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TEILHARD· VILAGI(ÉPE ÉS A TELEOLÓGIA
A természet értelmezése szükségképpen felveti a teleológia kérdését. A kérdés

lényegében a következő: a természet eseményei a. véletlen folytán jönnek létre,
vagy valamilyen cél megvalósulására irányulnak? A kérdés megválaszolása függ
attól, ahogyan az ember a természetet ismeri és a természetről gondolkodik; de
attól is függ, hogy a teleológia, a célszerűség fogalmának milyen tartalmat ad.

Az ún. klasszikus filozófia teleologikus szemléletű. Az arisztoteleszi-skolaszti
kus filozófia nem találta kielégítőnek a természet olyan értelmű magyarázatát,

a hogy benne a véletlen volna az uralkodó törvény. Gondolkodásuk alapját a ptole
maíoszí világkép alkotta. Ennek megfelelően alakították ki a teleológia fogalmának
a tartalmát, amelyben ezért sok antropomorf vonás és hiányosság volt.

Teilhard világképe is lényegében teleologikus jellegű. Nála a gondolkodás
alapja a természettudományok .által megrajzolt evolutív világkép. Rendszerében
a teleológia ezért már mélyebb tartalmat nyert. Miben fejlődött tovább Teilhard
nál a teleológia fogalmi tartalma, a kozrnosz új ismerete milyen változást hozott
a teleológia értelmezésében?

A teleológia a klasszikus filozófiában

1. A klasszikus filozófiában a teleológia két alapmeglátásból indult ki: a ter
mészet egységéből és a természet rendezettségéből.

A tapasztalati világ tárgyai különböző természetű, önálló egyedekből állnak.
Az egyedek mégsem függetlenek egymástól teljesen, A tapasztalati világ, a koz
mosz, nem különálló, izolált egyedek összessége. Sokféleségük ellenére bizonyos
egység mutatkozik meg bennük: egymással kapcsolatban vannak. egymásra hatást
gyakorolnak, átalakulhatnak más természetű dolgokká. közös törvények érvénye
sülnek bennük. Az egység és sokaság kérdése kezdettől fogva a filozófiai gondol
kodás alapvető problémája volt. Az egység meglátása eredményezte, hogy már a
régiek a világmindenséget "kozmosz"-nak tekintették. (1)

Az egység következményeként a világ eseményeiben és történéseiben rendezett
séget ismertek fel. A világban mozgás, változás van. A változás nem összevissza,
rendszertelenül történik, hanem szabályszerűség, törvényszerűség uralkodik ben
nük. A gondolkodás a szabályszerűségben a világmindenség értelmességét látja
meg. Sőt oly mély a világmindenség értelmessége, hogy az emberi gondolkodás
csak nehezen ismeri fel.

A klasszikus filozófia ·a ptolemaioszi világkép alapján gondolkodott. Ennek a
rendszernek leglényegesebb vonása - tárgyalásunk szempontjából - a mozgásról
alkotott felfogása volt. A testek természetes helyzete a nyugalom; ha tehát egy test
mozog és helyét változtatja, akkor ez a mozgás külső hatásra jön létre. Minden
mozgás feltételezi a külső mozgató okot. Mivel ezekben a változásokban és mozgá
sokban szabályszerűség, törvényszerűség, értelmesség mutatkozik meg, a legkézen
fekvőbb volt az a magyarázat, hogy a külső hatóok, legalábbis végső fokon, értel
mes.

Ezen az úton jutott el Arisztotelész az "első mozdulatlan mozgató"-hoz, aki a
szeretet hatásával mozgatja az alatta lévő világot. A kozmoszban tapasztalható
változásokat iaz ember célszerű cselekvésének a mintájára magyarázta. A célszerű

emberi cselekvésben, főleg a művészi tevékenységben, előszöra cél születik meg mint
értelmes gondolati tartalom. A cél egyben jó is; ezért a célszerű cselekvésben a jó
ság is megmutatkozik. Arisztotelész a cél fogalmát kifejezetten is összekapcsolta a
j"ság fogalmával. Mindennek következményeként, a természet folyamataiban ér
vényesül a célszerűség, sőt sokkal jobban, mint az ember művészi tevékenysége-
~n.OO .

