lét, mint óhajtott Lét. 

Mivel minden dolog jóra vágyik, ezért Isten, aki Maga a Jóteljesség, minden 
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létező számára vonzó Ok. Úgy hat rájuk, mint a szeretet.” Okfejtését így zárja: 

„Ezen az elven függ az Ég, és az egész Természet.”
13

 

A természet létezői tehát nem csak azért jönnek világra, mert a Létezés 

Tiszta Aktusa erre készteti őket, hanem azért is, sőt inkább azért, mert vonzza, 

mert hívja őket. Nem lehet pusztán az isteni Cselekvő leleményességében 

keresni a formák születésének és evolúciójának okát. Az Ő meghívására adott 

megannyi válasznak is kell tekinteni azokat. Az evolúció az anyagnak szóló 

felszólítás – mondja Paul Claudel – hogy hozza ki magából a legtöbbet. És erre 

az anyag hihetetlen fantáziával válaszol! „Amikor például a pálma, vagy a 

páfrány, vagy a gomba számára hirdetnek „Ki mit tud”-ot, variációk tízezreit 

sorakoztatja fel!”
14

 

Még tovább mennék. Amikor az őslénytan és a geológia jóvoltából 

tudomást szerzünk a fajok fejlődéséről az anyag legelemibb formáitól az 

emberig, ellenállhatatlanul hatalmába kerít az a gondolat hogy ezeket a fajokat 

áthatja egy hatalmas vágy, arra serkentvén őket, hogy lépjenek ki saját korlátaik 

közül és vegyenek birtokba még több életet, szabadságot, tudást és szeretetet. A 

fajok átalakulásának történetében, a természet által elért tökéletesedés minden 

fokán megnyilvánul egy bizonyos tendencia: meghaladni ezt a tökéletességet 

egy még magasabb rendű forma kedvéért. A természeti formák ezen felfelé 

irányuló törekvése az embernél ér véget, aki e folyamat céljának bizonyul. 

Ha az anyag mélységeibe íródott tendenciaként, törekvésként próbáljuk 

megragadni a formák fokozatos fejlődését, nos, akkor tekintetünk óhatatlanul is 

a létezésnek egy titokzatos, homályos területére vetődik. Ide behatolván a 

természet világának egy újabb titkát pillanthatjuk meg. 

De föl lehet-e fedezni a testi létezők anyagában azt a valamit, ami 

vágyakozást kelt bennük, mintegy felszólítja őket arra, hogy lépjenek ki 

fajtájuknak korlátai közül és legyenek készségesek az emberi forma 

tökéletességének a befogadására? Igen, föl lehet fedezni, ha értelmünket 

fogékonnyá tesszük az iránt, ami a dolgok létét a legalapvetőbben és 

legrejtettebben vonzza. Mi az a leglényegibb jó, amelyre a létezők törekszenek? 

Kétségkívül a természetben minden létező a saját egyediségének a javára 

törekszik. A rózsa, a fecske – mindegyik a maga módján – védekezik az őt 

fenyegető erőkkel szemben. Ez bizonyítja, hogy saját egyediségük a 

legközvetlenebb javuk. De meg kell jegyeznünk azt is, hogy a természetben 

minden élőlény saját fajtájának a javára is törekszik. Gyakran csodáljuk, hogy az 

egyes egyedek mennyit fáradoznak a faj fenntartásán. Pl. maga a szaporodás is 

áldozatokkal jár, melyeket az egyed a fajtájáért hoz. Ámulva látjuk, mekkora 

gonddal nevelik  az állatok a kicsinyeiket! 

De a legalapvetőbb jó, amelyre a dolgok törekszenek – a saját 

egyediségük és a faj java mellett – az maga a  létezésük, vagyis az az aktus, 

amelynek jóvoltából önmagukban és önmaguk számára képesek megállni. 

