
'TORDAI ZADOR .

Miért érdekli Önt mint marxistát
Teilhard de Chardin?

Sokszor és sokan kérdezték ezt tőlem - marxisták is, keresztények is. Én sok
féleképpen válaszoltam. Hangulat és helyzet szerint, de főképpen attól függően,'

hogy aki kérdezett, ki volt. Mert mindenki egy kicsit mást értett a kérdésen. Más
hová tették a kérdés súlyát, más-más szóra.

Mert lehet a kérdés kulcsa a marxista fogalma. Ilyenkor a kérdésben előítélet

szólal meg - és függetlenül, hogy marxista vagy keresztény az illető - előíté

let, míszerint marxistát csak a marxizmus érdekelheti. A keresztények gyakran
nem tudják (egyes ;,marxisták" pedig nem akarják) érteni, hogy akit - úgymond

csak a marxizmus érdekel, ezt valójában ez érdekli legkevésbé.
Lehet a kulcs az érdekli ige. Márcsak azért is, mert többféle dolgot jelenthet.
Egy sajátos (többé-kevésbé dualista) racionalizmus nevében gyakran feled

jük, hogy sok minden van az értelmen kívül - mellette, mögötte és így tovább -,
.amí azért még nem értelemellenes. vagy ahogy mondani szokás, irracionális. Ér
zelmi színeződések is vannak, és pusztán értelmi szinten maradni nehezen lehet
-, más ha valakivel nemcsak egyszer foglalkozunk. Ha ismételten hosszabb időn

át tesszük ezt, valamilyen "vonzalom" miridig kialakul. Lehet ez többféle: lehet
valamilyen rokonszenv, de lehet ellenszenv is. Egy kicsit irányítja ez a "foglal
kozást" - nélküle biztosan abbahagynők.

Az ilyen érzelmi "ellenpontozást" nehéz - jellegénél fogva - meghatároz
ni és magyarázni. Legtöbbször magunk sem tudjuk, hogyan született és miből áll.
Inkább csak sejtjük.

Teilhard de Chardinnál engem leginkább talán az ragadott meg, ahogyan a
hit és a tudás dilemmáját vállalta. Ahogyan megpróbálta legyőzni, végigküzdve
szellemi küzdelmét: nem az egyik "féllel", hanem a konfliktussal szállva harcba.
Hogy hű maradhasson önmagához, hogy vállalhassa magát egészében és egészen.

Talán az a szerelmes színesség, amellyel a világot, az anyagót szerette. A ma
ga módján tette ezt: megazentelve - mint a hostiát: transzszubsztanciálva. Ezért
is, és mégis: ragyogóbb szívvel szerette az anyaget sok spekulatív materialistá
nál. Ésszel is, de talán inkább testi valóban. A világ himnusza; Ima a világhoz;
Az anyag szívében: fogalmak és képek, melyek tőle származnak. Örömteli szere
tete anyagnak és világnak és ilyen szeretete az embernek: nem puszta hittételek
ezek nála és nem frázisok.

Az emberség elemi dolga tisztelni a másképpen gondolkodó, szóló és látó
-embert. Azt akiben érezni az emberséget. És gyakran közelebb vannak hozzánk
ezek, mint a velünk egyképpen gondolkodók, de akikből hiányzik az emberi. Vagy
lehet, hogy csak szavak szerint beszélnek hasonlóképpen velünk?

Valakivel foglalkozni: elemi feltétel a megértés kísérlete. De megérteni: saját
-elveink szerint, semmit fel nem adva - egyszóval kompromisszum és hazugság
nélkül. Megérteni: elvi dolog ez, eszmei és értelmi, s ezért éppen az utóbbié a
fő szólam.

így van aztán, hogy a válasz igazából mégis valahol az értelem szintjén fogal
mazódik meg, a tartalmak alapján. Az értelmi válasz pedig sokféle lehet és sok
.rétű kell legyen. Mert egy gondolatnak van történelmi jelentősége és keresünk
benne olyant is, ami számunkra is igaz lehet, hogy saját világunkba - változ
tatva - beépíthessük. Másnál is a magunk kérdéseire keressük a választ, vagy
helyesebben, legalább szikrát, amely a magunk válaszadását segítheti elő.

I.

A kereszténység válságban van, és ez száz éve van így: meglehetősen ismert
és elismert tény. Ha azt mondom, hogy a kereszténység világi és evilági formái mé
lyülő válságban vannak, akkor ezzel a fogalmazással a keresztények jó része is

.egyetért. Száz éve: többnyire. Darwin nevére szokás hivatkozni. Jelölve ezzel a
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modern tudomány eredményei és a hittételek közötti ellentmondást. S ez igaz is,
csakhogy jóval többről van szó és más dolgokról is - a tudományhoz való vi
szony csak az egyik kérdés. Másodikként szokás említeni a haladó gondolkozáshoz
ésa társadalmi változásokhoz való viszonyt. És az, első esetében a tudományos
eredmények semmibevevésével vádolják a kereszténységet, a második esetben in
kább a régi és megmerevedett struktúrákhoz való ragaszkodással, a kor prob
lémái iránti érzéketlenséggel vagy éppen társadalmi reakcióval. Hogy amikor az
egyház a világhoz akar alkalmazkodni, akkor egy múlófélben lévő, már elítélt vi
lághoz akar idomulni. Olyanhoz, amely felett eljárt az idő, amely mindent tagad,
ami pedig morális és emberi érték volt a kezdeti keresztényi tanításokban.

Van más is. A modern európai ember egész élete és gondolkodásmódja vala
hogy más pályákori mozog, mint a hivatalos kereszténység gondolatvilága. Ennek
pedig nem kicsi a jelentősége, hiszen ez adja az emberi hátteret és keretet a
többi dolog számára, ez mélyíti és szilárdítja a konfliktust - teszi, hogy az ellen
tét ne csak gondolati legyen, hanem életbeli is: átélt konfliktus. Aztán meg vala
mi történt a kereszténység funkciója körül is, igencsak jelentős dolog. A konzer
vatív magatartás gyakran visszaálmodása egy kornak, amelyben ez a társadalmi
szerep még érintetlenül teljes volt, és így a kereszténység még eleven tudott lenni':
hitben és eleven az életben.

Marx mondotta a vallásról, hogy képzeletbeli közösség, És a középkorban ez
volt az ilyen közösségak egyetemes formája. Egy stabil világ stabil világlátása,
amely ezért állandó és hatékony lehetett, és csak ritkán kellett vívódnia az új
dolgokhoz való alkalmazkodással. Dirnenziója volt az emberi létnek. És éppen ez
nem látszik már. Nem mintha ez a jelleg teljesen megszűnt volna. Inkább arról
van szó, hogy ma már I nem ez az egyetemes forma - helyét a polgári világban
• nemzet foglalta el, s lett a jellegzetes' képzeletbeli közösség. A szekularizáció
csendesen mélyülő folyamatának egyik lényegi oka ez.

Több okra is hivatkoztam, melyek mind megrendítették a keresztény világ
statuturnát.

Száz év válságfolyamata valahogy, e vonalak mentén bontakozott ki és ala
kult. Eszerint formálódtak a polarizácíók és bontakoztak ki a válság konkrét for
mái. És tették ezt változó módon, mert az emberek a konfliktusokat sokfélekép
pen érzékelték és eltérő módon élték át. Megoldást keresni is sokféle módon pró
báltak. .JÓl mutatja ezt a reformkísérletek története. Legalábbis, ha figyelem
be vesszük, hogy az utolsóként említett ok igencsak általános volt, és ezért in
kább a többi által érvényesült, az azokhoz kapcsolódó kereséseket erősítette.

