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"TEREMTŐ EGYESÜLÉS"
A teilhard-i "union créatrice" és a történelem tendenciája

A "teremtő egyesülés" ("union créatrice") teilhardi eszméje ősi gyökerekból
táplálkozik. Hogy mást ne mondjunk: a szintézis felé tartó, kaotikus széttagolt
ságából míndjobban egységgé szerveződő kozmosz gondolata s ennek az egyesü
lésnek az igénye, vágya - ott lüktet már a preszokratikus görög filozófiában, és
felbukkan a görög vallási fejlődés plebejus ihletésű rétegeiben.

"Sic Deus dilexit mundum" - ez a Milieu di7Jin mottója: a keresztény szeretet
által mind egységesebbé váló kozmosz gondolatának aforisztikus előlegezése. De
tudjuk, hogy már a Dionüszosz-rnítoszban jelen van az erósz elve, amelynek
segítségével az isten szetszaggatott teste ismét egységgé válik, miként eggyé vál
nak Dionüszosszal az emberek is, akik az ő halálából születtek, s a vele való
kultikus egyesülésben születnek újjá. Az istennel való misztikus egyesülés, az unio
mistica és a szetszaggatott világ újbóli egyesülésére való igény már itt is együtt
jelen van. S talán nem lesz túl merész következtetés, ha az eszkhatón, a végső

határ túllépésének e vágyában felismerni véljük a halvány csfráját annak az el
idegenülés okozta földi határok és korlátok kiküszöbölésére irányuló reális tö
rekvésnek, amely egy új, harmonikusabb, emberibb közösség kiküzdésére irányul.
(Ne feledjük: az "eszkhaton" eredetileg birtokhatárt jelentett ...)

"Egyesíteni az erőszakkal szétszakítottat" - mindenekelőtt a törzs, a nemzet
ség, a polisz hajdani (gyakran persze csak retrospektíve idealizált és képzelt)
gazdagságí és társadalmi egységét: így értelmezte az orfikus hagyomány az ereszt,
és tudjuk, hogy egyes népi-orfikus hatások mílyen szerepet játszottak a görög
tragédia létrejöttében s ezen túl: a görög demokrácia fénykorának eszmei előké

szítésében.
Tegyük míndjárt hozzá: ez az erósz az orfikusoknál nemcsak vallási-politikai

elv, és nemcsak az egyéni üdvösséget biztosító principium, de kozmikus mozgató
erő is. Ök ketten: Khrónosz, az idő és Erósz, a szeretet állnak a világfolyamat kez
detén, ők hajtják előre legalábbis e természetfeletti világot az egyesülés útján:

'. minden, még az istenek is csak nekik köszönhetik létüket, egvesülésüket, de épp
úgy metamorfózisaikat is - s mindez - azt mondhatnánk - egyfajta teremtő

egyesülés útján megy végbe.
A Teilhard-ot olvasó vallástörténésznek a teremtő egyesülés belső hajtóereje,

-az "amour-énergie" tehát ismerős fogalom ("L'affinité de I'őtre pour l'étre" - írja
róla Teilhard, aki egyébként szintén nem korlátozza érvényét a biológiai valóság
ra, hanem a szervezett anyag formálódásának valamennyi fokán elismeri azt. Vö.
Le Phénomene Humain, Ed. Seuil, 293-94 old.).

S az a Iilozófiatörténésznek is, hiszen ez az elv a hellén vallási fejlődésből ki
bontakozva, hamarosan filozófiai formát is öltött. Az egységes szétesése sok rész
re, s aztán a sokféle egyesülésének leírása már a korai ión természetfilozófiá
ban jelentkezik. Mi más Empedoklész phyliája, szeretet-elve, mint egyfajta integ
ráló "radiális" energia, amely a "tangenciális" tendenciákkal, a neikosz-szal (ví
.szály, gyűlölet) ellentétben az egyesülés irányában mozgatja a dolgokat? Mi más
ez, mint a dionüszoszi-orfikus erósz profán és racionális megjelenítése? (Nem is
szólunk itt Prótagoraszról és a démokritoszi atom-filozófiáról; ezek - tudjuk 
az emberiség reális és progresszív fejlődésének első., összefüggő elképzeléseit, hagy
ták ránk.)

