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TEILHARD DE CHARDIN

Teilhard de Chardin neve korunk szellemi életében egyike azoknak a
tulajdonnevekmek, amelyek már-már köznévve lettek...Szeete a világon vannak
"teillhardisták", van "teHhocdizmus", vannak Teilhard társaságok, Teilhard
sorozatok, Teilhard 'tanácskozások; a franciaországi Vézelayben évről évre min
den szeptember elején ősszejőnnek a nemrég még "tilalmazott jezsuita" mú
veinek kutatói,tisz1Jelői, egykori barátai, tanítványai, hagyatékának őrzŐi,

gondozói, elemzői és népszerűsítői ; Teilhard de Chardin "tiltott áruból" divat
lett.

A divat néha háttérbe szorítja tanításának és egyéniségének legigazibb
értékeit, Egy-egy túlságosan lelkes híve a föl-fölvetődő kérdésekre és kéte
lyekre vá1aISZUI már-már úgy üti föl Teilhard műveit, mint valami modern
evangéliumot, és. úgy idézi egyik-másik, éppen alkalmazható mondatát, mint
megföllebbezhetetlen, és tovább nem_ vitathaitó szerit szöveget : Teilhard dixit.

Mindez kétségkívül a szereter és hódolat túlbuzgalmából fakad, amitől

legnyomatékosabban éppen Teilhard szellemi hagyatékának leghitelesebb őrei
óvnak. "Az evolúció filozófusának gondolkodása mindvégig maga is fejlődött"

- hangsúlyozza egyi<!{ tanulmányában Etienne Borne; éppen ezt a lelkiisme
retes és becsületes evolúcionízmust hazudtolnánk meg, h.a most, utólag, a ha
lála után, amiikor már nem tdltakozhat ellene, a maga tanaira vonatkozólag
.,fixistát" csinálnánk belőle. Teilhard nem dogma, nem "szentírás", ilyen igé
nyei DIem is voltak soha; éppen az ellenkezője volt és akart lenni: "egyszerű

"reoolIlátor, fölerősítve azt, amit körülöttem gondolnak" - mondta, Nem pá
lyázortt "mesteri" babérokra. "Nem vagyok, nem lehetek, nem is akarok ,mes
ter' lenni. Vegyétek belőlem azt, ami megfelel nektek, és építsétek belőle a
sajátépülebeteket." Es ez nem a kezdő szerénykedése, hanem egy már leélt élet
és végbevitt munika vallomása, alig több, mint egy esztendővel a halála előtt,

egy 1954. január l-én keltezett leveléből. Igaza van tehát életírójának, egyik
legavatottabb ismerőjének, műve egyik legalaposabb búvárának. Claude
Cuénot-nak, amikor azt mondja: nem akkor vagyunk igazán hívek Teilhard
hoz, ha térdet-fejet hajtunk előtte, hanem akkor, ha gondolkodásának iranyát,
műve szellemét követjük.

Az a gondolat, amely ma már, Teilhard halála után másfél évtizeddel,
míután munkái a világ legtöbb kultúrnyelvén sokezer példányban forognak
közkézen. részben az ő (de nemcsak az ő) hatására többé-kevésbé közhely
lett - az a gondolat, hogya kozmikus evolúció tengelyéhen a tudat megjele
nése óta az ember áll, a szel1emisíkra tért evolúció benne folytatódik és tart
további, mind tudatosabb," mind szervezettebb és mind egységesebb, "egylel
kűbb" formák felé (és végül egy végső, az egész evolúciót beteljesítő Forma
felé): - <ez a gondolat a maga idejében részint serkentő, részint megdöbbentő
újdonságot jelentett a hagyományai szerint mindaddíg jórészt teljesen más
kategóriákban mozgó keresztény gondolkodás számára. Maga Teílhard ezt az
eszmét tartotta egész műve egyik legfontosabb mozzanatának ; úgy vélte, "for
radalmi Lépés ez az emberi eszmélődés és tevékenység szernpontjáJból", újahb
"kopernikuszi fordulat", amely az ember konvergencíájának tudatosításával
nem kisebb szemléletváhtozást jelent, "mint egykor annak tudatosítása volt.
hogy a föld forog, vagy hogy van biológiai evolúció."

EZJt a "kopernikuszi fordulatot" sokan épp oly heves ellenkezéesel fogad
ták, ahogyan az ilyen fordulatokat, a hagyományos szemlelet megváltoztatását
kíváno megállapításokat szekták, Teilhard de Chardin századok megcsonto
sodott hagyományával találta szemköze magát. Ez a - sommásan skolasztikus-
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nak nevezhető - hagyomány már nemigeri volt alkalmas arra, hogy a társa
dalom és tudomány haladása következtében megváltozott világ tényeit úgy
ragadja meg és úgy értelmezze, hogy az általa adott magyarázatokat és felele
teket a megváltozott világ embere, a "modern ember" akárcsak vitaalapnak
is elfogadhassa: sőt egyáltalán megértse; a modern világban élő keresztény
hívőnek a természettudományos világiképből következő modern problémáira is
egyre kevésbé tudott megfelelőerr megnyugtató választ adni.