Ezt az alapgondolatot a skolasztika is átvette. Továbbfejlesztette a célszerű-,

ség fogalmát. amely nemcsak megegyezett a keresztény tanítással, hanem Isten
gondviselő tevékenységének az igazolására is szolgált. A cél igen nag~ szerepet
nyert a kozmosz értelmezésében. A "principium finalitatis" (célszerűség elve) meg
fogalmazása mínden változásra vonatkozott: "omne agens agit propter finem" (min
den tevékenység célra irányul). Az értelmes lények esetében ez nyilvánvaló; a
nem-értelmes lények esetében pedig az értelmes lényeknek. elsősorban Istennek.
az irányító hatása jelenik meg. (3)
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2. A teleológiának így kialakult fogalma igen erős antropomorf vonásokat tar
'almaz.

Mindenekelőtt a fogalom tartalma az emberi cselekvésmód mintája szerint ala
kuit ki. A mozdulatlannak, statikusnak gondolt világkép nem is adott arra lehe
tőséget, hogy az emberi cselekvésmódot ne azonos, hanem analóg értelemben al
kalmazzak a természetre.

Amint az anyag passzív az ember, elsősorban a művész kezében, és az em
ber saját gondolata szerint alakítja, ugyanígy passzíva kozmosz is, és minden fo
lyamatban közvetlenül fel lehet ismerni Isten tevékenységét. így a teleológia egyér
telmű lett az emberileg elgondolt hasznossággal, mível a cél tárgya valamilyen for
mában mindig jó. Arisztotelésznél a cél az a jó, amelyet az ember el akar érni.
Ha a teleológia érvényesül a természetben, akkor a természet eseményei jók és
'hasznosak. Magától értetődő, hogyha a természetben érvényesülő teleológia antro
pomorf vonásokat tartalmaz, akkor a teleológiában megmutatkozó jóság is antro
pomorf jellegűvé lesz. A népszerűsítő megfogalmazások, sokszor nagyon is eről

tetett formában, törekedtek annak az ígazolására, hogy a természet eseményei
mennyire hasznosak, tehát célszerűele. Az általános emberi igénynek is ez felel
meg jobban. Elsősorban nem azt kérdezzük, hogy egy eseményt milyen ok hozott
létre, hanem azt, hogy mire jó; elsősorban nem akkor nyugszunk meg, ha tudjuk,
hogy egy esemény hogyan keletkezett, hanem ha meglátjuk, hogy az számunkra
hasznos. .

Az antropomorf vonások közé tartozik az is, hogy a teleológia segítségével a
természet teljesen racionálissá lett; a nem ismert hatóokokat könnyen lehetett a
teleológia fogalmával pótolni.

A teleológia ilyen jellegű fogalma könnyen érthető. De ugyanakkor két súlyos
tehertételt hordott magában, amely miatt az újkori világkép kialakulásakor tart
hatatlanná vált: éspedig a ptolemaioszi világképet, amelyre felépült és az antro-
pomorf vonásokat. j

3. A reneszánsz korától kezdve mindjobban összeomlott az antik világkép és
másfajta világkép kezdett kialakulni. Az új világképben az anyag természetéhez
már nemcsak a nyugalom tartozott, hanem a mozgás is, sőt a mozgás sokkal ter
mészetesebb állapota az anyagnak. Az anyagban van energia, 'amely meghatároz
za a természetben lejátszódó változásokat és folyamatokat. Az anyagvilág mindig
mélyebb ismerete arra mutatott rá, hogy a kozmoszt a belső energiák és a mecha
nika törvényei alapján kell megmagyarázni. Feleslegessé vált, hogy a mozgás meg
értésére külső mozgatót tételezzenek fel; de ezzel együtt megszűnt annak a lehető

sége is, hogy a külső mozgató saját eszméi és célja szerint irányítsa a természet
eseményeit.