Tudott dolog, hogyareformkísérletek a századforduló óta növekvő jelentő

séggel követik egymást. Az elsők még félénkek és általánosan elmosódottak voltak,
fogantatásuk inkább teológiai volt. Hamar legyőzte őket a hivatalos kereszténység,
mint az igaz hit dogmáttól való elhajlásokat. Sőt ebben a konfrontációban még
éppen a dogmavilág szilárdult meg, a dogmatikus szellem. Persze ez semmiben
sem gyengítette az újabb kísérleteket, az ujabb reformokat és revíziókat. Éppen el
lenkezőleg. És folytatásként inkább filozófiai irányzatok születtek: a szernélyíség,
az életmód és az értékek kérdései körül. Igy a reformok alapja is világosabb lett
és konkrétebb egyben. Csakhogy ezek a kísérletek is kifulladtak, vagy megtértek
• dogmavilág konzervativizmusába. De bukott voltukban is előkészítéssé lettek.
Csíráztak társadalmi törekvések is, de itt volt a legerősebb az ellenállás, és ezért
alig realizálódhattak, mozgásterük minímálís volt. Túlságosan közvetlenül érin
tették a hivatalos katolicizmus társadalmi kötődéseit és érdekkapcsolódásait.

A tudomány kérdései? Ehhez mintha senki sem mert volna nyúlni. Míntha
mindenki elfogadta volna Marx ama megállapítását - ezt a kissé felvilágosító
szellemű gondolatot -r-, amely vulgarizált megfogalmazásban azt mondotta, hogy a
darwinizmus kétségtelen cáfolatot hozott Isten ellen.

A tudomány kérdése mintha kimaradt volna a vitákból. És az emberek köz
vetlen empirikussággal oldották meg problémájukat. Vagy úgy, hogyelfogadták az
abszolút kizárást, a "vagy tudomány vagy hit" álláspontot, s ez esetben a kettő

egyikéről lemondtak: ritkábban a tudományról, gyakrabban a hitről. De nem ez
volt a leggyakoribb álláspont. Ne feledjük, hogy a leghétköznapibb gondolkodás
mód mindig eklektikus: elve a veritas multiplex. Benne különböző nézetek - eltérők

is, de ellentétesek is - jól megférnek egymással, mintha elkülönített skatulyák
ban lennének. És ez a szemlelet el tudta rendezni a hitet is, a tudományt is: egy
más mellett és egymástól függetlenül. A felületesség nevében: mert :ez a szemlé-
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letrnód egyiket sem gondolja végig, még félig sem következetes. Ami különben alap
vető feltétele az ekíektícízmusnak. És így is csak akkor lehet tartós, ha mind a
kettőt, a hitet is és a tudományt is egy kicsit másodlagosnak tekinti. Ahogy kü
lönben a mindennapi küszködésben valóban azok is.

Könnyen érthető, hogy a hivő emberek a megmerevedett dogmatikus világ
ból más területeken más módon próbáltak kitörni. Ezen a területen, a tudomány
kérdésében, meglehetősen reménytelennek látszott a kísérlet. Úgy tűnt, hogya kö
vetkezetes gondolkodás az egyik oldalát ki kell hogy kapcsolja a tudatból, a mély
be kell süllyessze, ha már megsemmisíteni nem tudja.

De mit tegyen az, aki számára fontos a tudás is és a hit is, és őszintén fon
tos? Ha nem találna megoldást, bele kellene roppannia.

Teilhard tudós volt: olyan területen dolgozott - és neki is voltak olyan fel
fedezései -, amelyek a darwini elmélet bizonyosságát nyújtották. Paleontológus
volt, és kutatásai során együtt emelte ki társáival a sinantropus töredékeit, és ő

maga írt a primitív lények eszköz-használatáról. Számára nem lehetett kétséges a
tudomány. És tudós ember lévén végig kellett gondolja a dolgokat, következete
sen és őszintén. Oszinte kellett legyen önmagával mindenekelőtt, mert e nélkül
nincs következetesség. Teilhard de Chardin hivő is volt azonban. És nem "hétköz
napi" vagyis pontosabban vasárnapi hivő. Itt is következetes és őszinte volt, a hi
vők igazi fajtájából való: egy kicsit misztikus is. Ez volt a szó köznapi értelmé
hen, de még inkább az eredeti szerint. Vagyis beavatott volt, a hit által beavatott,
részesnek érezte magát valamiben, ami titok is, és az érzések kimondhatatlan
módján létező. Hite "beavatta" a világmindenségbe, és nemcsak a megszemélyesi
tett elv és ok által, hanem - ő úgy érezte - közvetlenül is. A világ titkában érez
te magát részesnek. És hivő volt egy kicsit Kierkegaard szellemében is: személyi
kapcsolatban Istennel.

Aki pedig ilyen személyesen és mélyen hivő ember volt, az itt sem ismerhet.te
a lemondást.

De volt Teilhard-nak a hit területén egy előnye: jezsuita volt. Olyasvalaki
tehát, aki hosszú exercitiumok során szilárdította mélyen fegye1mezetté a hitet, a
vallást, hogy aztán több gondolati és cselekvési szabadságot kapjon a vallástól és
az egyháztól, rnínt bárki más. A hiten belüli, annak szilárdságára épülő mozgásterét.
S . ez lehetőséget jelentett a nem dogmatikus hit számára. Ezért mert és tudott
úgy hinni és hivőként gondolkodni, hogy megoldási lehetőséget érezzen éppen az
eklektikus egymásmellettíségben, hogy lemondani egyikről sem tudott: a kettő együtt
való elfogadásában kellett megoldást keressen. A hite alapján formálta tudását
és tudása alapján hitét; Olyan megoldást kellett találjon, amelyben nincsen el
lentét a hit és a darwini származástan között,

Mondottam, hogy következetes és őszinte volt, ezérto a dupIex veritas elvvel
sem elégedett meg. Szintézisre "kellett törjön - szemléletre, amelyben a hit és
evolúció gondolata egységbe épül.

Ha pedig "bevítte" a hitet: az evolúcióba, akkor be kellett vigye az evolúcíót
is a hitbe. Az egység egyetlen lehetséges formája, hogy hittétellé tegye az evolú
ciót: azonosítva a teremtéssel. Evolúcióvá tette a teremtést, és az evolúciót terem
téssé.

Misztikus gondolkodóként az immanens világ és a transzcendens Isten kettős

ségét sem tarthatta meg, hanem itt is szintézist kellett építenie. Amikor Istent
bevitte a világba, ezzel "krisztifikálta" a világmindenséget. És nemcsak felületesen,
külsőlegesen, hanem beágyazva az anyagba. Az anyagba, mely fejlődése során
létrehozza a gondolkodó szellemet. Monista szellem kellett legyen az evolúció ne
vében. És csak úgy maradhatott meg Isten és a szellem elsőbbsége, ha a lényeget
a kezdetek kezdetéről az Alfáról a végre és a betetőzésre, az Omegára helyezte.
De ha valóságnak akarta az evolúcíót és nem finalizmüsnak, akkor meg kellett
tartsa az Alfát is. Ilyen módon alakította ki hitét Teilhard de Chardin. De ezt
téve sok hittételt és hitkérdésbeli elvet meg kellett változtasson. És kellett tegye
ezt sok esetben egyértelmű nyiltsággal is, mert az evolúciót elfogadva el kellett
vesse az Adám-mítoszt és parabolának kellett tekintse ezt a bibliai történetet. És
más hasonló változás-is szükséges volt, nem is kisszámú.

Talán árnyalatinak tűnhet, mégis lényeges volt, hogy számára Istennek az
ember felé forduló arca Krisztus. Ezt lehetövé tette krisztianizmusa és szükségessé
az a központi szerep, ami felfogásában az embernek lett sorsa. Mert nála az em-
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ber a teremtést továbbvívő. egy kicsit betetőző lény - ha úgy tetszik a teremtés
Isten felé forduló arca. Az evolúció gondolata maga sugallotta ezt a hit színjátéka
szerint kiteljesítő-gondolatot.