Köztudomású, hogy az egyház és a modern világ közt a reneszánsz 
tehát a természettudományok föllendülese és az ernber autonómiájának hang
súlyozódása - óta mind jobban és jobban elmélyült a szakadék. De ugyan
akkor létrejött és fokról fokra mélyült egy másik, burkolt szakadék is az Egy
házon belül "modernek" és "anrtimodernek" közt: azok közt, akik bele kíván
ták integrální, szervezní, élni a modern világot, saját világukat az Egyházba
(vagy az Egyházat; a modern világba), és azok közt, akik erre a modern vi
lágra, sőt egyáltalán a Világra csak elutasító bizalmatlaneággal tudtak tekin
teni.

Teilhard de Chardin mint, pap, mint hivő, mint tudós, mint gondolkodó
ezt a sokak szemében "botrányos", mándenesetre aggasztó, a jövő távlataiban
egyenesen végzetesnek tetsző állapotot és szellemiséget akarta tőle telhetőleg
fölszámolni. Akikre a Iegfölvillanyozóbb hatással volt, elsősorban ezt a törek
vést érezték meg benne. Arra a legsúlyosabb, legegzisztenciálisabb problémá
jukra kaptak tőle javalló választ, lehet-e valakí szívvel-lélekkel a mcdern
világ embere úgy, hogy ugyanakkor szívvel-lélekkel hivő keresztény legyen
és maradjon.

Teilhard habozás nélkül igennel felelt ,a kérdésre. Azt mutatta meg 
tudományos művében is,. "misztikájában" is,' és mint "jelenség" is - hogy
Krisztus és Világ nem kibékíthetetlen ellentétek, hanem egyenesen "föltéte
lezi!k" egymást, Krisztushoz, aki leszállt a Világba, a Vi1ágon át vezet az út,
a Vtlágnak Feléje való főlemelésével; és a Teremtő kívánsága nem az, hogy
megtagadjuk. hanem hogy megszenteljük teremtéset.

A Vilátg útja a szétszórc Sokszorosból fokozatosan a mind nagyobb Egység
felé tart: ·igy vallja a tudós a .Jcomplexíaástudat" paraméterének világánál ;
amihez a hivő és teológus hozzáteszi: ebben az Egységben való beteljesedéséig,
és beteljesedésünkig. A konvergencianak ezt az útkévéjét, mely végül a szé
les alapból indulva, a kúp csúcsának egyetlen szintétikus ("Omega") pontjába
fut egybe, úgy hívják, hogy Evolúció. A tudományos transzformizmus gon
dolatátt, ha tetszik, hipotézisét, melyet azonban a leletek tényei, úgy látszik,
megerősítenek - (és amely míndenképpen uralkodó gondolata és szemleleti
kategóriája a modern kornak) - Teilhard annyi keresztény oldalról történt
félreértés, vagy éppen félremagyarázás után egyszerűen ,.megkeresztelte":
Isten teremtő gondolatának vette, és magát az Evolúciót úgy tekintette, úgy
tisztelte és "szerette", mint Isten folyamatos (és "áttételes") teremtő tevékeny-
ségét. .

Nem meglepő , hogy ez a bátor és nagylelkű "igen" azokra, akik meghal
lották, és egyáltalán meghallhatták, a fölszabadítás erejével hatott. Sokan

, voltak, akik ugyanaztéreztékés mondták magukban, amit Az emberi jelenség
olvastaikor egy kanadai francia író, Jean Simard: "Szinte faltarn ezt a meg
rendítő könyvet. Nem győztem betelni vele; olyan volt számomra, mint egy
reveláció: míntha hatalmas légáramlat fújná el a port és söpörné el az anakro
nízmusokat: mintha egy unottan szunnyadozó templom hajóját hirtelen nagy
világosség öntené el."

1925-ben Teilhard értelmiségi fiataloknak tartott húsvéti lelkigyakorlatot
Párízsban ; lényegében Az isteni miliő'- (vagy Rezek Román Brazíliában meg
jelent magyar fordításának címe szerínt a Benne élünk) - gondolatait adta
elő. A hatás itt iiS hasonló volt. Egyik akkori hallgatója, Jacques Perret, ma a
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Sorbonne tanára így tudósít róla: "A vallásos világnézet olyan tipusával talál
keztunk benne, amely különlegesen megfelelt az olyan keresztényeknek, akik
nek az a hivatásuk, hogy a világban éljenek és dolgozzanak. A világban való
munka, az emberi síkon való tevékenység itt egyáltalán nem úgy tűnt föl,
mínt a keresztény élet periferikus területe; egyáltalán nem úgy kapott igazo
lást, mint engedmény, amit az Egyház ad gyöngeségünknek; hanem úgy nyert
bemutatást, rnint Isten e világra vonatkozó akaratának prolongációja, legköz
vetlenebb megvalósítása. Mindennek kapcsolata a lehető legigényesebb lelki
élettel, a Jézus iránti legszemélyesebb szerétettel sokunk számára, az én szá
momra is döntő megvílágosodást jelentett."