A világban tapasztalható törvényszerűség, szabályszerűség mechanisztikus ma
gyarázatot nyert. Az anyag meghatározott erőkkel rendelkezik, amelyek kölcsö
nösen hatnak egymásra. Az égitestek csodálatosnak tűnő szabályszerű mozgása a
gravitáció törvényéből ered és a mechanika segítségével magyarázható. Nem szük
séges, hogy ezeket valaki előbb kigondolja. A helyzet éppen ennek a fordított ja:
a mechanika törvényeit ismeri fel az ernber és a matematika segítségével kifejezi.

Ugyanígy a jóság, a hasznosság fogalmának sem maradt hely. A természetben
meghatározott erők működnek, 1melyek szükségképpen érvényesülnek, függetlenül
attól, hogy az emberek számára hasznosak vagy károsak. Inkább arról van szó,
hogya törvények ismeretében mi tegyük számunkra hasznosabbá a 'természetet.

Nemcsak a természettudományos ismeretek előrehaladásá, hanem a gondolko
dásk1'itikai vizsgálata is megingatta a teleológia objektív értékét. A kritika - fő

leg Kant óta - arra mutatott rá, hogy sok a priori elem szerepel gondolkodásunk
ban és ezek eredményezik a gondolkodás antropomorf vonásait. Nem véletlen, hogy
éppen Kant tette a teleológiát kritika tárgyává és arra a következtetésre jutott,
hogy használhatatlan ~ogalom a metafizikai kérdések területén.

így a reneszánsszal meginduló új világképben és gondolkodásmódban a teleoló
gia mindjobban háttérbe szorult, sőt tudománytalan fogalommá lett.

Teilhard világképe

Teilhard a természettudományok embere volt. Gondolkodásmódjának ai alap
ját a természettudományokból merítette. Fenomenológiai módszerének éppen az az
alapja, hogy minden értelmezésnek a természettudományok egzakt eredményeiből

kell kiindulni. Mint paleontológus, az evolúció híve volt. Az evolúci6ta legvilágo-
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sabb igazságnak tekintette, amelyet akkor is el kell fogadnunk, ha megzavarja gon
dolkodásunkat. (4) Tette ezt abban az időben, amikor a közvélemény gondolkodása
még nem eszerint igazodott. A teológia az évszázados hagyománynak megfelelően

még a régi világkép alapján terjesztette elő tanítását. De még a Sorbonne filozó
fusai is - mínt írta - a Galileit megelőző univerzumban éltek. (5) És amint
Galilei személyében csapott össze a hagyományos (ptolemaioszi) és az új (koper
nikuszi) világkép közt fennálló feszültség, ugyanúgy Teilhard személyében jelent
meg a régi világkép és a, eVQlúcionizmus kö.zti ellentét. (6)

Teilhard világképének a jellegzetessége - témánk szempontjából - az evolú
ció. Az evolúció nemcsak az élő világ kialakulásában mutatkozik meg, hanem ér
vényesül az egész univerzumban is. A fejlődés így kozmikus dimenziót nyer. Ezért
sajátos értelemben nem "kozmológiá"-ról, hanem "kozmogenezis"-ről kell beszél
nünk. A fejlődés több, mint a mechanika törvényei szerinti alakulás, minőségi

különbséget jelent. Mégsem idegen az anyag természetétől, hanem az anyaghaz
hozzátartozik. Ezért az evolúció törvénye önmagában még nem utal külső ható
okra, hanem az anyag természetének egy másik oldalát mutatja meg, az "anyag
belsejét". (7)

A fejlődés még nem fejeződött be, hanem folytatódik tovább. Éppen most va
gyunk annak a fánúi, hogy szinte észrevétlenül halad/ előre a fejlődés az ember-
ben. a "noogenezis" felé. ~

Az anyagvilágnak tehát történelme van. Ezért törvényeit csak akkor ismerhet
jük fel igazán, ha visszanyúlunk a múltba, a kezdetig, amennyire csak lehet, és
egyben előre tekintünk a jövőbe, amennyire csak megtehetjük.

