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TEILHARD TUDOMÁNYOS MUNKÁI
Akik "csak poétát" láttak Teilhard de Chardinben . (s mellékesen volt 200 dol

lárjuk is), kissé elámulva kaphatták meg a Walter-Verlag (Ol ten und Freiburg im
Breisgau) tizenegy kötetét, amelyben Nicole és Karl Schmitz-Moormann tízéves
munka eredményeként közölnette Teilhard tudományos munkált. A 46:34 oldalt ki
tevő tíz kötethez és a 39 tereprajzi térképet közlő tizenegyedikhez a francia aka
démikus Jean Pineteaú írt előszót: "Teilhard-t egész életében szinte csak paleon
tológusként ismerték... A halála utan kiadott írásai viszont csaknem homályba
borították a tudomány emberének kijáró 'elísmerést . .. Ha tudományos munkáinak
most (1971) kiadott tizenegy kötetét Iapozzuk, kétségtelenül láthatjuk, hogy állan
dóan az ember problémája foglalkoztatta ... Világos választ kapunk erre a kérdés
re is: .Igazí tudós volt-e Teilhard?' ... S tudományos munkáinak kiadása azt is iga
zolja, hogy az ő filozófiai általánosításai komoly tudományos alapra épülnek." Más
szavakkal ugyanezt így is mondhatnánk: Teilhard világképének (még "költésze
tének" is ...) szí lárd, kiindulópontja van, amelyet - részleteiben - kiegészíthet
nek ugyan a szakadatlanul szaporodó tudományos fölfedezések, de hüperfizikai
(= a szaktudományos eredményeket általánosító, Ienomenológíaí) eredményei ma
radandók.

Természetes, hogy a paleontológiában és a geofizikában nem jártas olvasó
csak "laikuskéilt" - talán elámulva, esetleg lekicsinylő mosollyal - lapozgatja
Teilhard Tudományos Műveinek köteteit: "profánként" érzi magát annak a tud-i
mányes katedrálisnak ívei alatt, malynek építőköveit ezer és ezer csontról készí
tett fénykép, tudományos expedíciókról készített kéziratok fotokópiája, földrétegek
és tereprajzok óriási tömege alkotja. Akad viszont a - hol franciául, hol angolul
írt - szaktanulmányok között míntegy húsz olyan cikk (tanulmány, könyvismer
tetés stb.), amelyet a nagyközönség is érdeklődéssel lapozgathat, mert közérthetően

adja Teilhard alapvető "látomásának" lényegét: evolutiv világképét tükrözi. Hadd
szorítkozzam most ezekre az írásaira, melyeket csak kiegészít, megtold. teljesebb
formában és más síkon továbbít a más köteteiben közölt tanulmánya, elmélkedé
se, vagy éppen "költészete".

Teilhard világképe kezdettől fogva és gyökeresen evolucionista. De ezt nem
volt könnyű pontosan és világosan kifejeznie egy olyan korban, amikor sokan
(mint ahogy - sajnos - még ma is sokan) összekevertek tudományos transztor
mizmust és filozófiai evolucionizmust, ezt állítva: "Az evolúció létezik, tehát nem
létezik Isten ..."

Amikor most nyomon követem Teilhard tudományos műveinek idevágó lépé
seit, nemcsak terminológiai tisztázást szeretnék ajánlani, hanem megsejtetni azt is,
hogy ő már hetven évvel - vagy legalábbis félszázaddal - ezelőtt próbálta meg
értetni, hogy egy evolutív világképben nemhogy eltűnik Isten, hanem "egyre nö
vekszik ragyogása".

A Schmitz-Moormann összeállításában kiadott Teilhard Tudományos Művei el
56 kötetének első harminc lapja fotokópiában közli Teilhard fiatalkori tanulmá
nyát (A tetszőleges a fizika törvényeiben, teóriáiban és elveiben), amelynek mottó
jául Teilhard a valamikor jezsuitákkal hadakozó Pascal pár sorát választotta: "Az
igazság oly finom tűhegy, hogyeszközeink igen-igen tompák ahhoz, hogy pontosan
elérjenek hozzá. S ha sikerül is megtapintaniok, akkor meg elmozdítják a tűhe