Végül még egy tanúság, H. J. Marrou visszaemlékezése 1955-'ben, közvet
lenül Teilhard halála után. A "szent történet", a keresztény 'üdvösség kozmi
kus jellege és jelentősége - írta - a nyugati teológiában fokozatosan elhalt,
alighanem Szerit Agoston hatására, akinek "lélektani mélysége és gazdagsága
a világ iránt való érdeklődésének rovására bontakozott ki ... Ez az elsorvadás,
paradox módon, csak fokozódott, míközben a modern civilizáció mdndínkább a
természeti erők megismerése és leigázása körül szerveződött. Eblből támadt
az egyre táguló szakadás modern civilizáció és keresztény küldetés közt; az
utóbbi látszólag érdektelenné vált az előbbi iránt, nem tudott mit mondaní,
és adni sem igen tudott neki, holott a modern műveiődésnek nagy szüksége
lett volna rá, hogy átíelkesítsék, törődjenek vele, exorcizálják, megkeresztel
jék, megbérmálják ... Ezért nyomban megéreztük és évről évre jobban meg
értettük a Teilhard de Chardin tanításából sugárzó új szemlelet rendkívüli
jelentőségét." .

Ma már azt mondhatjuk: mindebben végül is a "zsinati szellem" egyik
legfontosabb előkészítéséről, a korszerűsítés, az aggiornamento egyik első

alapvetéséről volt szó, harminc-negyven évvel a zsinat és XXIII. János pápa
előtt. Airról is többek között, hogy - mínt Cuenot mondja - "Teilhard óta
nem lehet többé a vallásról úgy beszélni, mánt a nép ópiumáról", Arról, hogy
"kib€ikítsük a kereszténységet a rnodern világgal, vagyis az evolúcíonísta tu
dománnyal". Arról, hogy megteremtődjélk a kereszténységnek az az új világ
képe, amely nem megtagadása, hanem rnodernebb "tudományos" fokon és
modernebb érvényességgel való újrafogalmazása, új szintézisbe öntése annak,
ami a régiben változhatatlan, mivel lényegi, és éppen lényegi mivoltánál fogva
megköveteli, hogy mándenkor a méltóságának, értékének és érvényességének
megfelelő új, .modern " köntösbe öltöztessék. Arról, amit Mauriac, aki pedig
eleinte idegenkedett Teilhard-tól, így fogalmazott meg egy Claude Ríviére-hez
irt levelében: "Művét gcndviselésszerűnek vélem, és úgy látom, feleletet ad
arra a kérdésre, amelyet a modern világ tesz fö1."

Fél évvel később, 1961 novemberében szép és nemes Teilhard-reviziójá
ban (úgy is mondhatnánk, Teilhaed-hoz való konverziójában) egy cikkében
bővebben is kifejtette ezt. Mi a -hősiesség, és mi a gyávaság? - teszi föl a kér
dést, Teilhard módjára Verdunnél optimistának maradni a világ jövőjét ille
tőleg: ez hősiesség volt. "A gyöngeség, ha ugyan nem gyávaság inkáJbb a lap
pangó janzenizmus manícheizmusában nyilatkozik meg, annak a hitnek a föl
adásában, hogy a Világ i11A Christo fejlődik, emelkedik, és végül beteljesül ...
Teilhard gondolatvilága arra késztet, hogy megvizsgáljam hitemet a Gondvise
lésben; mert abban nem elég úgy hinni, mintha csak külön-külön az egyes
lelkek benső életében tevékenykednék; meg kell tanulnunk, hogy meglássuk
és 1Ji~teljük az anyag evolúciójában és az élet fejlődésében is."