Am abban is következetesnek kellett lennie, ahogy végiggondolta az evolú
dó elvét. Márpedig ez azt jelenti, hogy az ernber története sem lehetett számára
más, mint evolúció. Vagyis folyamatos haladás. És a Teilhard-i koncepció ezzel
kaput nyitott minden más jellegű reformtörekvés számára is. Igaz, nem többet,
csak ennyit. Mert Teilhard mint tudós nem vállalhatta és nem vállalta a kontár
kodást: a társadalomtudományokban sem. Megelégedett azzal, hogya társadalmi
fejlődés vizsgálatának és megértésének tudományát igencsak fontosnak mondta.
Ezt azonban kellett mondania, erre saját gondolatvilága késztette. És ugyanezért
volt számára fontos az a gondolat is, hogy az ember csak úgy fordulhat Isten felé,
ha saját világát és önmagát beteljesíti - ha azt új szintekre emeli és új küszö
bök felé.

Az ember az éi számára a világ szerétetét jelentette, és itt zárul le a megszen
telés köre. Vagy helyesebb lenne azt mondani, hogy itt lezárul egy ív, mert nem
minden teljesedik ki, mert a gondolkodás jellegzetességének megfelelőn Teilhard
is egy megoldatlan problémából indul ki, hogy a megoldás után újra egy megol
datlan problémahoz jusson. Egy di lemmához. Ez pedig a következő volt: mi viszi
előre az emberi fejlődést? Meg van az rajzolva. előre, Isten által? Valamilyen
természeti törvényszerűség viszi előre a haladást? Vagy mégis: az ember teljesíti
be, és akkor szabad? Ez a dilemma nála nem oldódik fel. Csak megfogalmazza az
zal, hogy egyszer az egyik, másszor a másik megoldásra hajlik, hogy egyszer az is
teni akarat szükségszerü természettudományos érvényesüléséről beszél a társada
lomban, másszor meg az emberi döntésekre épülő felelősségekről. Törvényszerű

ség és szabadság, szükségszerűség és véletlen: pólusok ezek, amelyek közt ingado
zik gondolkodása, mert nem találja meg a megoldást, és nem elégíti ki a megol
datlanság,

Az elején egy köznapí, egy befogadott vélemény által felállított dilemmát
old meg Teilhard, hogy a végén ismét egy befogadott vélemény által felállított
dilernmához jusson el. Közben azonban átforrnálódott a vallási szemlélete, Létre
jött egy "aggiornamento", kialakult egy szintetikus látásmód, egy szemlélet, amely
erősen dialektikus, sokban dialektikus.

És megszületett egy áttörés, egy áttörés lehetősége: a konzervatív, a dogma
szerintí kereszténység ellenében. Áttörés: saját maga számára megoldás és ered
mény volt, amit csinált. De mások számára - és így társadalmilag mérve - le
hetőség. Hogy pedig ennek a lehetőségnek mi volt a titka, annak egy részét az
tárja fel, arnivé a teilhard-i gondolat a társadalomban a többiek által lett. A töb
biek, vagyis a hivők által, akik számára Teilhard válasz volt.

Igaz, nemcsak a hívőkre kell gondolni. Hiszen azt a világot, amelyben a
teilhardianus reform kiformálódott, a katolicizmus világát, nemcsak egy dolog ala
kította azzá, ami az ötvenes években volt. Itt is több "tényezőre" hivatkoznék,
anélkül azonban, hogy ezzel azt akarnám jelölni, hogy a helyzetet valamiféle meg
határozott és adott számú összetevők alakították. Mert hiszen a Korábbi egység
konfliktusok, válságok és ellentmondások során tagolódott, változott és alakult át.

Kétségtelen, hogy a katolikus eszmevilágon, ideológtán belül az egyház a XX.
század során mind erőteljesebben konzerváló-konzervatív szerepet játszott. Sokat
írtak erről marxista szerzők, de tudják ezt a katolikus reformerek is. Bár nem
akarok ezzel foglalkozni, egy dolgot kiemelnék máris, minthogy gyakran elfelej
tik. Nevezetesen, hogy az egyház helyzetét és szerepét - akatolikus világon belülit
-- éppen az ebben a világban létrejött változások alakították, és hogy a külső

tényezők is ezen keresztül hatottak. Ebben a világban pedig - mint minden tár
sadalmi egységben és mozgásban - sokféle mozgás fonódik egybe, mégpedig egy
mást fenntartó és egymást kölcsönösen meghatározó módon. És az egész éppen az
így kialakuló egyensúly vonalain változik. Viszonylag egységként látszik létezni
és viszonylag önálló egységként látszik válaszolni a kívülről jövő hatásakra épp
úgy, mint a belső változásokra. A külső újra éppúgy, mint a belsőre, És az egész
nek ez az egyensúlya azáltal és addig szilárd, amíg a külső hatásukat és az en
nek nyomán létrejövő belső új jelenségeket fel tudja "dolgozni": úgy tudja beépí
teni egyensúly-rendszerébe, hogy ez utóbbi lényegesen nem változik meg. Amíg
pedig ez így van, addig az egész, az együttes "természetesen" fejlődik - eleven
és életképes, addig terjeszkední tud. Hiszen terjeszkedni azt jelenti, hogy új és új
-dolgokat épít be egyensúly-rendszerébe.
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Amikor azonban a belső viszonyok úgy változnak meg, hogy a folyamatos
mozgásegyensúly helyett konfliktus robban ki, akkor az új jelenségeket és törek
véseket az egész "harmóniája" már nem tudja magába olvasztani. Az összesség
sok mozgásaiból "összeálló" egyensúlya ném bírkózik meg az új jelenségekkel.
Ezek ellentétbe kerülnek az egészen belül létező más törekvésekkel, polarizáció
alakul ki és végül az új jelenségek tulajdonképpen az egésszel mint egységgel is
ellentétbe kerülnek. Ez a folyamat maga a konfliktus kialakulása és az egyen
súly felbomlása. Ilyenkor az együttes legszervezettebb része minden erővel arra
törekszik, hogy az egyensúlyt fenntartsa, illetve helyreállítsa. Ami szükségképpen
az új törekvések és erők elnyomását jelenti, mert csak ez biztosíthatja már, hogy
a régi egyensúly megmaradjon, hogy az egész ugyanolyan összesség maradjon,
mint volt. Látszólag a katolikus világon belül is így bomlott fel a korábbi egyen
súly, és a harmonikust konfliktuális helyzet váltotta fel. Az egyház szükségképpen
vált konzerváló erővé, már ezért is szembefordult a reformtörekvésekkel.

Ismeretes, hogy az egyháznak sikerült legyőznie a "modernizmust", később

keretek közé szorítani Maritaint, meggátolni, hogy ebből reformtörekvés legyen
(végül visszatérítette őt az akolba), sikerült peremen tartania a perszonalizmust, él
Teilhardot is fegyelmezett hallgatásba szorította.

A fejlődés egyenesvonalú volt: a fokozódó reformtörekvésekkel szemben erő

södő reakcióként nőtt a konzervativizmus egészen XXIII. János pápáig. Az üt
venes évek viszont a merevségek feloldásának korszaka volt: minden oldalon
nyításole történtek és dialógusok indultak. Ugyanez történt a katolikus világban is,
ahol János pápa politikája tulajdonképpen egy új egység keresése, egy új egység
kialakítására való törekvés volt. Amit már az is szükségessé tett, hogy a belső

ellentétek túlságosan élesek lettek, lehetővé pedig az általános helyzet változása
által vált.

Igy vált lehetövé az is, hogy 'Teilhard műve egy katolikusnak számító kiadó
nál jelent meg. Tehát nem valahol a peremen, nem egy ellenzéki kiadónál, még
csak nem is "semleges" kiadónál, hanem éppen katolikusként. És nem hivatalos
katolikus kiadónál.