Természetesen nem gondoljuk, hogy a gondolat csak a hellén fejlődés saját
ja volna, s nem vonjuk kétségbe, hogy - úgyszólván párhuzamosan ezzel - ~
zsidó vallási hagyományban is jelentkezett. Az istennel kötött szövetség, a bent'
eszméjében csíraformában már jelen van legalább. egy nép egységének vallási sí
kon való realízációja, a szétbomlás visszafordításának vágya és reménye. Tudjuk
azt is, hogy a kereszténység üdvtörténeti síkon kiteljesítette ezt a reményt minden
-ember számára, és a Krisztus misztikus testében való egyesülést az egész emberiség,
sőt bizonyos értelemben az egész kozmikus történés tengelyévé téve, rögzítette
.azt a felfogást, amelyhez Teilhard is kapcsolódott.
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Ez az egyesülés Teilhard-nál persze nem racionális, hanem misztikus kapcso
lat. "Fölösleges volna most új nevet keresnünk, hogy jellemezzük ennek a szeros
kapcsolatnak mindenekfölött kimagasló természetét, amelynek hatására összehan
goltan, végsőkig feszített iramban szerveződik minden, ami csak leghajlékonyabb
az emberi változatokban és ami rendíthetetlenül követelő erejű a szerves fölépü
lésben. Nevezzük hát úgy, ahogy míndig , is neveztük: mísztíkus kapcsolatnak"
(Milieu divin). Ahogy azonban a misztika a középkorban dialektikus tartalmak
hordozója lehetett, mutatis mutandis ez történik Teilhard-nál is, aki egyébként a
misztika terminusaiban a modern természettudomány (elsősorban persze a bioló
gia, paleontológia, antropológia) eredményeit próbálja általánosítani. A keresztény
misztika és a fejlődésgondolat ellentétét csak a polgári materializmus láthatta ab
szolútnak.

Itt azonban - bizonyos végső világnézeti kérdésekről nem szólva - három
fontos megszorítást kell tennünk.

Először: a kereszténység a fejlődés, az egyesülés eszméjét csaknem két évezre
den át az üdvtörténet síkján fogalmazta meg, a görögök azonban 5-600 évvel Krisz
tus előtt már filozófiai és tudományos síkon is beszéltek róla. Nem tarthatök ko
molyan azok az elterjedt teorémák, amelyek szerint a görög történeti gondolkodás
csak az ázsiai viszonyokra oly jellemző körforgás eszméjét ismerte volna.

Másodszor: magán a kereszténységen belül egészen a legútóbbí időkig erős

ellenállás nyilvánult meg a teremtő egyesülés, a fejlődés eszméjének elfogadásá
val szemben. A kereszténység konstantinúszi korszakát egészében a statikus ter
mészet- és történelemszemlélet uralma karaktcrizálja. Századunk kezdetéig 
egyes egyházatyáktól eltekintve - csak a mísztíka és az eretnekség bizonyos irány
zataiban bukkan fel az immanens világ teremtő változásának dinamikus eszméje.
A skolasztika lényegében az ordo naturalis istenalkotta rendjének megértésére és
annak emberileg lehetséges rekonstrukciójára irányult. A biogenezis és antropo
genezis modern, tudományos felfogásának elismeréséhez csupán néhány évtizede
közeledik a kereszténység.

Harmadszor: a magunk részéről egyetértünk Teilhard felfogásúnak evolúciós
magjával. Úgy érezzük azonban, nem jogosult az általunk megfigyelhető fejlődés

ből a kozmosz univerzális fejlődésére és egyetemesen tökéletessé válására extra
polálni. ("A világ minden eleme, bármilyen is, hic et nunc - itt és most csak
kúpként áll fenn - írja Teilhard -, amelynek alkotóvonalai az őket vonzó Isten
ben futnak össze [- az egyéni tökéletességük végső fokán az őket összefogó világ
egyetemes tökéletességének pontján]" Milieu divin).