*
Érthető, ha nem is örvendetes, hogy ez ellen a "fm:Tadalmian új" szemlé

Ietmód és világkép ellen egyszerre emelt vétót a maikacs maradiság; meg a
bástyák védelmére berendezkedett írástudók minden merészebben újban lap-
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pangóeretnekséget gyanító ébersége. Teilhard nyilván támadások pergőtüzébe.

a ~:m.nciálknáil a tizenkflenoedík század óta oly szomorúan divatos főljelentések

sodrába, és így előbb-utóbb még indexre is került volna, ha "veszélyes" tanaí
nak elfojtására, vagy legalábbis a lehető legszűkebb keretek közé szorítására
nem lettek volna más - az ő míndíg példás szerzetesi engedelmessége követ
keztében bízvást alkalmazható - eszközök és módszerek: publikálási tilalmak
mindarra, amí nem szígorúan vett "szakszerű" természettudomány, hanem már
"világnézet", filozófia, teológia; kézíratoktól - (többek között a modern vallá
sosság "alapkönyvéül" szolgáló Benne élünk-től) - az egyházi emberre, a szer
zetesre kötelező, és a kdnyomtatást egyáltalán lehetövé tevő imprimatur meg
tagadása; végül a "száműzetés, enyhébben szólva a a Párizsból való eltávolítás
áthelyezésekbe, tudományos megbízatásokba burkolt, diszkrét formái : előbb
hosszú évekre Kínába, majd a második világháború után Ameríkába, 1955
húsvétján, hetvennégy esztendős korálban bekövetkezett haláláig.

Teilhardnak ezt a lehetőségig való, óvatos "kiküszöbölését" korának szel
lemi életéből kivált akkor érezzük ma sajnálatosnak, ha elolvassuk egy-egy
olyan alapvetően okos és igaz "önigazoló írását", amilyen például A probléma
lényege című, valóban a kérdés lényegére tapintó előterjesztése. Ha meggon
doljuk, mit nyomott volna a latban Az emberi jelenség, ha idejében megjelen
het (1938-4D-ben írta, 1947-48-ban dolgozta át és egészítette ki); vagy meny
nyivel szélesebb körben hathatott volna a Benne élTink gyökeresen új, "kor
szerű" aszkétdkája és misztikája, ha idejekorán napvilágot láthat (1926-27
ben veretve papírra); vagy mit, jelentett volna egy modern keresztény elit ki
alakulásában, és milyen haszonnal jáJrlt volna magára Teilhard-ra nézve is,
ha a kor döntő kérdéseivel foglalkozó tanulmányai nem kéziratban marad
nak, vagy gépkatokban "suba alatt" terjednek, hanem kellő nyilvánosságra,
éB ugyanakkor !kellő vitákba kerülnek: - ha mindezt meggondoljuk, úgy érez
hetjük, az esetleges "haszon" nem állt arányban a kárral, ami a valóban mo
dern keresztény gondolkodás !kifejlődése terén abból származott, hogy Teil
hard-nak éppen "leglizgalmasahb" eszméit kárhoztatták keletkezésük idejé!'
viszonylagos némaságrá. .

Bár igazán jelentős és igazán kor:szerű eszméket végül mégsem lehet né
máságra kárhoztatni. Igy Teilhard is "volt" már, mielőtt egyáltalán "lehetett
volna", vagyis mielőtt - halála után .- műveí nagy visszhanggal és sikerrel
megjelentek. Amellett rnéltányosságra kell törekednünk azok iránt is, akiknek
intézkedései - olykor talán azért, mert rugóikat nem ismerjük - kevéssé
rokonszenves színben tűnnek föl előttünk. Teilhard természettudományokban
-geológiában, biológiában, antropológiában, paleontológiában - való ille
tékességét rendjében soha senki sem vitatta; e téren való munkásságát nem
hogy akadályozták vOIDa, hanem inkább messzemenően támogatták. A nehéz
ségek akkor kezdődtek, amikor Teilhard - eredendő hajlamainak megfelelően,

és a húszas .évek derekától fogva egyre határozottabban - a múltból a jövő,

és szaktudományai felől a "világnézet" felé fordult; amikor - mondhatnánk
- tudományos transzformizmust gondolkodásában az Evolúció filozófiájává
(bizonyos értelemben vallásfilozófdájává, sőt teológtájává) alakította. Itt mín-.
denestül béleütközötta hagyományba.

Sokszor elmondták már, hogy nem volt a szó igazi értelmében "sza'kteoló
gus", nem ismerte kellőképpen a "zsallgont"; teljesen szekatlan módon vetette
föl és közelitette meg a problémákat: terminológiája nem mindig elég érthető

és világos, neológizmusait néha nehéz megfejteni (úgyhogy külön értelmező

és szófejtő szetárakat késZIÍtettek műveihez): egyszóval olyan, szabályos fegy
verzet nélküli "partizán" volt ezen a téren, akire a teológia szabályos kikép
zésű "reguláris osztagaí" általában gyanakvással, ha ugyan nem ellenséges in
dúlattal szoktak nézni. A Iegegyszerűob megoldás még mindig az volt, hogy
portyázásaí területét igyekeetek szűkebbre szorítaní. De azért minden méltá-
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nyos megértésre való törekvésünk mellett sem lehet észre nem vennünk, hogy .
az, akit így a keresztény szellemi élet központjaitól minél távolabbra rekesz
tettek, hogy "minél kevesebb vizet zavarjon", általában viszonylagos izolált
ságában is jobban látta "a problémák lényegét", mínt a legtöbben azolk közül,
akiknél erre vonatkozó szerény és mértéktartó, de állhatatos 'sürgetései és
aggodalmaí jobbára süket fülekre találtak.

