ESZMÉK ÉS TÉNYEK
Teilhard de Chardin sokat vitatott
életmúvéból azokat a meglátásait és

ráví lagttásait emeltem ki a legutóbb,
amelyek Jean DaniéZou, az Études tanulmányírójának megítélése szerínt
pozitív módon viszik, vagy vihetik
előbbre a metafizikai gondolkodást és
a Latolikus teológiát. Lényegére össze:foglalva az akkor mondottakat. Teilhard meg van győződve arról; hogy
az emberi értelem képes túlhaladni a
tisztán természettudományos megfigyelések síkját. nemcsak az ember
szorosan tapasztalati világát tudja
megragadní, de fel tudja mérní azt is,
ami fölötte van az embernek. Következésképpen annak a tudománynak,
amelyet Ő "integrálisnak" nevez, a teljes ember megismerésére ikell törekednie, abban tehát helyük van olyan
diszctplináknak is, mint a pszíchológia. a metafízíka és a vallástudomány.
Teilhard állítja és vallja az éveluctót.
és pedág az egész rnindenségre vonatkozóan. Szermte az összes Iétsíkokon
megtaláljuk azoknak az általános törvényeknek analógíáít, amelyeket eksént határoz meg: a bonyolultabbá válásrorvénye, a fejZődés törvénye, a
személyesülés törvénye és a szocializálódás törvénye. Ez a kozmíkus evoIuoió kétségbevonhatatlan tény Teilhard szemében, megmagyarázni azonban csak akkor tudja, ha ez az evoludó egy személyes Istenben nyer 'befejezést. Nem rnmtha ez a személyes
Isten ennek az evolúciónak terméke
lenne - jelenti ki - , de az evolueíó
nem érthető meg, ha nem tételezünk
fel egy végső és transzcendens vonzási
pontot, amely ezt a fejlődést a maga
egészében önmagára irányítja. S Teilhard szerint ez a végső pont, ez az
Omega pont csakis személyes lehet,
miután magának az evolueíónak menete a személyesülés felé tart. Ebből
szúri le Teilhard azt a meglepőert fogalmazott és mélységesen optimista
állítását, hogya vallási érzéknek az
evoluoióval karöltve kell növekednie.
A világnak, úgymond, mindjobban át
kell éreznie az imádás szükségét, Nem
hogy félne tehát a növekvőben lévő
humanitástól. amely a személyesülés
és szocializálódás egyre magasabb fokában jut kifejezésre, hanem örömmel
köszönti, rnert meggyőződése, hogy
minél magasabb fokra emelkedik va-,
lahol a humanitás, annál élőbb és ele-
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ven ebb lesz ot.t a vallás. Végtére is
hitün i;!böl folyik, hogy rnindig meg
kell lennie egy alapvető összhangnak
a természet és a 'kegyelem közott. Ami
pedig magát a kereszténységet illeti,
Tei1hard úgy vélí, hogy a történeti
Krisztussal az evolucíó vonalban már
elérte a végét, s az egyetlen, ami hátra
van, "Krisztus térségének bővülése, a
misztíkus Test növekvése".
Ezt a szemléletet. amelyet Daniélou "kozmikus szemléletnek" nevez,
érvénvesítí Teilhard a cselekvés, a
morál területén is. Irásaiban a kettő:
kozmnkus szemtélet és :gyakorlati ténykedéselválaszthatatlanul kapcsolódik
egymáshoz. Ha telhát egyik könyvében,
amely Le Mílie'U divin (Az isteni környezet) címmel kerűlt a nyilvánosság
elé, különösebben is tárgyalja az erkölcsi problémákat, az összes töbibi
dolgozatait is figyelembe kell vennünk.