Ez a helyzet már magában is jelezte a reform reményét - tehát lehetőségé

nek valóságát. Teilhard műve pedig magát a· reformot kínálta. És éppen olyant,
amelyet addig még lehetségesnek sem tartottak. Tulajdonképpen ez is egyik oka,
hogy ellene nyílt harc nem folyt, és őt az egyház nem is ítélte el. Másrészről pedig
ez a reform éppen a hivők sokaságának lelkében élő eklekticizmus problémáit ol
dotta fel - és igazolta ugyanakkor egész eddigi (és maguk előtt is leplezett) ma
gatartásukat. Mármint azt, hogy Darwin és Krisztus megférnek egymás mellett. És
ezen az alapon olyan eszmei egységet nyújtott, amely nemhogy gyengítette volna
a hitet, hanem éppen erősítette azt. Szilárdulást és megnyugvást nyújtott az ad
digi rejtett konfliktusok helyett. És tette ezt a hit megújításának "árán". De ez
egyben olyan is volt, amely kaput nyitott a társadalmi világra és társadalmi prob
lémákra, és így ebben is lehetőséget nyitott a reformok számára. Hirtelen buk
kant fel, és maga köré vonhatta a reformra törekvőket. a reformvágyak krístá
lyosodási pontja lehetett. És az ortodoxia ezt a hiten belüli reformot bár támad
ta, egyértelműen elítélni ekkor sem ítélte el. A teilhard-i irányzat hirtelen tere
bélyesedett ki tehát, oly hirtelen, hogy szinte divat lett. Amivel aztán a reform
a katolikus világon belül egyszerre "polgárjogot" nyert. Visszavonhatatlanul betört
az új egyensúly keresése és alakítása, a világ és a társadalom iránti érdeklődés, a
nyitás a máskent gondolkodók felé, a monizmus és .az anyag szeretete.

Azzal pedig, hogy testet öltött az újítás, hogy megvalósult a katolikus keresz
tény világon belül az első megszilárduló revízió, ezzel a konzervativizmus falain
más kísérletek számára is kapú nyílott. Egy visszafordíthatatlan folyamat indult
d. És hogy ez lett, hogy testet öltött a revízió, azt azok tették, akik csatlakoztak
a teilhard-i gondolathoz.

De mint minden meginduló folyamatnál, kezdetben sokan csatlakoztak olyanok
is, akik igen hamar eltávolodtak aztán. S ez a távolodás igencsak sokféle volt, és
nem utolsósorban azért volt, mert új törekvések formálódtak ki, váltak társadalmi
valósággá, egyik a másik után. Különösképpen pedig azok, amelyek kifejezetten
társadalmi érdeklődésűek voltak. Később pedig a forradalmiak, amelyek társa
dalmi, szociális forradalmat akartak - katolikus törekvések, melyek világosan
antikapitalisták és antiimperialisták voltak. És voltak emberek, akik Krisztus ne
vében fogtak fegyvert gerillaharcra.
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Nem csodálkozhatunk, ha az a revizio, amely kezdetben egyetlen volt, 'ma
már csak egyik a sok között, És nem, csodálkozhatunk azon sem, ha vannak tö
rekvések, amelyek szerétnék Teilhardot elteologízální. De ugyanilyen természetes
az is, hogy a teilhard-i koncepciónak nem annyira ez felel meg, mint az ellentéte,

'vagyis a haladást akaró magatartás, az, rnely a túlvilágot nem menekvésnek lát-
ja hanem helynek, amely által az evilági és ennek a világnak a haladásáért ví
vott küzdelem szentelődhet.meg.

II.
Teilhard sikere - már ami magát a szellemi válalkozását illeti - tulajdon

képpen egy paradoxonra épült. Koncepciója mögött egy sajátos ellentmondás húzó
dik meg, amely éppen a lehetőséget és annak rrregvalósítását állítja egymással
szembe. A lehetőséget, vagyis azokat az eszmei-szellemi tényeket, amelyek egy
szintézist lehetűvé tettek - a megvalósítással, a szintézissel, amely végül e tények
kel való szembefordulást jelent.

Teilhard, mint ismeretes, az evolúció elméletéből indult ki, ezt kiterjeszti, egye
temes elvvé teszi. Amikor koncepcióját megfogalmazza, akkor fenomenológiát akar
nyújtani : a jelenségek leírását. Ebből akar következtetni, és csak úgy és csak any
nyira, ahogy és amennyire a tudás segítségével lehet. Csakhogy a leírásból, a fe
nomenológíából észrevétlenül atcsúszik az ideológiába. A természeti fejlődés váz
lata ugyanis nála "Isten gondolatához vezet, mégpedig oly módon, mint ezt maga
a leírás kívánna. És az átmenet a szintézisnek lényeges vonása, enélkül nem lé
tezne a tudás és a hit teilhard-i összekapcsolása. Csakhogy ettől a kettő nem szű

nik meg kettő lenni. Azt is lehetne mondani, hogy Teilhard a hitnek és tudás
nak őbenne lévő egységét kivetiti a világba és a világnak Istennel való egységévé
tárgyiasítja. Ennek során pedig a már létező hitet - bár az külső alap a tudáshoz
viszonyítva - úgy kezeli, mintha a tudásból következne.

Lényegében visszájára fordítja a tételt, mely szerint a darwinizmus kizár
ja a világ teremtéséről szóló felfogást. Mert azt mondja, hogy a darwinizmus iga
zolja a teremtés gondolatát. (Persze a teremtés gondolata itt más, mint amilyen a
dogmában olvasható.) -

Hogyan lehetséges ez? Úgy és azért, mert a tudás és a 'hit éppen hogy külön
álló dolgok, vagy ha úgy tetszik, szintek.

Amilyen mértékben igaz, hogy egyetlen istenbizonyíték sem meggyőző, sőt

nem is bizonyíték, ugyanannyira igaz ennek az ellenkezője is. Isten fogíllmát sem
milyen bizonyíték nem támasztja alá. Semmilyen ésszerű érvelés nem vezet a té
nyektől Isten létének az állításához. És ezért nem meglepő. hogy ahány bizonyítékat
fel is hoztak Isten léte mellett, azokról a filozófiatörténet során mindig kimutat
ták, hogy nem meggyőzőek és nem elfogadhatóak. Elég, ha ezzel kapcsolatban pél
dául Kantra utalok. A vallás valóban következetes akkor, amikor kimondja, hogy
Isten léte hit kérdése. Ha viszont így van, ugyanannyi joggal azt is lehét mondani,
hogy Isten létét ésszerű érvekkel nem lehet cáfolni sem. Logikailag elfogadható
módon nem lehet bizonyítani, hogy Isten nem létezik, nem lehet bizonyítani nem
létét. (Cáfolni csupán a léte mellett felhozott érveket és bizonyítékokat lehet.)

Éppen mert így van, ezért a döntés Isten léte mellett vagy ellen nem tudás
heli döntés, hanem más jellegű. És éppen mert így van, ezért valamilyen módon
bármely tudományos tényt lehet a vallási hittel (legalább) koordinálni. Minden
tudományos elméletre rá lehet építeni egy vallási világképet, s ezt éppen azért,
mert a kettő között nincs logikai kapcsolat. Teilhard elméletét éppen ez tette el
vileg lehetövé. Ámde éppen ezzel került elvileg ellentétbe, amikor hitvilágát az
evolucionizmusból próbálta levezetni.

A paradoxon kétségtelen. Ez a tény azonban még egy elvi megállapítást tesz
lehetövé. Azt, hogy a tudomány és a hit közti ellentét mindig konkrét, továbbá
mindig megújuló és időlegesen mindig áthidalható. Úgy is mondhatjuk, hogy a
hit felöleli azt, amit nem tudunk. Amikor pedig valamit kiragadunk a nem tu
dottak világából, akkor rögtön felbukkan a hittel való ellentét. És a hit határai
hátrább szorulnak. Csakhogy nagyon keveset tudunk, és míndig lesz terület, ame
lyet a tudás nem hódított még meg, ahol tehát a hit támaszt találhat, És min
dig lesz űr, amelyet kitölt, mindíg: mindaddig; amíg az embernek emberi-társa
dalmi okokból szüksége van hitre. Amíg a vallás társadalmi alapja megvan, addig
ezt a lehetőséget mindíg valósággá is teszi, és a tudással való konfliktust min
dig át is fogja hídalní.