Ma már nyilvánvaló előttünk, hogy a bolygórendszerek, valamint a galaxisok
és metagalaxísok világában a fejlődés végső foka, Omega-pontja egyben kezdet,
alfa-pont is, hogy e rendszerek maguk is progresszív és retrográd folyamatokon
mennek át, konvergencíájuk dívergenciába, felbomlásba csap át, és újbóli fejlődé

sük feltételei, módja, üteme lényegesen különbözik elődeik sorsától. A kozmosz
céltrányítottságának tétele számunkra már csak ezért sem elfogadható.

Annál fontosabb viszont, hogyaláhúzzuk azt az elvet, hogy a szó mélyebb
értelmében vett alkotó-teremtő mozzanatnak, a régivel szemben az új elem ér
vényre juttatásának az emberi történelemben - Teilhard-hoz némiképpen ha
sonlóan - rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk. Úgy érezzük, Teilhard számá
ra is nyilvánvaló volt, hogy az örök emberi lényegek metafizikáját a történelmi
fejlődés egyre inkább tarthatatlanná teszi. Az ember lényege éppen önmaga -tár
sadalrní-történelmi túlhaladásában van. Jelene maga sem más, mint megőrlzve

megszüntetett múlt, jövője nem más, mint meghaladott jelen. Ebben a folyamat
ban a meghatározott viszonyokból kiinduló ember saját sorsának igazi démiurgo
sza, létének igazi újjáteremtője, az ellentéteken át is érvényesülő egyesülés igazi
hordozója. A marxista számára mindenekelőtt a külső valóságot átformáló mun
kában, minden emberi tevékenység előfeltétölében és bázisában tárul fel ez a
külső világot és magát az embert újjáteremtő alkotó jelleg. Ugyanezt fejezi ki a
maga terminusaiban Teilhard is: "Munkánk főleg a mindennapi kenyér megszer
zése eszközének látszik. De végleges hatása jóval messzebbre ér el: a munka ál
tal fejlesztjük ki önmagunkat, akik egyesülünk Istennel" (Milieu divin).

Figyelemre méltó a kétféle megközelítés rokonsága: Teilhard, éppúgy, mint
Marx, sokkal többet lát a munkában a létfenntartás eszközénél. az ember lényegi
erői hordozóját és kifejlesztőjét ismeri fel benne, amelynek révén az ember "transz-
cendálja", túlhaladja mai önmagát.
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Itt mégis hangsúlyoznunk kell azt is, hogya munka újat-teremtő jellege (kü
lőnösen a fizikai munkáé) az elidegenülés bizonyos körülményei közt nagyon is
elhalványulhat; relatívizálódhat, Marx részletesen elemezte a kapitalizmusnak azt
az állapotát, amelyben az ember csak munkáján kívül van önmagánál, munkájá
ban önmagán kívül van, ahol tehát alkotó-teremtő potenciái sem fejlődhetnek. S
ugyanő volt az, aki kimutatta, hogy a munka fejlődése olykor éppen nem az em
beriség egyesűlése, hanem megoszlása irányában hat, társadalmi és nemzeti konf
liktusok forrásává válik.

Ez a probléma természetesen Teilhardot is foglalkoztatta, abban az értelem
ben is, hogy kereste a megoszlás túlhaladásának lehetőséget. Mondani sem kell:
törekvéseivel rokonszenvezünk. még ha felfogását, a végső harmónia abszolút vol
tát és célját (az Istennel való egyesülést) illetően nem is tudjuk osztani. Élesen
el szeretnénk határolni álláspontunkat azoktól, akik világunk ellentmondásos vol
tából az emberi "rossz", a bűn leküzdhetetlenségére következtetnek. De nem oszt
juk az optimizmus abszolutizálását sem: nem látunk alapot arra, hogy a jövőt