*

Daniélou mindenek előtt azt emeli
ki, hogy Teilhard de Chardin rnennyire Ikomolyan veszi az ember földí feladatait. A Milieu divin a tiszta szándékra alapozott rnorál bírálatából indul ki. Ennek a morálnak képviselői
tudvalevően azt állítják, hogy a cselekedeteink anyagi tartalma íközömbös, rnert egyedül a belső szándék az,
amit értékelni tartozunk. Szeríntük
például előbbre vinni a kutatást, szervezní a gazdasági életet, dolgozni egy
üzemben - önmagában keveset számít; csakis a magatartás fontos, amelylyel gyalkoroljUk. ezeket a tevékenységeket, az eredmény merőben érdektelen.
Van ebben a felfogásban valami
igaz is, s ezt Teilhard sem tagadja.
Meg kell látnunk azonban azt is, hogy
mekkora veszéllyel jár ez a felfogás
~pen a keresztény hivők számára. A
veszedelem abban rejlik, hogy amenynyiben csak a szándékot mérlegelik,
nem tanúsítanak kellő odaadást a földi feladatok irányában; egy fajta belső hasadás keletkezik náluk, különválasztása és szembeállítása egyfelől a
lelki életnelk, másfelől az emben tevékenységnek. S rnínt Daniélou hangoztatja, következményeiben súlyos
eltévelyedé! ez, különösen napjainkban. Sok, keresztény 'hívőnél oda 'Vezethet, hogy nem tudja immár meglátni azösszekötöttséget emben élete

291

és Isten közott. A földi élet úgy tűnik
fel előtte, mintha alapjában közörnbös
lenne annak miként való kitöltése,
mintha nem lenne objektív értéke,
mintha nem követelne meg maga is
szabályokat. Teilhard teljes hévvel
fordul ellene ennek a tiszta szándékmorálnak, vagy másként szituációs
morálnak. Ami valamely cselekedet
értékét teszi, szerinte elsősorban az,
hogy egyezzék meg a dolgok bizonyos
értelmével. Vannak az életnek törvényei, s az igazi morál, amelyet ő a
"szeretet moráljának" hív, azt követeli, hogy tartsuk tiszteletben ezeiket a
törvényeket. Vannak törvényei a társadalomnak, s a morál azt követeli,
hogy Igazedjunk ezekhez a törvényekhez.
Ha azonban Teilhard ellene van a
szituációs morálnak, ellene van a "jogi
rnorálnak" is. Utóbbit ugyan rákényszerithetik kívülről az emberre, parancsai azonban akkor sem lesznek a
valóság kifejezői. Nem szabad, hogya
morál béklyókat rakjon az életre; ellenkezően, az életet kell kifejeznie.
Am legmagasabb igényeiben kell azt
lcifejeznie. Amit Teilhard valóságon
ért, az a kozmikus életnek egyre magasabb szinten végbemenő fokozatos
kiterjedése. Erkölcsösen cselekedni tehát szerinte annyi, mint belekapcsolódni ebbe a mozgásba és elősegíteni azt.
Teilhard a morál lényeges elvének tekinti. hogy rnindaz jó, ami növeli az
életet, előmozdítja az élet kibontakozását valamennyi szántjén. 'kezdve a
fizikwi élettől az erkölcsi életig, az erkölest élettől a misztilkus életig, A
morál szerinte akként határozható
meg, mint fáradozás Isten tervének
síkerén. Kimagaslóan keresztény felfogás - jegyzi meg itt Daniélou. Az
következik ebből, hogy engedjük vitatni magunkat a Szeretet által, amely
azért hatja át az egész teremtést,
hogy a teljességéhez vezesse azt.
Az imént előadottakból folyik, hogy
nem lehet semmiféle kettősség a keresztény hívő életében. Amit az ember a maga emberi feladataira fordít
- állapítja meg Teilhard - , azt nem
vonja el Isten dicséretétől. Sőt az emberi feladatok teljesítése, azoknak sikeres végzése egyenesen dicsérete Istennek, mert így valósul meg az, ami
az Isten akarata. S ezt Teilhard annál
igazabbnak tartja, mert szerinte az
utolsó állomás, ahová céljaként össze'fiut minden emberi erőfeszítés, végeze292