gyet és ezért körülötte keringenek, inkább a valótlant, semmint a valóságot meg
ragadva." 1905-ben, a jezsuita szeminaristák "házi folvóí ratában", az egyetlen kéz
iratos példányban megjelent Quodlibetaban (1971 nyarán saját szememmel láthat
tam Chantillyben) Teilhard csak azt akarja, amit egész életén át: "Csak gondola
tokat fölvetni szeretnék: szuggerální." Itt Duhem nyomán eszmélődik a matemati
kai fizika kényes kérdéseiről, s meglepő logikai éllel mutatja meg, hogy "a kérdés
éppen az, vajon a matematikai törvény a valóságnak igazi - s következésképp:
egyetlen - ábrázolása-e? Be kell vallanunk, hogy nem" '" "A tudomány fejlődik;

növekszik módszereinek finomsága s ezért egyre jobban közelíti meg a valósá
got" ... "Mivel egy elmélet csak minden egyes részletének egész együttese által
áll meg a lábán, ezért az egész együttest kellene kísérletezés alá fognunk, ha tud
ni akarjuk, vajon eléggé szimbolizálja-e a valóságot" ... "Az ember értelme arra
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teremtetett, hogy képes legyen fogalmakat absztrahálni a dolgokból s belőlük

az igazság elveit levezetni ... De rru az anyagi létezőknek valódi viselkedése?
Talán ez az utolsó kérdés, amelytől végleg függ a fizikai hipotézisek kozrnológiaí
értéke. Pusztán a logika nem tudná mega.apozni ..."

Persze az egész hosszú tanulmányt kellene idéznem, hogy akár csak kissé is
megláthassuk Teilhard tájekozottsagát és ragyogó logikáját. De most minket csak
is imént idézett utolsó sora miatt érdekel, mert itt látszik hatalmas valóság-igénye,
amely - gyakorlatban és elmé.etben is - a természet valódi dolgai felé hajtja.
Hat évvel később, 1911-ben, pappá szentelésének évében, egy párizsi tanulmányi
kör közli tanulmányvázlatát, amely élesen mutat rá -éppen az evolúció körül zaj
ló viták tisztázásúra : "Az .Evolúció' szeval két, igen különböző dolgot jelölnek
(és gyakran össze is kevernek) : 1) a tudományos transzformizmust, 2) a filozófiai
evolucionizmust". Teilhard így határozza meg a tudományos transzf'orrnízmust: "A
tudományos transzformizmus az az elmélet, amely szerint a rendszertani állati
és növényi fajok (amint ma meghatározza őket a tudományos osztályozás) nem
rendelkeznek egyenkint külön eredettel - amint ezt a ,fixisták' gondolják -,
hanem kis szárnú primitív típusból erednek bonyolódás és különfél évé válás út
ján ... Ha így értelmezzük, akkor a transzformizmus merőben tapasztalati jelle
gű, és - amint majd látni fogjuk - semmiféle filozófiához sem kapcsolódik." A
transzformizmus néhány ,faktora' közül Teilhard 1911-ben a következőket említi
és fejti ki: gyors adaptációval történő, ,kitörésszerű' differenciációs jelenségek (gyors
mutációk, amelyeket De Vries tanulmányozott akkoriban); lassú differenciálódás
nyomai, valamerre irányuló adaptációval (ef. P. Wasmann). - Miután részletesen
leirta e faktorokat, Teilhard - éppen a faktorok kisebb-nagyobb fontossága sze
rint - bemutatja a főbb transzformista iskolákat (darwinizmus, neo-darwinizmus,
neo-lamarkizmus, vitalista transzformizmus), mindegyikhez megadja éles kritikáját,
de hozzáfűzi: "A transzrormista tény még akkor is .. követelő igénnyel lép fel, ha
nem is találnánk rá semmiféle kielégítő mechanizmust." Ekként jut el az égető
kérdéshez: "Bizonyítva van-e a tudományos transzformizmus?" - 1911-ben így
válaszol: "A jelenlegi természettudósok legnagyobb része számára a transzformiz
mus ·elvként, .kulcskérit' szerepel, Nem szükséges a bizonyítása; de arra szolgál,
hogy csoportosttsa és magyarázza a megfigyeléseket ... Mindeddig az a valóság,
hogy - a mutabilitási indexek ellenére - egyetlen kétségbevonhatatlan bizonyí
tékot sem adtak arra, hogy az egyik szisztematikai faj egy másikká változott vol
na át." Hosszas tudományos áttekintés után jut el a következtetésre: ,,1) Létezik
a rendszertani fajok származásának tudományos problémája; s ez azt jelenti, hogy
a tudománynak már elég nyoma van arra, hogy komolyan megítélje, hogy a fa
jok - megjelenésüket illetően - valamennyire, valamilyen tényező révén függ
nek egymástól; 2) a gyönge variációk esetében, ahol egyik fajtól a másikhoz lép
hetünk át, ,moraliter' kötelező a transzformizmus ténye, mert máskülönben való
színűtlenül halmozódnának fel; 3) az egész életre kiterjesztve, a lehető legnagyobb
mértékben általánosítva, a transzformízmus most is, és kétségtelenül a jövőben is,
hipotézis marad" ... "Magának az életnek megjelenése egészen sajátos jelenség,
amelynek föltételei teljesen kicsúsznak kezünkből." - Csak ezek után, vagyis a
tudományos transzforrnizmus akkori helyzetét bemutatva, tér át Teilhard a filozó
fiai evolucionizmus kérdésére. Mit jelent a filozófiai evolucionizmus? Teilhard így
mutat.ja be: "A filozófiai evolucionizmus szerint: a létező a maga természete alap
ján, egészen magától és mindig változik, vég nélküli vagy körf'oraásos haladás irá
nyában bontakozik ki, önmaga fölé emelkedik, a saját erői révén. Ezek szerint a
több - önmaga réuén - a kevesebből származnék. A filozófiai evolucionizmus te
hát a világmindenség folytonos és csakis spontán tökéletesedésének elmélete, s ki
akarja zárni a világnál magasabb rendű Isten aktivitását."