Minden dolog alapvetően szeret lenni. És ez radikális szeretet. 
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Az általuk birtokolt lét iránti szeretetükbe van beleírva a tendencia és 

törekvés, hogy kilépjenek saját fajuk korlátai közül és a tökéletesség egyre 

magasabb fokára jussanak. Miért? Mert ezen a világon minden egyedben – 

éppen  azért mert létezéssel bír – él egy még nagyobb szeretet, mellyel az Isten 

Léte felé fordul. Így ír erről Aquinói Szt. Tamás: 

„Amikor egy létező egy másikban találja meg mindenestől saját 

létezésének és saját jóságának az értelmét, lehetetlenség, hogy ne szeresse azt 

jobban, mint önmagát… Isten olyan jót képvisel, amely több, mint a faj java, ő 

az egyetemes Jó, tisztán és egyszerűen. Ilyen értelemben minden létező 

természeténél fogva jobban szereti Istent, mint saját magát.”
15

 

Fel tudjuk-e mérni annak a legalapvetőbb, legrejtettebb, legöntudatlanabb 

dinamizmusnak az erejét, amelyet egy ilyen tendencia a dolgok mélyébe ír? 

Márpedig az evolúció miértje éppen ebben keresendő. Nem a saját fajának a 

szintjén van az, ami miatt egy természeti létező egy másik sajátságos formára 

áhítozik: kifejezetten a lét síkján található az a tendencia, mely az anyagot arra 

készteti, hogy egyre tökéletesebb formákat vegyen fel. 

Mivel minden létező jobban szereti Istent önmagánál – és mivel ez 

természetes – szükségszerűen kívánja is, hogy ez az isteni Lét az övénél 

tökéletesebb formákban is megjelenjen. Ez a természetes, öntudatlan vágy 

készteti az élőlényeket arra, hogy a létezés egyre tökéletesebb fokozatai felé 

törekedjenek. És mivel a természetben található lényeknél az anyag képes újabb 

formák felvételére, ezért benne érvényesül ez a legtökéletesebb formát elnyerni 

akaró tendencia, amiről Szent Tamás beszél. 

A testek világában, ahol a forma egyesült az anyaggal, a legmagasabb 

rendű forma az emberi lélek. Ez pedig testtel egyesült szellemi valóság, s a kettő 

egyetlen szubsztancia. De szellemi valóság!  Szt. Tamás ezt így foglalja össze: 

„A születés és elmúlás világában nincs tökéletesebb az emberi formánál. 

Így hát minden átalakulás végső célja az emberi lélek. Az anyag feléje, mint 

végső formája felé törekedett”
16

 

Megleltük hát a fajok evolúciójának magyarázatát. Ez abban a természetes 

vágyban, a természeti létezők anyagának lényegéhez tartozó tendenciában 

keresendő, melynek lényege eljutni a létezés egyre magasabb fokaira. Ez a 

hatalmas törekvés átjárja az összes fajt, egészen az emberig. Láthatjuk, hogy az 

így felfogott evolúció, nem zárja ki az isteni működést, mivel bele van írva a 

létbe, amely részesedik Isten Létéből. 

A formák keletkezésének ez a folyamata, melyben a természet 

együttműködik Istennel – aki ható és végső ok egyszerre –, mutatja Isten igazi 

stílusát! 

Paul Claudel zseniálisan kiolvasta a Bibliából ezt a tanítást. Másod 

Törvénykönyv 4,39 mondja: „Az Úr az igaz Isten fönn az égben és lenn a 

földön, senki más!”, melyet Claudel így kommentál: „Ő az, aki odaföntről hívja 

a földet és a vizet, fölruházza őket annak eszméjével, amit tőlük vár, és 
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ugyanígy Ő az is, aki a mélyben, rejtetten, ellátja őket erővel és a felhasználandó 

anyaggal, és irányítja eszköztáruk kiépítését.”
17

 

 

 

 

XVIII. fejezet
 

 

A lét szíve, a lét tűzhelye 

 

 

„Istenem, most tudom, 

hogy minden dolog 

titkot hord magában, 

és Te ismered azt. 

Ez egy virág, egy rózsa.” 