tü, is csak Valaki lehet: egy személyes Isten. Ha pedig egyedül egy szémélyes végpontra való irányulás adhatja meg' cselekvéseinknek a végső értelmüket, akkor utolsó fokon ez a
személyes Isten az, akit az összes emLerí feladatokon keresztül szeretünk.
S a keresztény ember pontosan az,
akiben tudatossá válik, hogy minden
cselekvésében benne rejlik ez a viszony egy személyes Istenhez. Ezért
van az, hogya keresztény ember, amikor mint hívő 'keresztény buzgón kiveszi részét a földi világ építéséből és
alakításából. egyszersmind tanuságot
tesz Istenről és építi az egyházat is. S
Daniélou leszögezi: Teilhard ezzel a
tanításával járul hozzá a laikusok küldetésének teológiájához, amelynek kidolgozásán ma oly sokan fáradoznak.

•
Kérdés azonban, nem megy-e ,túl
messze Teilhard de Chardin, amikor
élesen reagál a tiszta szándék moráljának szélsőségeire ? Daniélou három
dologra hívja fel figyelmünket. Az
egyik, hogy Teilhard amikor erkölcsi
szempontból is kimagasló értéknek
nyilvánítja a földi feladatok sikeres
végzését, másfelől állítja, hogy tevékenységeink az imádásban nyerik el
végső értelmüket. Teilhard tehát nem
értékeli le azt a funkciót, amelyet hitünk szerint az imádás tölt be a rnunka oldalán. Az áhítatos szemlélődést
és az imádságot azokhoz a hó mezők
höz hasonlítja, amelyek látszólag elvesznek a hegycsúcsokon. nélkülük
azonban nem hömpölyögne víz a völgyekben. TeHhard nem egy helyen írja, hogy a szentmise a világ megszentelése, és hogy a papi tisztség ellátása
épp annyira szükséges, mint a tudományos kutatás vagy a társadalmigazdasági szervezés. Ha tehát mégis
annyira előtérbe helyezi Teilhard a
földi feladatok sikeres végzésének
fontosságát - mondja Daniélou -,
nyilván azért, mert úgy tapasztalta,
hogy a keresztények még míndíg nincsenek tisztában ezzel a szükséges
mértékben. Nem 'kétséges azonban,
hogy Teilhard is aláírta volna La Pira
szavait: "Igazi emberi közösség az,
ahol megvannak az emberek házai és
megvan Istennek a háza."
A másik mozzanat, amelyre Daniélou figyelmeztet, hogy Teilhard nem
állította soha a siker krítériurnának
kizárólagosságát. Tudta, hogy egyéni

síkon és a társada-lmi életben megvannak a határai ennek. Visszautasította, hogy az erősebbek kiválasztódásának biológiai elméletét az emberre is alkalmazzák. jóllehet nem vonta kétségbe az elit [eleritőségét és
küzdött az értelmiségieknek bizonyos
katolikus korökben dívó lebecsülése
ellen. .Meggyőzően mutatta ki azt is a
Milieu divinben, hogy voltak nyomorúságok, betegségek, tehetségbeli korlátoltságok és kudarcok, amelyek a
legmagasabb teljesítményeik eszközei
lettek. Ha van eszme, amely drága
Teilhard előtt, akkor ez az, hogy nincs
semmi a rnindenségben vagy az ember életében, ami ne szelgálhatna a
szerétet növelésére. Ami pedig a kollektív sikert illeti, Teilhard nem titkolta azt a nézetét, hogy az emberi
haladásnak is megvannak a maga határai; mert van egy utolsó küszöb,
amelyet nem léphet át anélkül, hogy
egy isteni erő előtte ne menjen - s
ez az isteni erő már el is érkezett
számára Krisztusban.
Mindez azonban még az általános
morál keretében marad. Ami ennél is
fontosabbnak tűnik fel Daniélou előtt,
a harmadtk rnozzanat, és pedig Teilhardnak az a meglátása. hogy az emberiség Jelen átalakulásai, amelyeket
a technikai haladás és a gazdasági
egységesülés hoz magával, mélységesen rnódosítják az emberi cselekvések Irányvételét. valamiképpen új kötelességeket támasztanak az emberiség számára, s arra kényszerítik, hogy
kilépjen az individualista és "magán"
morálból, amely máris elszakadt a valóságtól, annak nyomán, hogya mai
ember, mint egyén, nem képes már
összhangot teremteni a lelkiismeret
területe és a gyakorlati tevékenységek
területe közott.
L'Energie h'!-tmaine (Az emberi energia) című dolgozata az, amelyben a
legiobban elemzi Teilhard ezt az átalakulást. Kimutatja, hogy ma már
..szemünk előtt és tudatunkban" megy
végbe az emberi nemnek, mint egységnek és közösségnek, felülkerekedése. "Bizonyság rá, hogy az ember, akiről feltesszük,
hogy már rögződött
egyedi természetében. a fejlődés új és
korlátlan lehetőségeit látja megnyílni
maga előtt a kollektív alkotások. társulások, elképzelések és emóciók területén." A most idézett sorokat még
1937-ben írta Teilhard, igazi visszhangra azonban napjainkban találhat-