(bármily távoli jövőt) problémáktól. nehézségektől, ellentmondásoktól meatesnek
képzeljük el, míntegy az eszkatológia "istenországának" földi másaként. Valljuk,
hogy az osztálytársadalom viszonyait túlhaladó modern osztálynélküli társadalom,
a kommunizmus, a fejlődés új távlatait hozza, de ezt nem a mozgás végpontjaként,
hanem az emberiség igazi történelmének kezdeteként fogjuk fel. Itt a munka fej
lődése csakúgy ellentmondásokat szül, mint a korábbi folyamatban, de itt ezek fel
ismerhetők és megoldhatók, mielőtt kataklizmákhoz vezetnének.

Látható, hogy a szocializáció teilhard-i tendenciáját illetően ismét fontos egye
zések mutatkoznak. Teilhard gondolatát azonban két lényeges ponton ki kell egé
szítenünk. Vizsgálatra szorul először is az, hogy milyen valóságos társadalmi aka
dályok állnak "a szétszakított világ újjáegyesítése" előtt, akadályok, amelyek le
küzdése napjainkban egy reálisan megvalósítható szociális "harmónia" legfőbb fel
tétele; Másrészt le kell szögeznünk azt a nézetünket. hogy noha az egyesülés me
netében az előbbi feltételek biztosítása fordulópontot jelent, az egység ezen túl
is ellentétek egysége marad, mert csak az maradhat.

A teremtő egyesülés valódi tartalma számunkra az ember alkotó potenciálnak
gyarapodása és kibontakozása, más szóval: az emberi szabadság tényleges· növe
kedése. Talán felesleges is már hozzátennünk, hogy ez a növekedés végtelenü! vál
tozatos formák közt s rendkívül egyenlőtlen módon megy végbe, s ez az egyenlőt

lenség nyilvánul meg abban is, hogy egyes országok a másutt elért eredményekre
támaszkodva egész fejlődési szakaszokat átugorhatnak.

Nem tagadjuk az emberi haladás "tengelyének" abszolút voltát, más szóval:
harigsúlyozzuk, azt, hogy a "teremtés" nem egyszeri aktus, csakis az emberi tör
ténelem folytonos önátalakításában, állandó progressziójában van jelen. De fel kell
hívnunk a figyelmet arra, hogy ez az abszolútum csakis relatív szakaszokon. ki
térőkon, visszaeséseken és előreugrásokon át érvényesül, hogy tehát valamiféle
abszolút, végső cél által irányított, lineáris-teleologikus mozgásról itt sem beszél
hetünk. Ennek okai közt nem utolsósorban azt kell kiemelnünk, hogy a történe
lem objektív f~lődése szubjektív emberi döntéseken és cselekvéseken keresztül
realizálódik, hogy az objektív fejlődési tendencia az emberiség eddigi története,
"előtörténete" során divergens szubjektív cselekvések eredője volt. (Teilhard haj
lik arra, hogy ennek inkább a fordítottját emelje ki: "Amikor úgy látszik, hogy
legközvetlenebbül és leginkább erőteljesen cselekszünk, akkor is részben visznek
bennünket azok a dolgok, amelyeket hatalmunkban tartani vélünk" Mil~eu divin).

Mondani sem kell, mindez cseppet sem csökkenti a jövendő fejlődésbe vetett
bizalmunkat; de rendkívüli módon megnöveli felelősségünket s azokra a konkrét
feladatokra irányítja figyelmünket, amelyek tekintetbe vétele nélkül sem az em
beriség egységének, sem alkotó-teremtő energiáinak fejlődését nem volnánk ké
pesek valóban előmozdítani. Szeretnénk a magunk részéről e felelősség jegyében
fokozott nyomatékot adni Teilhard szavainak: "Ebben az egyesülésben a lélek nem
áll meg élvezni, nem is veszti szeme elől cselekvése anyagi célját. Teremtő törek
véssel egyesülve munkálkodik" (Milieu divin).
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