(Francis Jammes) 

 

A filozófia mindenek előtt a természet dolgai fölötti kontempláció, és 

mindig annak is kell lennie. Mert a lét mindenekelőtt a természet dolgaiban 

mutatkozik meg. A filozófiának igen alaposan kell vizsgálnia a dolgok létét, a 

létezés aktusának teljes gazdagságát: Az anyagvilág éjszakájából a fényre 

törekvés aktusát. Az önszerveződésnek, a fajon belüli önépítésnek az aktusát. 

Valójában a létezésben minden dolog egy programot valósít meg: ahogyan a 

rózsa eléri tökéletességét „a maga égő geometriájában”, s ahogyan a madár „az 

égen maga a nyíl és a repülés íve”. 

A filozófus csodálkozása azonban ezzel nem ér véget. Egy napon 

értelmének látomásait kifejező mondatai mélyén meglátja, hogy a dolgok 

létének van „egy másik oldala” is. Hopkins így fejezte ki: „Csak erről az itt és 

most létező jácintról mondhatjuk: Ez az”. Azt akarta ezzel mondani, hogy a 

jácint-lét csak egy egyedi virágban valósul meg, amelyre az ember itt és most 

rámutat. Amikor azt mondom: „Ez itt egy jácint”, tanúsítom, megerősítem, hogy 

ebben a dologban a létezésnél és a fajnál valami többet látok. Megerősítem, 

hogy a lét aktusa és egy bizonyos faj hozzátartozik ehhez, amit leginkább így 

tudok kifejezni: Ez az. Mindenesetre látom ezt a létezőt, amint különbözik attól, 

amit neki tulajdonítok. 

Végezzünk újból egy kis nyelvtani gyakorlatot, amint tettük, amikor a 

szubsztancia értelmét kerestük. Ennek a mondatnak, hogy „Ez egy jácint”, az ez 

az alanya. Mit jelent ez nyelvtanilag? Azt jelenti, hogy az ez más szavakat 

hordoz, azok alatt van. Hordozza a lenni igét (magyarban kimondatlanul – ford.) 

és a jácint főnevet; van egy ez, és neki tulajdonítom a létet, a fajt és egyebeket. 

Az alany szó (franciául: sujet) a latin sub-jectum-ból származik, ami annyit 

jelent, mint alá helyezett (a magyar alany szó is ennek mintájára keletkezett – 

ford.). 
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 A filozófus értelme számára tehát megjelenik itt valami, ami egy 

dologban még értékesebb, mint a létezése, faja, stb. Minthogy az ez névmás 

mindannak hordozója, amit az általa jelölt létezőnek tulajdonítok, 

szükségszerűen a legmélyebb, legalapvetőbb elemet jelzem vele. Tehát minden 

dologban van egy központ, egy tűzhely, mely lángol a lét szívében. 

 E meggondolás után megértjük, miért nevezik a filozófusok ezt a 

központot, tűzhelyet szuppozitum-nak. Etimológiailag: „az, ami valami alá 

helyeztetett”. De ezt nem úgy kell érteni, mintha valamely dolog egy másik alatt 

lenne fizikailag. Nem! A mondatbeli szerepét jelzi. S az alanynak ez a szerepe a 

mondatban jól mutatja, hogy amire vonatkozik, az elsődleges a dolgokban. 

Amikor azt mondom: „Ez egy jácint”, ez-zel ennek a szál virágnak a mélyét 

érintem. Azt, ami benne egyetlen, egyedüli. 

 Úgy tűnik, annak megérzése, ami a dolgokban egyedi, egyedüli, a költők 

kiváltsága. Egyikük így vall: „Kisétálok, hogy újra lássak egy diófát, melynek 

közelsége úgy érint, mint egy emberi arc látványa”
18

. Ami a költőt megérinti, az 

nem a fának a fajtája, nem külső megnyilvánulásai, hanem ezeken keresztül a 

benne lévő misztérium, amely szinte olyan, mint egy személy misztériuma. Egy 

másik példában Rilkét muzot-i kertjében mély együttérzés fogja el egy fára 

röppenő cinege láttán, és így szólítja meg: 

„Ó piciny szívecske,  

ki velünk telelsz e zord tájon, 

élet kis mécsese, a síró ágakra szállsz; 

elnézem ezt a lángot, 

mely dús tollaidon átlobog.”
19

 