591



A paradoxonnak gyakorlati következménye is van. A teilhard-i koncepció 
oa vallási részt és összefüggéseket illetően - nem győzi meg azt, aki már eleve
nem hisz. Ezért aztán koncepciója lényegében - mármint a valóságát tekintve és
nem a szerzői szándékot - a hivő emberekhez szól. Számukra hoz újat és válto
zást. Azt viszont, aki nem hisz, a hirbeli következtetések inkább taszítják. Szá
mára ezek míatt nehezebbé válik a koncepció megértése. A nem-hivő embernek
a neki idegen vallásos közegen át kell törnie ahhoz, hogy számára is értékes esz
mei anyaghoz jusson el. Ez- pedig nem körtnyű. Viszont nem is érdektelen és nem
is haszontalan .

.Ez érthető is, hiszen Teilhard mint következetes tudós és mint dialektikus el
me, nemcsak abban nyújt érdekest, ami a hitvilág reformját illeti. Ha csak eny
nyiről lenne szó, akkor jelentősen esőkkenne mindannak az értéke, amit a hivő

számára mond, még a hitbéli dolgokra vonatkozóan is, A hivő számára létező ér
téke és meggyőző ereje nem épülhet csak arra, amit már mindenki amúgy is tud
és elfogadott. Ezen a területen is kell valamilyen előrehaladást hoznia ahhoz,
hogy a másik területen - a hitbélin is - el tudja fogadtatrii újítasát a hivővel.

Hogyaszűkebben vett tudomány, a paleontológia terén milyen értéke van
tudományos munkájának, azt nem tudom megítélni, szakemberek dolga ez. Épp
ügy kalandos dolog lenne ehhez hozzászólní, mint a teológtaiakhoz. De mond
eszmei és gondolati - ha úgy tetszik filozófiai - téren is olyasmit, és nem is
egyet, amire érdemes figyelni. És úgy hiszem, azt sem lenne nehéz kimutatni, hogy
az emberről, sőt talán a társadalmi dolgokról is mond érdekeset.

III.

Laikus olvasónak, mint amilyen magam is vagyok, rögtön, feltűnik, hogy
a teilhard-i evolúcióképben igen csak nagy szerepe van a dialektikának. Felfo
gása nagyon is távol van attól, ahogy a századvégi ember a fejlődést elképzelte:

. a lépésről lépésre való tökéletesedés gondolatától. Igaz, hogy a századvég ilyetén
szemléletét nem is a dialektika szülte, hanem a polgári optimizmus, a sikeres
vállalkozó és a sikeres tulajdonos önteltsége, És tovább élt benne ('gy kicsit ' a
kartéziánus analitikus szellem - nyugodalmas teljességgé vált halotti formájá
ban -, éppúgy mint a pragmatikus prakticizmus és a megdicsőült poz ivltizrnus.
A jelenségek, a fenomén világába belevakult ember nyugalma volt ez.

A darwinizmus ilyen értelmű "továbbvitele" nem volt ritka, sem pedig ha
tástalan. Különösen nem volt az a francia kultúrán belül, ahol Hegelnek meg
nevét sem igen hallották a diákok a huszas évekbeli előadásokban. Ilyen hely
zetben aztán a dialektika bármely formája haladásnak számíthatott.

Persze ennyivel nehezen elégedhetnénk meg. Mert amikor Teilhard műve meg
jelent, akkor már Franciaországban is más volt a helyzet. Ha másutt ez a kor a
dialektika reneszánsza volt, Franciaországban ez egy kicsit a dialektika betöré
sének ideje. És Teilhard dialektikáját különben sem mérhetjük csupán a francia
helyzeten, hanem a dialektika "általános" történetéhez kell viszonyítsuk. E tör
ténet fejezeteit pedig négy név jellemzi, négy filozófusé, akik jelentős szerepes
játszottak éppen annak kibontakozásában, amit dialektikanak nevezünk.

Az első kétségkívül Kant volt. O látta meg a problémát és figyelt fel sok
mindenre - olyan dolgokra is, amelyeket magyarázni még nem tudott. Egy kicsit
a dialektika igényét és szükségét fogalmazta meg - de persze nemcsak ennyit.
Mert megtaláljuk nála a dialektikus szemlelet fontos formáit, akkor is, ha szá
munkra ezek még rudimentárisnak tűnnek. És még erősen fogalminak érezzük
dialektikáját. Röviden: sok volt még a keresés, a tapogatódzás és megérzés. inkább
ebből van több benne, mint tudásból.

Rendszerré a dialektika Hegelnél áll össze. Legjobban őt ismerjük, a másodikat
a négy közül, Már ami a dialektikát illeti. Mert ő az első, aki egyben választ is
ad a Kant által megfogalmazott kérdésekre. De gyönyörű eszmeépítményében
mégis sok volt a "fogalmi" dialektikából. Gyakran dolgozik nem dialektikus fogal
makkal, gyakran ezekkel próbál dialektikus folyamatokat leírni és magyarázni.
És ezért nemegyszer fogalmi játékká válnak a dolgok. De még emellett és emögött
is ott van a valóság dialektikája: lényegében ezt fogalmazza meg a logika és a
fenomenológia által. Fogalmi játékokból ered például a triád, a tagadás tagadása



- de a tagadás szerepenek felfedezése már jóval több ennél. Mindenesetre nála
a dialektika már jól tagolt rendszerre válik, s e tagolódást alapvető felfedezéseket
jelentő csomópontok jellemzik.

Az, akinél a valóság dialektikája mindent áttör, akinél a módszer már el
szakad a fogalmi-logíkaítól, hogy a valóság nyújtotta objektivitást fogalmazza meg,
Marx volt. Nála már nem rendszer, hanem valóban egység és egységes kutatási
eszköz. Amit ő elvégez, az nem pusztán talpraállítás, hanem annál jóval több:
lényegi átformálás és átalakítás. Ezért aztán, ha Marxot Hegel felől közelitjük
meg, akkor a természetes úton haladunk, de szükség van a Hegeltől való elsza
kadásra is, szükség van meghaladására ahhoz, hogy Marxot, a marxi dialektíkát
valóban meg tudjuk érteni.

Marx dialektikája tulajdonképpen in statu nasc~ndi van: mindig a vizsgálat,
a leírás és a magyarázás valóságos folyamatában létezik. Nem válik azonban ref
lexlóvá, önmagára is irányuló fogalmi megragndássá, önmagának feltárásává,
vagyis nem válik még a sajátosan új fogalmi eszközök tudott és tudatos kidolgo
zásává, Minden megvan benne, de a legtöbbet ki kell hámozní.

És ez utóbbi "feladat" megvalósításában a legjelentősebb lépést Lukács György
tette. Mindenekelőtt azzal, hogy központi helyre a totalitás fogalmát helyezte.
Éppen erre a fogalomra és az e fogalom által jelzett szemléletre és szellemi gya
korlatra épül mindaz, amit a XX. század gondolkodói a dialektika terén alkottak,
mondottak. És még azok is a Lukács által nyitott úton haladnak, akik a legéle
sebben vitatkoztak vele, mint például Sartre (hogy nevet is említsek). A totalitás
Iogalmának juttatott szereppel pedig tulajdonképpen a dialektika egységessé vá
lásának folyamata tetőződik be.--

Ha így jellemezzük a dialektika fejlődését, hová helyezzük akkor Teilhard-t,
melyik névhez kapcsolhatjuk leginkább?

Legkönnyebben kétségkívül Az emberi jelenséget olvasva lehet válaszolni er
re. -És kétségkívül Hegel nevére fogunk hivatkozni. Nem hinném, hogy részletesen
ben kellene indokolni, mi minden kapcsolja Teilhard-t a hegeli dialektikához. Hi
szen az 2. mód, ahogy az evolúciót elképzeli, például a küszöbök elmélete, de sok
minden más is rögtön a jénai bölcselőt juttatja eszünkbe.

Érdekesebb ennél a különbségekkel foglalkozni. Jobban megértjük így Teilhard
gondolkodását és ugyanekkor közelebb kerülünk a magunk világához, a mi dol
gainkhoz és problémáinkhoz.