Mert életében meglehetősen kevesen voltak, akik úgy vélekedtek felőle,

munkásságáról és jelentőségéről, mint Bruno de Solages püspök, aki Hl47~ben

ezt írta róla: "Teilhard nem szakteológus. és nem kell azt kivánni tőle, hogy
ő egymaga azonnal megoldjon mánden teológiai problémát. Ezen dolgozzanak
a teológusok Ö viszerst megtette a teológusoknak azt az óriási szolgálatot, hogy
föltárta előttük a természettudományok hatalmas világát, amelynek atmosz
férajában eztán gondolkodnunk kell, ha a huszadik században úgyak:arnak
eleget tenni föladatuknak. ahogyan arra a tízenharrnadík században Szent
Tamás adott példát. Megtette azonfelül azt a szolgálatot, hogy olyan, belülről

korrigált evolúcionizmust adott a kezükbe, amely természetszerűen megnyílik
a világ keresztény szemlélete előtt, ahelyett, hogy méreven materialista és
rneohaníkus jellege folytán szögesen ellenkeznék vele."

*
Teilhard nem oldott meg mindent; nem is akart egymaga egyszerre rnín

dent megoldani. Mindenesetre fölhúzta egy új épület vázát; ezt az utána jö
vőknek kell vészben kitölteniük, részben, ahol erre esetleg szükség van, kom-
gálniuk. ,

Lehet, hogy természettudományos hípotézíseí fölmerülő új tények világá
nál majd bizonyos módosításokra fognak szorulni. Lehet, hogy egyes meg
állapításai vitára ösztönöznek, mert bizonyos dolgokat talán egyoldalúan lá
tott, másokat túlságosan hevenyészve fogalmazott meg, olykor úgy, mintha
megfeledkezett volna róla, hogy a biológiai evolúció léptéke nem azonos az
emberi történelernével, és hogy az emberi küszöb, a tudat megjelenésének kü
szöbe egyben léptékváltást is jelent: más mínőségű és kiterjedésű időt és tar
tarnot. Lelhet, hogy néha elragadja túlságos hajlama a szintézisre, és ilyenkor
szintéziseí rögtönzöttnek hatnak. Nem egyszer kaphatni rajta bizonyos foga
Iom-, illetve színt-csússtatáson: amikor a tények megállapításának "van" ka
tegóriájából szinte észrevétlenül átsiklik a föltételezések és tervezések "kell"
kategóriájába. Mínt Étienne Bortie mondja: "Egyszerre írja le a világot úgy,
amilyen, meg amilyennek lennie kellene; hite vagy látomása erejével azono
sítja a kettőt, annyira biztos benne, hogy aminek lennie kellene, az abszolúte
van is; csakhogy a kettő közt különbség van, és ezt ném mindig veszi észre."
S az is megesik, hogy egy-egy ilyen fordulatára: mi sem nyUvánvalóbb, mi
sem egyszerűbb, a gondolkodó olvasó a legszívesebben közbevetné, hogy a
dolgok az. ő tapasztalata ezerint sokkal kevésbé egyszerűek, rnínt amilyennek
'Teilhard látja, vagy arnilyenné okfejtése kedvéért egyszerűsíti őket.

Így például, ebből a "személyi" szempontból valóban kissé túlségosan
"elvont" válasz, mint Émile Rideau mondja,a Rossz, a Bún és a Szenvedés
fájdalmas tapasztalati tényére az, hogy mindez a Sokszoeosddőnkinti felülke
rekedese a "teremtő Egyesülés" legfőbb Egység felé haladó evolúciós útján;
mint ahogy a Rossz konkrét hatásai míatt szenvedő ember számára az sem
megnyugtató felelet, hogy a Rossz végül is nem más, mínt az Evolúció entró
piája, szűkségszerű "ool€jtje"; mivel "minden Evolúcióban számolni kell si
kertelenséggel, .Ifajzásokkal, hulladékokkal - a Rosszal; az Egyesülésre hiV'a
totttömeg nem engedelmeskedik teljes egészében az őt serkentő áramlás
nak; az éltető, szellemivé alakító egyesülések mellett ott vannak (akárcsak a
kristályok esetében) bizonyos bénító, gátló, e1anyagiasító egyesülések is". Egy
egy ilyen mondata, kivált 'ha nem szembesítjük más, "érzőhb" nyilatkozatai-
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val, akár azt a benyomást is keltheti, hogy Teilhard, miközben minden figyel
mét a Világ ",egylelkűsödésének"és "személyessé válásának" föltételezett fo
Iyamatára irányította, némileg elfeledkezett a külőn-külön, személyes lelkek
scrsáról, és azokról a valóságos emberi személyekről, akik a folyamat szükség
szerű hordozói. Holott, írja Émile Rídeau, "Teilhard-ban míndíg is megvolc
az a képesség, hogy érdeklődjék: a lények egyénisége iránt: egész élete baráti
készségéről. határozott odaadásáról, tényleges vonzahnáról tanúskodik; tudott
szeretní és őt is ezerették. Kétségtelen viszont az is - folytatja -, hogy az
intellektuális és bizonyos értelemben misztikus szenvedély, mint maga Teil
hard is elismerte, gátolta mások iránt való érzékenységének kifejlődését és
megnyitatkozását, Óhatatlanul az .egyetemeshez' és az .általánoshoe' vonzó
dott; .főlfalta' a természettudomány és a filozófia."