nak - jegyzi meg Daniélou. Az emberiség - először történetében - most
ébred tudatára annak, hogy konkrét
módon egység, abban az értelemben
is, hogy mint faj a maga egészében
érzi fenyegetettnek magát, s abban az
értelemben is, hogy egy közös bolygón együttes vállalkozásokra tekinti
hivatottnak magát.
Mindezt a folyamatot Teilhard a
megtestesitett (incorporée) energia, az
ellenőrzött (controlée) energia és az

átszellemített

(spirítualísée)

energia

három szdrrtjére helyezi. A megtestesített energia szintjén azt a problémát
kell észlelnünk. amelyet a oíológíaí
sorsa fölött nyert fokozatos uralom
vet fel az ember számára. "Ilyen becsvágy - írja Teilhard - hosszú időn
át fantasztikusnak és hívságosnak tűnt
fel és tűnik fel még mindig sokak
előtt." Pedig ma már nyilvánvaló lehetőség. Teilhard nem habozik megállapítani, hogy ,.a születés-ellenőrzés
apostolai, bár többnyire csak az egyéni bajok enyhítésének kívánsága vezette öket, rányitották szemünket egy
olyan társadalom rendel lenességóre,
amely mindennel foglalkozik, csak azzal nem, hogy rnegszervezze saját tagjainak utánpótlását". Daniélou ehhez
hozzáfűz]: "Bizonyos, hogya születések olyan szabályozása, amely a természet törvényeivel összhangban történik, a nemzésnek személyesebb és
szabadabb jelleget ad, amiben jobban
kifejezésre jut az emberi személy rnéltósága."
Az ellenőrzött energia területéről
szólva Teilhard azt írta, hogy az első
feladat biztosítani az anyagi energiák
készletének növekvéset. Hangoztatta,
hogy minél inkább emelkedik a szén-,
víz-, olaj-tartalékok fogyasztása, annál jobban kell sietnünk más energiaforrások felkutatás ával. Az atomerő
felfedezése eleget tett ennek a követelménynek s ugyanakkor lényegesen
befolyásolja az emberiség helyzetét. A
tudományos haladás el sem képzelhető új távlatokat teremt az emberi fejlődés számára. Teilhard meggyőződé
se. hogy ez is beletartozik Isten tervébe. Szeri nte semmi sem "biblikusabb", mint a technika. Kötelessége az
embernek, hogy leltárba vegye a mindenség erőforrásait és azokat az emberi haladás szolgálatáoa állítsa. Az
ember útban van ahhoz, hogy mind
nagyobb hatalmat gyakoroljon a kozmosz fölött. Az ember kezébe veszi a
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fejlődés irányítását. Az emberiség így
valóban a rnindenség kormányosa
lesz, a kozmikus hajó orrfigurája, a
totális történés nyílvesszője. Világos
azonban, hogy mindez különös intelern a felelősségre.
Hogy ezzel a roppant felelősséggel
meg is birközhasson az emberiség, Teilhard nem kételkedik abban, hogy az
átszellemített energia szintjén előbb
utóbb egy közös lélek bontakozik ki.
Meg van győződve erről, mert ahogyan ő látja, már a modern világ gazdasági összefonódásakikényszeritette
a szeretet kollektívebb felfogását. Ez
a gazdaság "planetárissá" válik. Az
emberiség más tekintetben is konkrét
egységként kezd megjelenni. A legkű
lönfélébb nemzetközi szarvezetekben
[ut kifejezésre az a szükség, hogya népekfelelős vezetői problémákról tanácskozzanak,
amelyek valamennyiüket
egyformán érintik. Mindez egy új lelket is kíván, amely képes magába
ölelni a világ dimenzióit és megalkotni a holnap civilizációját: Többé már
nemcsak egy közösség, egy ország,
egy tömb, hanem az egész emberiség
igényei írják elő, míként éljen az ember. 'Tények és érvek ezek, amelyeket
Teilhard felvonultat annak a nézetének alátámasztására, hogy az anyagi
szükségletek és a fizikai egyezések
kettős nyomása közős lelket teremt
az emberiségnek.
Daniélou kiemeli, hogy Teilhard
gondolata találkozik itt a mai egyház
nagyfontosságú érdekeivel. Egyik legsürgetőbb feladat ugyanis,
hogy az
emberiség egységesülése által felvetett problémákkal összefüggésben határozzuk meg a világi katolikusok
szellemíségét, Mert - mint Daniélou
mondja - a katolikusoknak küldetést
kell felismerniök abban, hogy az öszszes jóakaratú emberekkel együtt a világ egységesülésének olyan formáit
seaítsék elő, amelyek a "közös lélek"
égisze alatt gazdagítják és elmélyítik
az egyes emberek személyes életét is.