Teilhard .teleológiája

1. Az evolúció tényének az értelmezése is szükségképpen elénk állítja a kér
dést: a véletlen alapján történik-e az evolúció, vagy lehet benne tervszerűséget is
látnunk?

Teilhard nem tudja elfogadni az evolúciónak tisztán csak kauzális értelmezé
sét, amely a mechanisztikus szemlélet következménye. A' kauzális beállítottság el
fogadja az evolúció tényét; az egyes fokozatok között (élettelen-élő; állati-emberi
lét) minőségí különbséget állít. De arra a kérdésre, hogy mi hozza létre az ala
csonyabb rendűből a magasabb rendűt. a véletlen esetek szerenesés alakulására
hivatkozik, (8)

Teilhard tudománytalannak tekinti, hogy a véletlennek ilyen nagy szerep jus
son a fejlődésben. Ha a véletlen volna az uralkodó törvény, akkor az univerzum
több évmilliárdos története folyamán nem juthatott volna el a fejlődés mai állapo
tánoz, az emberhez. Ezért a teleologikus magyarázat felé fordul. De nála a teleoló
gia már új tartalommal jelenik meg.

2. Melyek Teilhard teleológiájának lényeges vonásai?
Teilhard-nál is ugyanaz az alapprobléma szerepel, amely- évszázadokon ke

resztül foglalkoztatta az emberi gondolkodást, még a régi világkép ismeretében
is: az egység és a rendezettség problémája. Alapvető kérdés Teilhard-nál is az egy
ség és sokaság antínómíáia. Az egység keresése és megmagyarázása folyton vissza
térő problematikája. Ez a kérdés húzódik végig fő művében, Az emberi jelenség
ben (La Phénomene humain), de a többi írásában is. Az egység azonban nála új
dimenziót nyer. Az egységet nemcsak keresztmetszetben látja meg, amint ez az an
tik világkép és a közvetlen tapasztalás alapján szerepelt, hanem hosszmetszetben is:
az univerzum egységes történelmet alkot, amelyben a megelőző eseményeknek szük
ségszerű szerepük van a következő események kialakulásához. Az univerzum tör
ténete' nem egymástól izolált és összefüggés nélküli események halmaza, hanem
az események szerves egységet képeznek a kezdettől egészen a végéig.

Az egység felismeréséből ered az az igénye, hogy az anyagról szóló tudomá
nyoknak nem szabad egymástól elkülönülníök. Az anyag törvényeihez nemcsak
az tartozik, amivel a fizika foglalkozik; az élet nem járulékos jelenség az anyag
világban, hanem a fejlődéssel együtt az anyag törvényéhez tartozik. Szükséges,
hogy ezt a tényt a természettudományok is figyelembe vegyék, és a fizika, biológia,
asztronómia egységes tudománnyá legyen a kozmosz megértésében.

Teilhard a természettudományok alapján látja meg az egységet, amelyet az
anyagvilág egyik legjellegzetesebb tulajdonságának tekint. Azokat a jelenségeket,
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amelyek az egységet fejezik ki, úgy véli, hogy nyomatékosan is ki kell emelnie és
nagy kezdőbetűvel írja.

Az egység felismeréséhez kapcsolódik a rend felismerése is. Ez egyet jelent az
evolúcióval. Az evolúcióban az univerzum egységes tervet valósít meg, amely szük
ségképpen alakul ki. A komplexitás törvénye szerint az elemi részektől kezdve az
atomokon. vegyületeken keresztül fejlődik az anyagvilág az élőig és az emberig;
a kozrnogenezis biogenezissé és noogenezíssé lesz.

3. Teilhard meglátása nem apriorisztikus elemeken nyugszik. A véletlen sze
repét nem azért utasítja vissza, mert a priori elgondolásával az nem volt össze
egyeztethető, hanem a paleontológus szemével természettudományosan igazolja.
Ebben az igazolásban - meglátásom szerint - két alapvetŐ bizonyítékra támasz
kodik.