Ha a madárka nem vezet ennek az egyediségnek a szemlélésére, mely a 

dolgok szívében rejtőzik, helyesebben, mely szívüket alkotja, a filozófia nem 

váltotta be ígéreteit. Sőt, vakká tette követőjét. Kétségkívül, a létezés aktusának 

és belső gazdagságának szemlélése mindenképpen kegyelem dolga. Ez nem 

jelenti azt, hogy a filozófus megelégszik a zsákmány töredékével. Mert a 

filozófus, ha egészen más úton is, de ugyanoda tart, ahová a költőt ösztönei 

vezetik: az egyedihez, az egyedülihez, ahhoz, ami személyes és így 

kimondhatatlan a dolgokban. 

 Sem a létezés, sem a faj, melyet a létezés bont ki az anyagból, nem 

hordozza önmagában végső célját. Mindkettő arra van rendelve, hogy segítsen 

megszületni, s ha lehetséges, bennük és általuk megtartani ezt és ezt az egyedi 

dolgot. Ezt a kis primulát, mely ma reggel megrezdült a szélben. Ezt fűszálat, 

mely előtt megálltam, mert a hegyén lévő harmatcseppet kínálta föl nekem. 

Néha, és még mélyebben, egy fa láncol magához úgy, mint egy szeretett 

személy: „Egy fa volt apám és nevelőm… Találkoztam ezzel a fával és 

megöleltem… Délután a tövénél jártam, és elcsitult bennem minden zaj. Újra 

meg kell találnom.”
20
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XIX. fejezet 

 

A létezés konkrét jelenlét 
 

 

„Az idea nem létezik, 

csak az egyed létezik.”  

(Alain) 

 

Hosszú időbe telt, mire a filozófia kijelölte a létezés rendjében az egyed 

számára az őt leginkább megillető helyet: az első helyet! Az igaz, hogy a létezés 

súlyával mérve a konkrét egyed – pl. egy szál virág – léte rövidsége miatt úgy 

tűnik nem érdemli meg, hogy létezőnek minősítsük. Kezdetben, nagyjából két 

évszázadon keresztül a filozófiai gondolkodást teljesen megbénították a dél-

itáliai Eleából való görög filozófus, Parmenidész (515-440) aforizmái. Kedvenc 

témája: „Hogyan szűnhetne meg egy létező? És hogyan jöhetne létre?”
21

 

Számára a születés és a halál összeegyeztethetetlen a léttel. Mivel a létező 

természete az, hogy létezik. Ezért szerinte a halandó dolgoknak nincs joguk arra, 

hogy létezőnek nevezzük őket. Platón, Parmenidész zseniális tanítványa odáig 

ment ebben, hogy az igazi létezőket áthelyezte egy másik világba, ahol az anyag 

nem hajszolja bele a dolgokat folytonosan a valamivé válás folyamatába. 

Arisztotelész (384-321) forradalmasította a görög filozófiát és ezzel az 

alap-intuícióját összefoglaló igazsággal vágott vissza: „Csak az egyed létezik.” 

Mit akar ezzel állítani? Valami egészen nyilvánvalót: a valóságban csak egyedi 

dolgokkal lehet találkozni. A jácint mint faj, a fecske mint faj nem létezik, csak 

ez a jácint és ez a fecske. 

Arisztotelész e tény minden következményét föltárta. „A létezés élén az 

egyed lépdel.”
22

 Azt is meglátta, hogy az az energia, amely a formát létezésre 

készteti, arra irányul, hogy a fajon belül újabb és újabb egyedek jöjjenek létre. A 

létezés mint aktus, és a faj mint olyan, az egyedért van! 