Végeredményben tehát Teilhard de
életművének jelentősége abban van, hogy 'kiutat keres és talál egy
csomó zsákutcából, rámutatva a nyitott vagy megnyitható [áratokra. Ilyen
zsákutcák. de szerinte és minden komoly katolikus gondolkodó szeri nt is
csak látszólagos zsákutcák. a tudomány és a hit ellentéte, a vallásos lelkület és a földi feladatok ellentéte, a
világ egységesülésének és a személyes
életnek ellentéte. Teilhard minden törekvése, hogy táplálja a bizakodást a
technikai, tudományos és társadalmi
haladásban, s különösen a keresztény
hívőkben
megerősítse
a
reményt,
amely nem kizárólag természetfölötti
remény, de már megalapozott terrnészetesiremény is.' Éppen ezért emlékezteti azonban a keresztény hívőket
a földi feladatok komoly voltára, és
arra, hogy nem ezeknek a feladatoknak lerázásával szelgálják az Isten t.
Nem kétséges, hogy Teilhard a legúiabb kor legnagyobb és legelmélyültebb katolikus humanistaja. Ő azt a
humanizmust, amelyet hirdet, szívesen illeti az "integrális" jelzővel. Integrálisnak mondja azért, rnert magában foglalja az ember hármas "biblikus" dimenzióját: a miridenség fölötti uralmat a tudományos technika
által, a személyek közösséget a szeretet által, s a nyitottságot Isten felé
az imádás által. Tudományos technika,
szeretet és imádás Teilhard szerínt a
kozmosz három dirnenziója. Ha egyikük is hiányzik belőlük, lapos a mindenség. S amit kiváltképpen hangoztat Teilhard, hogy e három dimenzió közül egyik sem ellentétes a másikkal, úgyannyira nem, hogy mind
a három egyazon irányba tart. Innen
'I'eilhardnak az a meggyőződése is,
hogy- a tudományos technika haladása
és a világ fokozódó egységesülése mélyítení fogja a vallásosságot is. "Büszke kihívás" - teszi hozzá szerényen
Daniélou, aki ezzel végzi is fejtegetéseit - , de nagyszerű, hogy olyan tudós és gondolkodó állt vele elő. mint
Teilhard de Chardin.
Chardín

•
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