Az első és a lényegesebb: a természet eseményei a statisztikailag kisebb való
színűség felé haladnak. Ha a véletlen volna az uralkodó törvény, akkor az ese
mények egymásutánjában - legalábbis nagyobbrészt - a nagyobb valószínűség

nek kellene érvényesülni. Viszont minél jobban előre halad a természet a fejlő

dés folyamán, annál inkább a kisebb valószínűség realizálódik. Véleménye szerint
ez az anyag belső törvényére utal, az "anyag bensejét" mutatja meg. Szemben áll
az entrópia törvényével, amely az anyag "külső" természetét mutatja, és amely
ben a nagyobb valószínűség érvényesül. (9)

A másik törvény az események visszafm'díthatatlanságának a törvénye (írre
versibilitas). Ha a véletlen volna az uralkodó törvény, akkor az események vissza
fordíthatók is lehetnének. Évmilliárdokra visszatekintve nem azt tapasztaljuk,
hogy megakadt volna valamikor is a fejlődés, vagy éppen visszafelé fordult volna.
Az evolúció úgy jelenik meg, mínt valami hatalmas életerő, amely "tapogatózva",
ugyan, de mindig keresi az új lehetőségeket, hogy elérkezzen az emberig és kiala
kuljon. a nooszféra. (10)

4. Ennek megfelelően Teilhard gondolatvilágában így alakul a teleológia fogal
ma. Kiindulópontja: a kozmoszban, az evolúcióban nem a véletlen az uralkodó tör
vény. Ez a teleológia fogalmának negatív oldala.

Pozitív értelemben: az uníverzum. belső irányítottsággal rendelkezik. Az ese
mények a belső törvényszerűségek alapján úgy jönnek létre, hogy a fejlődés meg
határozott szakaszát eredményezzék. Abban a többletben. amelyet a fejlődés egyes
fokozatai létrehoznak, a megelőző események értelmét, célját lehet felismerni. Er
re a többletre szükségképpen, tévedhetetlenül irányulnak a természet eseményei.
Belső irányultság jellemzi az anyagót. A cél nem a célszerű emberi cselekvések
formájában jelenik meg, ahol először a cél van jelen és ezt követi a tevékeny
ség; ilyen értelemben a cél az eseményeken kívül van. Magukban az események
ben, az evolúcióban van az az il'ányultság, amely előre meghatározott eseménye
ket hoz létre. Ennek megfelelőert az emberi tevékenységben megmutatkozó célsze
rűség és a természetben fellelhető tervszerűség nem azonos, hanem analóg tartal
mú.

Teilhard szerint a természetben megnyilatkozó egység feltételez valamilyen
egységesitő pl'incipiumot. Egymástól izolált egyedek nem tudják megmagyarázni az
egész univerzumban, keresztmetszetben és hosszmetszetben fennálló egységes tör
ténést. Ez az egységesítő principium az Omega-pont. Feléje irányul az egész koz
rnogenezis, benne éri el az evolúció értelmét és célját. Az Omega-pont különbözik
az univerzumtól és a szerétet vonzásával irányítja az evolúciót. Ugyanakkor di
namikusan jelen van az anyagban, irányítva annak fejlődé_sét. Az Omega-pont ér
telmezése azt mutatja, hogy az anyag a teleológia aktív principiuma. Bár a teleoló
giát a célszerű emberi cselekvések mintájára gondoljuk el, az anyagvilágra való
alkalmazása Teilhard értelmezésében analóg jelentésű.