Aztán meg az ilyen összehasonlítás mindig egy kicsit önkényes is. Minél át
Iogóbb, minél inkább részletekbe hatol az összehasonlítás, annál több különbsé
get tud Ieltárni, s ha nagyon messzire megyünk ezen az úton, végül csak néhány
gondolatcsontváz maradna, mint a hasonlatosság rezidiuma. Különben is: meg
kell elégednünk néhány jelzéserejű gondolattal. És vállalni kell azt is, hogy éppen
olyanokat emelünk ki, amelyek a mi gondolatvilágunk és problémáink szerint ér
dekesek. Eszmetörténeti objektivitás helyett inkább vállalom itt a szubjektívebb
megközelítést. Ha úgy tetszik, a laikus véleményt.

így cselekedve elsőként az ellentétek szerepét ragadnám ki, ez tűnik az egyik
legérdekesebb kérdéskörnek - talán sokrétű konzekvenciái miatt.

Az ellentétek: vagyis inkább egy ellentétpár konfliktusos egységére épülő moz
gása, A konfliktusra épülő egység: ennek mozgató szerepe van az evolúció mene
tében - legalábbis aszerint, ahogy azt a teilhard-i modell vázolja. Hegeli ízű

momentum ez, de annyiban már különbözík tőle, hogy hiányzik az ellentétek 
mozgásban, fejlődésben való - átmenete egymásba éppúgy, mint a szintézís for
májában megvalósuló és meghaladást jelentő visszatérés. Teilhard-nál így az el
lentét élesebb tagolast jelent, folyamatosabbat is - bizonyos fokig állandót. Mint
ha két egymással küzdő tendencia létezne. Gondoljunk csak erre, ahogyan a fej
lődést kétféle energiatípus hatásából eredezteti: a tangenciálisból és a radiális
ból. És ezek nem oldódnak fel szintézisben, sőt valójában csak az egyik, a radi
ális az, amelyik az evolúciót előre viszi. Ne gondoljuk azonban, hogy ne lenne
egység is: mindkettő az energia megjelenési formája. Ezért a kétféle energia nem
jelent olyan duális szerkesztési principiumot, mint amilyen a jó és a rossz ma
nicheista szembeállítása, vagy akár amilyen ezek kettőssége és viszonya a hagyo
mányos feológiában volt. Meggyőzőert alátámasztja ezt mindaz, amit Teilhard a
rosszról, annak meghatározásáról, okairól mondott és írt.
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A konzekvenciák, amelyeket Teilhard e dialektikából levon, különösen érde-
kesek. És elsősorban azokra gondolok, amelyek az általánosabban vett tudomány
területére vezetnek át. Mert Teilhard az evolúcíót mozgató erőket kétségkívül ál
talános szinten határozza meg, és erre építette az evolúció meghatározását is. Kü
lönösen pedig arra, ahogy az evolúció törvényét magyarázta. Mert ez nemcsak
gondolati-eszmei, hanem általánosabb, tudományosabb szempontból is érdekes ésa
revételekhez vezette.

Eléggé ismert az a vita, amely az entrópia elve körül - a múlt század óta
- kibontakozott. Ennek az elvnek a világmindenségre való alkalmazása egy végső

nyugalmi állapot és egy ennek irányába haladó mozgás feltételezéséhez vezet. Ha
azonban jól meggondoljuk, akkor az entrópia törvénye alapján tulajdonképpen
már a világ létét is kérdésesnek kellene tekintenünk, létezése tulajdonképpen le
hetetlen lenne. Ezért is használták fel az entrópia elvét a teremtés gondolatának
indokolására. Jogosak voltak azonban azok az érvek, amelyek szerint az entrópia
elv érvényesülése zárt rendszert tételez fel, és így előbb ezt kellene bizonyítani.
Márpedig bizonyítani, hogy a világmindenség zárt rendszer, gyakorlatilag lehetetlen.

Teilhard ebben a vitában döntő fordulatot hoz. Ö ugyanis elfogadja az ent
rópiát mind tendenciát, azonban feltételezi, hogy létezik egy ezzel ellentétesen ható
tendencia is. És ezt (éppen ennek az ellentétességnek az alapján) negentrópíának
nevezi. Olyan elv és principium létezne tehát, amely a nyugalmi egyensúly felé
haladó leépüléssel ellentétesen hatna, tehát "felépülő" folyamatokat hozna létre.
Márpedig, ha elfogadjuk az evolúció gondolatát, akkor már ezzel elfogadtuk, hogy
létezik egy felfelé haladó folyamat, egy olyan, amely mind magasabb és bonyo
lultabb szerveződési formákat hoz létre. Kétségtelen tény, hogy vannak leépülési
folyamatok és van evolúció. A kettő ellentétben- áll egymással, de úgy, hogy az
uralkodó tendencia az evolúcióé, vagyis az uralkodó elv a négentrópia. Amikor
ezeket a jelenségeket és folyamatokat Teilhard a radiális energia érvényesüléséhez
kapcsolja, akkor ezzel egy világon belüli alapot határoz meg. Az már külön kér
dés, hogy ezt az alapot Istenhez kapcsoljuk-e vagy sem. Tulajdonképpen már az
is másodlagos, hogy elfogadjuk-e a radiális energialétét. Azt azonban, amit Teil
hard negentrópiával jelöl, mindenképpen valóságosnak kell tekinteni. Ellenkező

esetben le kellene mondani az evolúció gondolatáról, amelyet azonban minden tu
dományos ismeretünk alátámaszt - a fizikától az ember-tudományokíg. Ezért
aztán amit itt Teilhard megfogalmazott, azt kétségkívül jelentős és tudományos
felfedezésnek mondhatjuk.

Kérdés persze, hogy mit értünk negentrópián. És miben nyilvánul ez meg,
hogyan érvényesül? Teilhard válasza erre a következő: a világban mind bonyo
lultabb rendszerek alakulnak ki, olyanok, amelyek e bonyolultság kovetkeztében
egyre "valósZÍnűtlenebbek", egyre bizonytalanabbak (ezért rövidebb életűek is)
és egyre egyedibbek. Mindinkább olyan egységek (dolgok, illetve lények) jönnek
létre, amelyeket mind kényesebb egyensúly jellemez. A bonyolultabb együttesek
ilyen létrejötte és léte vitathatatlan tény: ezt látjuk a szervetlentől - a sejten át
- az emberig. És nem is az a helyes megfogalmazás, hogy ez jellemzi a fejlő

dést, hanem azt, hogy ebben áll a fejlődés. Ez a folyamat nevezhető, joggal 
ahogy. Teilhard is teszi -, törvényszerűségnek. És jogos, hogy a magasabbrendű

ség krítérrumát éppen a bonyolultságban, a kényesebb egyensúlyban, az ilyen
egyensúly által összetartott egységben lássuk.

A negentrópia gondolata így a fejlődés kritériumának és törvényének meg
állapításához vezeti Teilhard de Chardint. Ha pedig arra gondolunk, hogy erről

mennyí vita folyt, akkor ennek értékét ismét csak felesleges részletesebben indo
kolni.

Mindez azonban a konzekvenciáknak csak egy része - ha úgy tetszik elvi
szintje. Mert tovább is haladhatunk és tovább is kérdezhetünk. Most már arra,
hogy mi az, ami ezt a kényesebb egyensúlyt létrehozza és fenntartja. Miáltal tud
létezni, sőt mind magasabb szintre emelkedni, noha mind valószínűtlenebb?

Válaszképpen arra hivatkozik Teilhard, hogy e bonyolultabb szervezetek és
egységek úgy jönnek létre és azáltal maradnak fenn, hogy (vulgárisan szólva) a
bonyolultságon belül kialakul valami, ami éppen az egyensúly biztosításával "fog
lalkozik". Hogy az egyensúlyori belül - ennek feltételeként - létrejön az "egyen
súly centruma", valamiféle "egyensúlyszerv", vagyis egy olyan rész és szerv,
amelynek feladata az egyensúly biztosítása, és ezért központnak is mondható. Az
egyensúly egy adott bonyolultságí szinttől kezdve olyan önregulácíót jelent, amely
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az egységen belül kialakít egy regulátort. Kell-e még külön magyarázni, hogy va
lóban megfigyelhető ez a folyamat az élőlények evolúcíójában, és hogy ez a re
gulátor éppen az idegrendszer? A kialakulás menete szerint: idegrendszer és ideg
központ, majd az agy. Ha pedig így van, akkor a struktúrálódás útján valami
olyasmi jön létre, - mint az anyag speciálls funkciója -, amit szellemnek lehet
nevezni. A szellem létrejöttét e gondolatmenet feloldja az evolúcióban: annak
egyszerű formáit az anyag primitívebb rendeződési módjaiban is megtaláljuk.
Megtaláljuk a regulációs tevékenységben, amely viszont a reakcióképességre épül.