így aztán az emberi személy reális történelmi szerepéről sem szól olyan
kellő tapasztalati anyagon nyugvó konkrétsággal, ami a társadalomban de facta
mozgó személyre nézve hic et nunc eligazító lenne. Történelmi és társadalmi
látása sokszor hézagos; ítélkezései gyakrán túl sommásak; nagy vonásokkal
rajzolt képeiből többnyire "hiányzlikaz ember gazdasági, társadalmi, politikai
elidegenedésének pontosabb elemzése", ahogyan a maga más-más szemszögé
ből és álláspontjáról, de szinte szószeríntd egyezéesel ÉmiIe Rideau is, Garaudy
is megállapítja. Vannak túlságosan félreérhető tételei; rnelyek a műveiben

kevésbé jártasrakat meghökkenthetik. Ilyen esetekben a zavart, melynek alap
oka alighanem a történelmi-társadalmi jelenségek egyeoldalúan biológiai-evo
lúciós szemlélete, mégcsak tetézi a terminológia homályossága. "A munka
nélküliségről" szóló részleteiből például végül sem derül ki egyértelműleg, és
á szükséges világossággal, hogy itt lényegében - ráadásul' túl elvontan 
arról a fizikai munka alól való fölszabadulásról van szó, amely a szellemi le
hetőségek növekedésével kapcsolatos (gondoljunk például az automatízálásra),
Megfelelő "ellenszövegek" bevonása nélkül a tájékozatlanabb olvasó esetleg
arra is gondolhatna, hogy Teilhard a munkanélküliségben, függetlenül annak
gazdasági gyökereitől és szernélyi vonatkozásaitól, az evolúció Iegújabb fázi
sának pomtiv tünetét látja; holott erről nincs szó.

Míndenesetre, és Teilhard apológétáinak mínden tiltakozása ellenére, van
bizonyos igazság azoknak a nézetében. akik szerínt Teilhard sem a történelem
reális erőit, sem azoIknak társadalmi és gazdasági forrásait, sem az ember
reális történelmi helyzetét nem gondolta át kellő valószerűséggel. részletesség
gel és következetességgel, illetve nem abból a szempontból gondolta át, amely
mivoltuknál fogva természetszerűen illik rájuk. Mint Garaudy rnondja a
Perspectives de l'homme Teilhard-tanulmányában: "Hasonlóan a mechanista
gondolkodókhoz, akik minden tudományt, még alélektant ís a mechanikára
akarták visszavezetm,' Teilhard az egyes tudományok sajátosságait figyelembe
vevő tudományos szintézist az egyetlen tudomány törvényeit egyetemessé ki":
terjesztő panbíológízmussal helyettesíti."

"Prehistorikus vagyok - rnondta Teilhard 1942-ben. - l\~egugyelési re
giszterem évmílliókra terjed. Atröpülöm a jelent, és a jövőben élek." A tör
ténelmi-társadalmi szemlelet viszont ehhez képest par excellence a "jelenben"
él, az évmilliókkal nem tud mit kezdeni. A jelen társadalmi és személyi prob
lémáit - szenvedéseít, küzdelmeit, "sorsát", sőt "üdvösségét" - igazán hite
lesen és valóságosan csak ebben a viszonylagos jelenben élve lehet érzékelni,
megragadni. orvosolní, vagy legalábbis bajaim hatékony orvosszert készíteni.
"l!:vmilliós távlatban" például míndenféle (fogalmilag különben nem eléggé
tisztázott) "totalizációt" lehet egyszerűen evolúciós tényként fölfogni; úgy mint
a végső Egység felé1Ja.rtó Fejlődés sikeres, vagy tévesen tapogató mozdulatát;
történelmileg-társadelmilag szemlélve viszont minden "totalizációval" -'- ha
tetszik, minden kollektívízálódással - kapcsolatban az a döntő, mennyíben
szolgálja a benne résztvevő emberi személy, illetve emberi közösség érdekeit.
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Egy-egy történelmi folyamat értékét nem "evolúciós" volta adja meg, hanem
elsősorban és alapvetőerr morális, illetve humánus tartalma; maga az evolúció,
mint evolúció, és mert evolúció, önmagában még nem érték, Iegaláobís azóta,
hogy a Fejlődés emberi, tehát tudatos síkon folyik. Hogy ezt Teilhard nagyon jól
tudta és határozottan vallotta, azt idézetek kifogyhatatlan seregével lehetne
bizonyítani: Néha mégis úgy tűnik, mintha É'Jrtéik és Evolúció a kelleténél vala
rnivel egyszerűbben fedné egymást talán nem is annyira gondolkodásában,
mint inkább "látomáOOJban".