Megjegyzések Teilhard teleológiájához

1. Teilhard rendszere lényegében teleologikus jellegű. De a teleológia fogalmi
tartalma nála belső fejlődést mutat. Az emberi gondolkodás régi problematikájá
val foglalkozik, ha erre kifejezetten nem is utal. A természettudományok alapján
mutat arra rá, hogy a természet sokkal árnyaltabb, semhogy egyetlen alapelvből

kiindulva lehetne értelmezni. A régi filozófia ezt úgy fejezte ki, hogy a valóság
nem egyszerű, hanem összetett; a mai gondolkodás pedig dialektikus feszültséget
lát meg a folyton alakuló valóságban. Ez az összetettség, dialektikus feszültség
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mutatkozik meg Teilhard-nál, amikor az anyag "külső" és "belső" természetéről;

a radiális és tangenciális energiáról beszél. Ennek a feszültségnek a felfedezése
adott lehetőséget arra, hogy saiátos, új világképet alkosson, amelyben a teleoló-
gia is új tartalmat nyert. -

A közfelfogásban a teleológia általában a hagyományos, tehát antropomorf fel
fogás szerint szerepel, Akik Teilhard teleológiájában nehézséget látnak, legtöbbször
ezt a hagyományos fogalmat utasítják el, holott Teilhard-nál a teleológiának már
nem ez a tartalma. Ha nem tévedek, Tordai Zádor ebből a szempontból nem ért
egyet Teilhard teleologikus beállítottságával és ellentmondást lát Teilhard rend
szerében. (11) Ilyen alapon utasítja el Kahane is Teilhard teleológiáját. (12)

2. Teilhard paleontológus volt. Igazi bizonyítékait a paleontológiából veszi.
Itt hivatkozhatom még egyargumentumra, amely felfogását erősíti. Az élő világ
ban, vagy amint mondani szokták, a természet háztartásában egyensúly van. Az
élő világ egyes fajainak, egyedeinek egymástól eltérő, sőt ellentétes tulajdonságai
vannak, és a természet egyensúlyát a létért való küzdelem tartja fenn. Minden
egyes egyed a maga önálló és egyéni érdekét szolgálja, és éppen ezzel szolgálja az
egész élő világ egyensúlyát, illetve a fejlődés lehetőségét.

3. Teilhard a fejlődésben meglátott törvényszerűség alapján következtet a jö
vőre is. Következtetésének az alapja, hogy a fejlődés az emberért van, az ember
ben éri el tetőpontját. A fejlődés törvényét felismerve, az embernek most már tu
datosan is szolgálnia kell a fejlődés célját, a noogenezist, illetve keresztény érte
lemben a Chrístogenezist,

Következtetése nyilvánvalóan a teleológíára támaszkodik. Ehhez azonban egy
kritikai megjegyzést kell .füznörn. A múltba tekintve felfedezz ük természettudo
mányos alapon a fejlődés törvényét. A fejlődéssel kapcsolatban azt látjuk, hogy
meghatározott és megfogalmazható törvények szerint történik, de ez előre az elő

ző eseményekből nem következtethető ki. Az első élő sejt megjelenéséből még nem
lehetett volna arra következtetni, hogy ez a fejlődés az embert, a tudatos reflexió
[elenségét is létrehozza. (13) ,/

Tisztán természettudományos alapon épp ezért nem lehet biztosan előrete

kínterű. A fejlődés a természet törvénye, de hogy ez még milyen lehetőségeket rejt
magában, előre nem lehet megmondani. Egy szeval sem akarom azt állítani, hogy a
fejlődés menete túlmutat az emberen; mindössze arra akarok rámutatni, hogy ter
mészettudományos ismereteink alapján a fejlődés konkrét menetét a múlt törvé
nyeiből előre nem lehet teljesen kikövetkeztetni.

Ha természettudományos principiumokra hivatkozom, ide kívánkozik keresztény
szempontból is egy megjegyzésem. Ez már nem természettudomány, hanem teoló
gia. A fejlődésben a természet háztartásának az egyensúlyát éppen az biztosítja,
hogy az egyes egyedek a maguk feladatát látják el; ezeknek a feladatoknak az
összessége viszi előre a fejlőd-ést. A Christogenezis szempontjából is lehet hasonlót
mondani: az egyes keresztény ember a maga egyéni hivatását teljesíti; ezzel tel
jesíti a Christogenezis folyamatát, anélkül hogy annak az egész jövőjét előre látná.
Hisz a célhoz való eljutás, a fejlődés teljes tartalma az egyház egységesítő és él
tető végső principiumától, a Szeritlélektől ered.
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