Mit jelent azonban mindez? Csak annyit, hogy a szellem kifejlődése és kibon
takozása maga is az evolúció törvénye lesz. Hogy törvényszerűnek kell tekinteni:
a bonyolultabb szervezetek szellemileg is "magasabbrendűek". Mert csak' fejlettebb
"szellemi" tevékenység tarthatja fenn a kényesebb egyensúlyt.

Ha van természettörvény) ha ennek a szónak van értelme, akkor itt kétség
kívül jogosan használható. Es jogosan : mind a bonyolultabb egységek létrejöt
tére, mind pedig a magasabb szellemi formák kialakulására.

Lényeges dolog ez filozófiailag is, mert így feloldódik az anyag és a szellem'
dualítása. Konzekvens monizmushoz jutunk, és ez az egyetlen mód, hogy a kér
dést tudományosan oldjuk meg.

Joggal nevezhető - ebben az értelemben Teilhard de Chardin monistá-
nak? Véleményem szerint igen. És ennél a kérdésnél érdemes még egy percre
megállni. Sőt, ez szükséges is, hogy eleve kizárjuk bizonyos konfúziók lehetőségét.

Az ideológiai gyakorlatban - főképpen a vulgarizált formákban - nem min
dig egyértelmű és tiszta, nem mindig pontos és helyes a monizmus fogalmának
használata. Igencsak gyakran összekeveredik egy furcsa dualizmussal. Gyakori,
hogyamonizmus alatt dualizmus húzódik meg - lappangva vagy nyiltabban.
Ami azért lehetséges, mert nemegyszer összekeveredik a monizmus a reduktív dua
lizmussal. Hogy mi ez a reduktív dualizmus? Ismeretes, hogy a dualizmus két
szubsztanciát tételez fel (szellemet és anyagot). A különálló léttel felruházott lé
tezési formákat a tiszta dualizmus, eredetük szerint is különbözőknek mondja.
Van azonban olyan, amely bár két szubsztanciát tételez fel, de az egyiket a má
sikból eredezteti, létét e másikból vezeti le. Vagy például az egyiket a másik
által meghatározottnak tekinti. Ennek idealista formája az, amely az anyagót ve
zeti vissza a szellemre, például a teremtés által. Materialista formája pedig az,
amely a (külön létezőnek feltételezett) szellemet vezeti vissza az anyagra. Ez utób
bi tehát a visszavezetés elenére mégis kü1önállónak tekinti a szellemet és funk
cióját egy vulgáris és szó szerinti értelemben elképzelt tükrözésben látja. Amikor
ez a felfogás az anyagót a szellemtől függetlennek mondja, implicite a szellemet
is függetlennek tekinti: éppen az által, hogy (szó szerinti értelemben vett) tükrö
zést tételez fel. E független létezés nélkül nem is beszélhetnénk valóban és szó
szerint vett tükrözésről, hanem csak valamilyen másféle viszonyról. Ugyanennek
a koncepciónak egyik változata, amely azt állítja, hogy a szellem önálló szféra a
társadalmi léten belül. Ez tehát vugarizálja Marx képletes kifejezését a felülépít
ményről. Nem veszi észre a marxi felfogás lényegét ; az ideológia (stb.) termelési
viszonyok általi meghatározottsága a tár~adalmi léten belül, a társadalmi valósá
gon belül létezik. Hogy Marx e léten belül beszél meghatározott viszonyról. el
sőbbségről és determinációról. Nevetséges lenne azt gondolni, hogy az ideológia,
a felülépítmény nem szerves része a társadalmi létnek. Ezek beletartoznak és
változasuk már magában is a társadalmi víszonyők megváltozását jelenti. Az idea
lizmushoz szekott ember nehezen érti meg, hogy a tudati dolgok is objektívek és
objektív részei a társadalmi viszonyoknak. Hogy a képzeletbeli dolgok éppen mint
ilyenek hatékonyak, és létezők. Azt is mondhatnók, hogy a tudat objektíve létezik,
és ennek megtelelően mondhatók, hogy tudatunktól (annak tartalmától) függet
lenül létezik. A karteziánus cogitóból való kiindulás távoli hatása az, amely a
szellemet különálló léttel ruházza fel. És a szubjektumot szubjektívításnak tekinti.
De ha már szébakerült a cogíto: ennek rejtett struktúrára valójában éppen a tu
dat "objektív" jellegére épül. Hiszen az öntudat olyan reflexiv viszony, amely
ben a tudat önmagát teszi meg önmaga tárgyának. Vagyis önmagát egyszerre té
telezi szubjektumnak és objektumnak. Másképpen ugyanis a tudat nem tudna ön
magára vonatkozó létítéletet mondani, létbizonysághoz jutni.' A létbizonyság külön
ben maga is tételezi mind a kettőt, amennyiben a léttel az objektum-voltot, a
bizonysággal szubjektum-voltot tételezi.
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De térjünk vissza az egyszerűbb formákhoz. Az- állat, vagy primitív formák
"szellemisége" (protoszelleme) sohasem a szervezeten kívül áll, hanem - regulátor
lévén - maga is mindig szerves része-annak. Olyannyira az, hogy nélküle e szer
vezet nem lenne az, ami: nem létezhetne. Az ember agyi tevékenységének jó ré
sze - bár nem tudatosan és alig befolyásolhatóan - szintén a szervezet koordi
nálásával "foglalkozik". És ezt az érvelést nem lehetne szélesíteni és mélyíteni is.
Am azt hiszem, ennyi is elég ánnak megvilágítására, hogy mi is a monizmus, mi
a szellem reális - funkciója szerinti - meghatározása és statuturna.

Miért kellett ez a kitérő? Azért, hogy indokoljuk: az evolúcióelméletben Teil
hard-nál valóban felbukkan a monizmus. Persze ez a monizmus nem egyetemes
hanem egy dualizmus mellett létezik. És ez a dualizmus, egy kicsit a monizmu~
előttre és utánra helyezhető. Vagyis a "kezdetbe" és a "végbe" - oda, ahol Isten
megjelenik: mint .Alfa és Omega. És ez a dualizmus persze az idealizmusua való
átmenet. Ne feledjuk azonban, hogy mindez nem válik szét mereven. A közvetí
tés Krísztus által valósul meg. Az átmenet és megfordulás általa történik - az
emberi világban. És a monizmusból az idealista dualizmusba való átmenet kifeje
zett és elvi formákban is megfogalmazódik. Teilhard ugyanis kifejti, hogy az em
beri szellem világa külön szf'éraként egyesül - ez a nooszféra - amely aztán
fokozatosan önállósul, végül pedig elszakad az anyagtól: ezen a ponton átmegy
az Omegához, Istennel egyesül és kollektív halhatatlanságot nyújt az emberiségnek,

A dualizmus felbukkanása és az ebből következő átmenet és átfordulás egy
értelműen a hit követelményeinek felel meg, és így végső soron nem a dialektika
forrását _jelentő tudás szférájából eredeztethető. Minthogy azonban a szintézis
itt nem puszta összekapcsolás, ezért természetes, hogy a hitnek megfelelő konk
lúziók formálólag hatnak a dialektikára is. Ez utóbbi bizonyos értelemben meg
törik, vagy úgy is mondhatjuk, hogyellentétébe fordítják. Ellentétbe fordításról
azért beszélhetünk, mert a teilhard-i modellben egy adott ponton az összegező

folyamatot szétváló, divergens folyamat váltja fel, és ez utóbbi során az eddig
tételezett egység ellentéte jön létre. Szinte tagadása ez amannak. Az ellentétek
egy új formája ez - tekinthetnők harmadiknak is. Már amennyiben elsőnek a
radiális-tangenciális energiakettősség ,által feltételezett ellentétet és egységet te
kintjük, másodiknak a monizmuson belüli különbséget és differenciáltságot ala
kító ellentéteket.