Van egy kedvelt kifejezése: émerger pour voir; vagyis ahhoz, hogy Lás
.sunk, tisztán lássunk, ki kell emelkednünk, fölül kell emelkednünk a dolgok,
jelenségek, kor és jelen zűrzavarán. és kellően magas, "évmilliós regíszterű"

nézőpontot kell találnunk. "Számomra csak egyféleképpen lehet élni ....i mond
ta - magasba lépni, elég magasra emelkedni ahhoz, hogy a részletek fölszíni
rendetlensége fölött, bármilyen fájdalmasak is ezek a részletek, kdrnjzolódjék
valami nagy emberi sors jelentőségteljes szabálycssága. Kiemelkedni, hogy
lássunk: én magam mindig erre törekedtem." Csakhogy nem kevésbé fontos
ennek a fordítottja sem: a Mounier-ra jellemző tmmerger pour voiT, azaz be
Iemerülni, hogy lássunk, belemerülni a vajúdó, küzdő, szenvedő emberi "masz
szába", mert a dolgok és személyek valóban reális valóságát csak így érzékel
hetjük igazán. Kétségtelen, hogy az evolúció roppant útvonala csak "fölülről"

bontakozhat ki igaziarányaiban, teljességében és múltból kikövetkeztethető

jövő távlataiban. Az ut azonban önmagában még nem minden: az utat igazán
úttá csak a rajta vonulók teszik; az útnak igazán értelme csak utasával együtt
van; és nem az utas van az útért, hanem az út az utasért: azért, hogy az utas
érjen rajta célba, még akkor is, ha az utasok egyetemének célba érése egyben
az Út célba torkollását is jelenti.

Tudjuk, a tények fölé emelkedésnek. a nagy szintéziseknek ez a hajlama
kezdettől fogva megvolt Teilhard-ban; mindig is elsősorban "próféta és látnok
volt - mint Émile Rideau jellemzi ~ a történelem k öltő]e, óriási együttesek
építésze, utaik fölvázolója, széles távlatú programole teremtője". De vajon,
kérdezhetjük, és nem alaptalanul, veleszületett hajlandósága ennyire megma-'
radt volna, és mindig ilyen kevés érzékkel rendelkezett volna, legalábbis el
méleteiben és látomásaiban, az olyan égető társadalmi és személyi problémák
iránt, mint a kizsákmányolás, elidegenedés, elszemélytelenedés, szocíális nyo
morúság, vagy háborús kiszolgáltatottság, ha azt, ami "bolygónkon a jelen
pillanatban történik", nem a messzi Kínából, szinte bolygóközi messzeségböl,
majdnem teljes elszigeteltségben kell szemlélníe, hanem közvétlenül meg is
tapinthatja, és teljes, véres-megalázó valóságában a többiekkel együtt át is élit
Kérdés, melyre kivált Teilhard melegszívű egyéniségének ismeretében senki
nem merhet fönntartás nélkül igennel felelni.

*
De ha túl mínden esetleges ellenvetésű kérdésen, és szükségszerű híányon,

magát a "Teilhard jelenséget" nézzük: jelentősége és hatása fölmérhetetlen;
hogy mekkora, ait ma. már, amikor eszméi a keresztény világban a jobbak
közvéleményévé lettek, színte meg sem lehet már állapítani. Mert többé-ke
vésbé minden keresztény,aJki .znodernül", az aggiornamento és a dialogus szel
lemében gondolkodik, "teiThard-ul" gondolkodik, aJar tudJa, akár nem, 8,

akár olvasott valaha Teilhard-t, akár nem. Újdonságáról csak akkor lehet némi
rogalmet nyerni, ha műveit, írásait, "tanítását" nem mai távlatban, hanem
a maguk korának környezetében és légkörében probáljuk szemlélni. Ha pél
dául valaki ma, a zsinat után azt mondja, hogy Isten országa nem az eddig
közkeletűnek tartott utakon és módokon fog megvalósulní, hanem valamí
megújhodás, nagy "reneszánsz" és "kinyilatkozroatás" útján, az félig-meddig