Ha elgondolkodunk ezen a tényen, egy paradoxonnal találjuk szemben 

magunkat! Nincs múlékonyabb az egyednél; és mégis minden erejével érte 

munkálkodik a létezés aktusa és a faj. Igaza van tehát Arisztotelésznek: „A 

létezés élén az egyed lépdel.” Le kell tehát vonnunk a következtetést: a 

természetben a legértékesebb a lét és a faj munkájának gyümölcseként, az 

egyed. Az Arisztotelész nyomában járó filozófus talán még az orchideáiért 

aggódó költőt is érti. R.-M. Rilke halála közeledtével elküldte orchideáit egy 

hölgyismerősének e szavakkal: „Nem szeretném, ha ezekben az orchideákban 

senki sem gyönyörködne, amikor majd szépségük teljében pompáznak. Legyen 

oly kedves, és fogadja be őket otthonába!”
23

 

Az előbb említett paradoxon még jobban elmélyül, ha arra gondolunk, 

hogy létében mennyire fenyegetett a természetben legértékesebbnek számító 

egyed. 
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A faj maga megmenekül. Zavartalanul fennmarad az egyedek tömegének 

születése és pusztulása közepette. Egyes fajok évmilliók óta léteznek. Bizonyos 

hangyafajok harmincmillió éve. Egy ilyen időtartamhoz képest mi egy hangya 

életideje! Hát még ha az emberi személy egyedülálló értékére gondolunk, amely 

túlmutat a világegyetem minden javán, és ezt összevetjük azzal a parányi idővel, 

amelyet egy ember eltölt a földön! 

Az egyedek meghalnak, mint ez a fecske, amely most szárnyával az eget 

hasítja. Nem jön vissza többé. És Arisztotelész Platónnal ellentétben mégis azt 

állítja, hogy csak az egyed birtokolja a létet. Csak őhozzá rendelhetem 

állítmányként, hogy van. „Csak erről a jácintról mondhatom el, hogy Ez van, 

amelyet itt és most látok.” Arisztotelész látta, hogy szemei előtt ebben a 

virágban, és ezért a virágért tesz erőfeszítéseket a forma, hogy előjöjjön az 

anyagból a napvilágra és ott megálljon magában. 

És az egyedek mégis meghalnak! Szent Ágoston így fogalmazta meg ezt a 

rejtélyes sorsot: „A dolgok születnek és meghalnak; hogy úgy mondjam 

születnek, hogy megkezdjék a létüket; növekednek, hogy elérjék a 

tökéletességüket; és ha már tökéletesek, akkor megöregednek és meghalnak. 

Nem mindegyik jut el az öregségre, de mindegyik meghal. Megszületve és 

létezésre törekedve, amennyire igyekeznek a növekedésben, hogy legyenek, 

annyira igyekeznek azután abban is, hogy többé ne legyenek. Így működnek.”
24

 

Ez a törvényszerűség, amelyet Szent Ágoston fogalmazott meg, a 

filozófust a lét és a nemlét misztériuma elé állítja. 

 

 

 

XX. fejezet 

 

A halál feltárja a létet – a nemlét által 

 

 

„Most már tudom, 

hogy semmi se az enyém, 

még ez a szétmálló 

arany falevél sem, 

még kevésbé  tegnapról 

holnapra  szálló napjaim.” 

(Philippe Jaccottet) 

 

„Igyekeznek, hogy többé ne legyenek” – mondja Szent Ágoston. A 

dolgok halála miatt lép be a lét fölötti vizsgálódásba a nemlét fogalma. A halál 

mindenek előtt feltárja a lét időbeli szerkezetét, és ennél fogva alapvető 

esetlegességét. 
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Nem csak a filozófus kiváltsága, hogy megélje ezt az esetlegességet. C.-F. 

Ramuz elmondja, hogy iskolás éveiben Caesar fordítása közben taglózta le őt 

először a halál gondolata. A fiúcska túl korai élményéről beszámolva írja: „Egy 

nap megértette, hogy valamikor elkezdett létezni, nem volt mindig létező. És a 

halál, mely előtte áll, mögötte is van; egy adott pillanatban megszűnt halottnak 

lenni, hogy éljen, és majd egyszer meg kell szűnnie élőnek lenni, hogy 

meghaljon.” Miközben Caesart fordította az órán, hirtelen ez jutott eszébe: „De 

hát hol voltam én Caesar korában? Mi volt velem akkor?”
25

 

A halál az időbeliséget vezeti be a lét szívébe, az idővel pedig a nemlétet. 