Az ellentétek kérdése mellett érdemes a színtézis, az egység jellegével is fog
lalkozni. Ez ugyanis nem klasszikus értelemben vett szintézis, hanem olyan, ami
valamiféle totalizációt is jelent, vagy tartalmaz. És elég egy kis utánagondolás.
hogy meggyőződjünk, jogos a totalizáció fogalmának használata éppúgy, mint a
"valamiféle" szavával jelölt megszorítás és feltételesség. Az a mód ugyanis, aho
gyan Teilhard az evolúció során kialakuló-létező egységeket és lényeget jellem
zi, véleményem szerint indokolja a totalitás fogalmának használatát. A szellem
regulativ szerepe. az a mód, ahogy kibontakozását magyarázza, mindez többé
kevésbé feltételezi, hogy ezeket a lényegeket és egységeket totalitásnak tekintsük.
Vagy másképpen szólva: az a mód, ahogyan ezeket elképzeli, ahogy őket jellem
zi, többé-kevésbé megfelel annak, amit a modern dialektika totalitásnak (összes
ség-egységnek) nevez. Teilhard tehát természettudományos koncepciója és vizsgá
lódásai alapján a modern dialektika értelmében és irányába haladja meg a he
geli dialektikát. Ez azonban nem explicitálódik, nem válik öntudatossá, és Teil
hard nem dolgozza ki az ennek megfelelő fogalmi rendszert. Ezért, vagy ennek
megfelelően, látásmódja nem krístályosodik végig konzekvens módszerré, hanem
egy kicsit homályos marad, és ezért egyben labilis is. Így válik lehetővé e dialek
tika érvényességi területének szűkítése, az átmenet más típusú dialektíkára, és
ugyanakkor e koncepció más jellegű elemek bevezetésével való gyengftése. Mindez
különösen a magasabb fejlődési színtek leírásánál válik érezhetővé. Az a para
dox helyzet jön létre, hogy Teilhard - akit nemegyszer vádoltak s nem ok nél
kül azzal, hogy a biológiai szemléletet átviszi a társadalomra - éppen azt nem
"viszi át" a társadalomra, ami a biológia terén felfogásában a legmodernebb. Ép
pen a társadalmi ember vizsgálatánál. leírásánál korlátozódik leginkább a to
talitás-dialektika érvényesítése. Ennek felel meg az is, hogy az egyén, a Teilhard
számára oly fontos perszonifikáció, valamint a társadalom egyesülése közötti vi
szony leírásában és értelmezésében nem tud megszabadulni a dualitásoktól. Vagy
ha úgy tetszik visszatér a dualitásokhoz. Az történik, hogy a totalitás és a tota
Iizáció mint f~lyamat válik az egyik pólussá, amellyel szemben a másik pólust a
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személy és a perszonifikáció képezi. így olyan ellentétet tételez, amelyet aztán
. nem tud másképpen feloldani, mint a nooszférának a világból való els-zakítása

által, valamint azzal, hogy a személyit kűlön pólusként transzcendálja és a leg
főbb személybe, Isten Omega-voltába helyezi. Tehát még ki is élezí a dualítást,
hogy Istenben egyesítsa őket - a világon kívül tehát.

Ezeknek a tényeknek a megállapítása ne vezessen bennünket egyszerűsítés

hez. Az a viszony, amely a valóságos emberi személy és a totalitás, a társadalom
közott van, Teilhard számára olyan probléma, amely őt mélyen foglalkoztatja.
De nem tud rá a totalitás-dialektika médján válaszolni. Más megoldást keres:
olyant, amely részben a polgári társadalom által nyújtott képleteknek. részben
pedig a hit követelményeinek felel meg. .

Második, ugyancsak az egyszerűsítés ellen szóló érv ahhoz kapcsolódik, aho
gyan Teilhard a társadalmi totalitásról gondolkodik. Hogy ezt helyesen Játhas
suk, szükség van egy terminológiai magyarázatra. Teilhard ugyanis gyakran hasz
nálja a szocializáció fogalmát. Ez azonban nála semmilyen kapcsolatban nincsen
valamely meghatározott társadalmi rendszerrel, vagy éppen a szocializmussal. O
ezen társadalmiasulást ért: -azt a folyamatot, amely során az emberiség mind szo
rosabb egységgé válik, mind erőteljesebben összefüggő össztársadalmat képez. Te
hát tulajdonképpen az emberiségnek egyetlen szorosan összefonódó egységgé,
egyetlen társadalommá való alakulásáról van szó, Ezt a folyamatot a modern dia
lektika a totalizáció egyik válfajának tekinti. Nos, Teilhard az így értelmezett
"szocializációval" sokszor és sokféle módon foglalkozik. Nemegyszer hivatkozik
technikai tényekre, hogy indokolhassa : az emberiség mind szorosabb tevékeny
ség-egységbe egyesül. Hogy az emberek tevékenysége mindinkább egyetlen áram
latba olvad össze, és ez minden emberi tevékenységet átfog. Mégpedig planetáris
szinten, vagy mondjuk globális módon - az egész földglóbusra kiterjedően.

A globális összesség kialakulása, az, hogy minden emberi tevékenység ezt az
összességét építi és létezteti, természetesen megköveteli a neki megfelelő tudatot
is. Annak tudását, hogy mínden dolog kihat az egész emberiségre, az egész Föld
re, hogy a haladás tétje már a Föld maga, az emberiség egésze maga. Hogy nincs
tehát helye részleges szemléletnek, elzárkózó horízontoknak, hanem mindig az
egésszel kell számolni. Ennek megfelelően tételezi. Teilhard a globális felelősség

elvét, és ebben igazat kell adnunk neki, mert a fejlődés, az emberi társadalom
alakulása és mai helyzete alapján ez az egyetlen felelősség-forma, amely valóban
megérdemli az emberi jelző használatát.

Amikor azt mondom, hogy ezt az elvet csak helyeselni lehet, akkor azt is
meg kell [egyeznem, hogy e relelősségérzésnek, a neki megfelelő szemleletnek ér
vényesülése távolról sem globális még. Ellenkezőleg: a partikuláris-hatalmi, vagy
ha úgy tetszik, nagyhatalmi érdekek szerinti szemlélet nagyon is uralkodik ma még
a világon. És az egyetemes szemlélet érvényesítéséért a marxista ideológián belul
is küzdeni kell még. Ha pedig így van, akkor minden ilyen irányú figyelmeztetés
hasznos lehet - bárhonnan is jönne.

Persze Teilhard a globális szemléletet és felelősséget nem a világforradalom
gondolatával kapcsolta össze, mint Marx és a marxizmus. De ő is az e~berrő~
beszél és emberi felelősségről. És ha ezt más céllal is fogalmazza meg, mint mi
marxisták, mégis dialógusban vagyunk vele, nemcsak más kérdésekben, hanem
ebben is.

IV.

Megpróbáltam válaszolni arra, hogy miért érdemes Teilhard-ral foglalkozni,
vele párbeszédben lenni. Azt hiszem, jogos azt mondani, hogy céljaink és gondol
kodásaink sokban különböznek, de nem egy dologban hasonlatosak. És éppen
ezért természetes és magától adódik a párbeszéd: az emberért, a mai és a holnapi
cselekvés jegyében és érdekében. Persze ez a párbeszéd valójában Teilhard kö
vetőivel folyik. De hogy velük kibontakozhasson, annak a lehetőséget Teilhard
teremtette meg és azok a katolikus világbeli törekvések, amelyek a teilhardianus
gondolkodást azzá tették, aminek ismerjük. Vagyis főleg és többnyire a haladást
kereső irányzattá. Azzá tették, ha nem is mindenütt, de sok helyütt. És ez sze
rintem elégséges érv.
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