post festa beszél, az "ünnep" nyilvánvaló megkezdése után, és akkor prófétál,
amíkor próféciája a már beteljesedésben van. De 1926-ban, amikor Teilhard egy
Leontine Zantához szóló levelében ezt a mondatot leírta, a prófécia még pró
fécíának is merész volt, kivált paptól. Hasonlóképpen ha valaki ma foglal állást
az integrizmus ellen, ezzel voltaképpen osak azt teszi, amivel legalább elvileg
és verbálisan még a józanabb "fontolva haladok" is egyetértenek, mert a zsi
nat után nyiirtan írrtegrístának lenni a közvélemény szerínt annyi, mint az
Egyház kerékikötőjének lenni, Más volt azonban föllépni az integrizmus ellen
XXIII. János pápa és a zsinat előtt három évtizeddel; ami ma már szinte köz
hely, az 1927....ben kdvételes éleslátás és bátorság volt. Ekkor írta Teílhard,
ugyancsak Léontdne Zantának : "A keresztény hithűséget egynek akarják venni
valamiféle Integrizrnussal, vagyis egy századokkal ezelőtt épült mikrokozmosz
minden parányi kerekeeskéjének babonás tiszteletével. A valódi keresztény
eszmény azonban az integralizmus: a keresztény igazságok kiterjesztése azok
nak az erőforrásoknak az összességére, amelyekkel a világ egyáltalán rendel
kezik. Integralizmus vagy :íntegrizmus, a dogma mint keret, vagy a dogma
rnínt hamu: ez az a küzdelem, amely már egy százada folyik az Egyházban,
Az integrizmus egyszerű és kényelmes a hivőnek is, a fölötteseknek is. De
óhatatlanul kirekeszti, esetleg ki is tagadja Isten országából azoikat a mérhetet
len lehetőségeket, amelyek körülöttünk mindenütt, társadalomban, erkölcs
ben, filozófiában, természettudományban egyaránt érlelődnek. Ezért üzentem
hadat olyan eltökélten az íntegrízmusnak ..."

Azzal a nézerttel szemben, hogy a vallás kolonc, az ember autonómiájának
legfőbb akadálya és a világ haladásának legkonokabb gátja, Teilhard azt ál
lítja és bizonyítja, nemcsak mint gondolkodó, hanem legalább olyan nyomó
san, mint jelenség, hogy a "vallás az egyetemes Evolúció egy lényeges és
míndegyre növekvő funkciójának felel meg". És az állitásnál és bizonyításnál
végül is hatékonyabb a jelenség személyes dokumentáló ereje. Ö az, aki a
kereszténység szívésen múltba révedő tekintetét erőteljesen a jöv61re irányítja.
Ű az, aki mint vallásos ember, mínt keresztény, és mert vallásos, mert keresz
tény, fönntertás nélkül igent mond az Isten terveként fölismert Fejlődésre, és
az Evolúció émtelmes továbbvitelében való, Isten kívánta elköteíezettségünkre.
Ű az, aki míndeníéle bezárkózással. gettómentalitással, szűkös bizalmatlan
sággal szakítva az igazi, és igazán modern keresztény magatartás lényegét a
nyitottságban, a határtalan bizalomban és a rendíthetetlen optimizmusban
látja. Álláspontja, tha kritikus is, sosem a merev elzárkózás és a priori elutasítás,
hanem mindig a megértésre törekvés, és mínden befogadása és asszimilálása.
"Az Egyházon kívül - írta egy leveleben 1926-'ban - óriási tömeg jóság és
szépség van, ami beteljesülni nyilván csak Krísztusban fog; de addig is: van,
és nekünk rokonszenveznünk kell vele, ha egészen keresztények akarunk lenni,
és ha miridezt asszamálální akarjuk Istenben."

"Újra átgondolva la kereszténységet a Mindenség ama méreteiben és fo
kán, ahogy egyre jobban fölfedeződik előttünk", mint 1947 októberében írja
egy levelében, a keresztény ember számára nemcsak új világképet dolgozott
ki, nemcsak új magatartás "prototípu:sát" teremtette meg, nemcsak új kapcso
:'a,tra ösztönözte a Világgal és az emberekkel, akik ugyanannak az evolúciós
munkának a kőzösségében dolgoznak, hanem hitének is új távlatokat nyitott;
illetve föltárta azokat az elfelejtett távlatokat, amelyek a nyugati keresztény
ség tudatából többé-kevésbé vagy kiestek. vagyelfakultak benne.

Végeredményben tehát, mínt minden nagy kezdeményezőnél, nála sem az
az elsőrendűen fontos, rnennyiben állnak helyt és mennyiben állják az időt 
akár teológiai, akár természettudományos szempontból - egyes részletmeg
állapításaí, hanem az egésznek az iránya, sodra, "látomása".

Az irány pedig, ma már nyilván látjuk, helyes volt és hasznos.
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