Az idő, a maga mivoltában megfoghatatlan, éppen azért mert a nemléttel van 

lényegi kapcsolatban. Újból adjuk meg a szót Szent Ágostonnak. Ragyogó 

dialektikáját az idő kérdésének kapcsán fejtette ki. Megfontolva, hogy az idő 

múltból, jelenből és jövőből áll, így töpreng: „Hogyan vagyunk hát ennek a két 

időnek a létezésével, amely a múlt és a jövő? Hiszen az egyik már nincs, a 

másik még nincs. Ami pedig a jelent illeti, ha mindig jelen lenne, ha nem 

hanyatlana a múltba, akkor nem az idő lenne, hanem az örökkévalóság. Tehát, 

ha a jelen, ahhoz, hogy idő lehessen össze kell érjen a múlttal, akkor hogy 

állíthatjuk róla, hogy van, ha ezzel meg kell szűnnie jelennek lenni? Eszerint 

ami feljogosít bennünket arra, hogy kimondjuk: az idő van, az éppen az a tény, 

hogy a nemlét felé tendál.”
26

 

Az előzőek alapján tehát ezt kell mondanunk: Ez a jácint tegnap 

egyáltalán nem volt – holnap egyáltalán nem lesz. Az időbelisége miatt létezése 

pusztán két nemlét közötti átmenet. Nemlét előtte és nemlét utána. 

Eddig a dolgok létéről úgy beszéltünk, mint egy aktusról, ami által az 

anyaghoz kapcsolódnak. Most a „megelőző és az utána levő haláluk” miatt a 

létezés úgy tűnik fel, mint valami, amit a nemlét ölel körül. A lenni igének 

emiatt egy teljesen új jelentése bontakozik ki. Hirtelen úgy mutatkozik, mint egy 

aktus, amely a dolgokat kiemeli a nemlétből és fölötte tartja őket. 

Eddig amikor létezést tulajdonítottunk a dolgoknak, az alapjukat 

hangsúlyoztuk, az alanyt, amiből kinőnek, amelyben gyökereznek. Arról az 

erőfeszítésről beszéltünk, melyet az anyaggal szemben fejtenek ki. Most, hogy 

gondolunk arra az időre is, amikor még nem voltak, meg arra is, amikor már 

nem lesznek, mintha egy szakadék nyílna meg előttünk: nincs alattuk semmi. A 

nemlét van ott! 

Mekkora meglepetés ez a filozófusnak: ugyanaz a szó, a létige – a lenni – 

két egymással analóg – de csak analóg – jelentéssel bír. Micsoda különbség van 

e két aktus között: az anyagból kiemelkedni és megtartani magát az anyag ölén, 

illetve megmaradni a nemlét fölött! Ez az aktus maga a metafizikai lét. Mert 

most már nem egy megelőzően már létező anyaggal való viszonyában 

szemléljük, hanem a nemléthez viszonyítva. 

A könyv első fejezeteire utalva így ragadhatnánk meg a létige kettős 

jelentését: „Eddig a dolgokban szubsztanciális létüket szemléltük. Úgy 

tekintettük a dolgokat, mint amiket az anyag tart fenn, amelyet a forma munkál 
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meg és épít föl. Most a lét-aktust, melyet szemlélünk egzisztenciális létnek 

nevezhetjük. Az egzisztencia szóval jelölve, a szó etimológiájának megfelelően 

– ex-sistantia: kívülállás – egy tiszta cselekvést, egy fennállást, amely azonban 

túl van minden képzelettel befoghatón.
27

  

Kezdődjék tehát a második rész, melyben a lét új mélységeit kíséreljük 

meg feltárni. A létezésnek egy másik misztériumára szeretnénk felhívni a 

figyelmet. A szemlélt tárgy a létezés lesz, a létezés aktusa, melyet Maritain 

szavaival „dicsőséges fölfakadásnak” nevezünk majd, mely által a dolgok 

„győzedelmeskednek a nemlét felett.”
28
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