Csak ilyen világos fogalmi tisztázás után kerül sor az igazán fontos kérdésre:
"Milyen az a kapcsolat, amely a filozófiai evolucionizmust a tudományos transz
formizmushoz fűzi?" - Jól értsük meg Teilhard többrétü válaszát, mert ezek szol
gálnak suiát evolutív világképének további lépéseihez:

- "Történeti szempontból nézve, az evolúció filozófiája jóval régebbi, mint a
transzformizmus (,filozófiai ovolucionizrnust' látunk már a görög filozófiában, meg
a XVII. századi német filozófiában is). Az evolúció filozófiája - tárgyát tekintve
- végtelenül túllép a tudományos transzformizmuson."

- "Logikailag tekintve: az evolúció filozófiája független a tudományos transz-
formizmustóI. Az ugyan igaz, hogy a tökéletesedve fejlődő létezők sorozatát meg-
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mutatva, a transzformizmus .természetszerűen' engedi meg, hogy evolucionista fi
lozétfiával kapjon magyarázatot : a transzformizmus példát ad a filozófiai evolucio
nizmus kezébe, népszerűsíti, elhiteti; pszichológiailag pedig sok szellem számára a
transzformizmus elvá.aszthatatlan a filozófiai evolucionizmustól. - Csakhogy 
logikailag! - a transzformizmus egyáltalán nem teszi kötelezővé a filozófiai evo
Iucionizrnust. A tudomány területére csakis maguk a jelenségek tartoznak; s ha
be is tudjuk bizonyítani a transzformizmust, a jelenségek akkor is ugyanolyan jól
magyarázhatók Isten állandó tevékenységével, aki az életet folyton följebb emeli
- mint ahogy .magyarázhatók' volnának a világmindenségben kizárólag imma
nensen létező növekedési erővel. Még a spontán generáció esetében is, a két kö
vetkező állítás egyformán megfelel a jelenségeknek: "Az élet az anyagból szár
mazik", és: "Az élet az anyagra helyezkedik rá." - Nem bangsúlyozhatjuk elég
gé -. folytatja 'I'eilhard -, hogy a filozófia igen jól megállapíthatja, hogy létezik
teremtés, s hogy léteznek tartós természetek; de nem mondja meg nekünk sem
azt, hogy miképp valósult meg ez it teremtés, sem azt, hogy mennyi a természe
tek száma és milyen az elaszticitása." Ha valaki csakugyan megérti Teilhard ki
kezdhetetlen érvelését, akkor elfogadja következtetéseit is:

- "A transzformizmus térhódítása semmiben sem jelent veszélyt a keresztény
filozófia számára. S viszont: képzelődik az, aki azt hiszi, hogy a transzformizmust
támadva menti meg a keresztény filozófiát. A lét és a gondolat törvényei nevé
ben mondjuk, hogy a filozófiai evolucionizmus önnönmagát ítéli el (hiszen min
den haladás föltételez egy már meglévő létezőt, amely végeredményben nem te
remthette önnönmagát, s ezért egy olyan változhatatlan Létezőtől származik, aki
tökéletességének teljessége révén változhatatlan). Viszont: a filozófiai evolucioniz
must nem lehet tudományos tényekkel visszautasítani." Világos tehát Teilhard vég
ső két megállapítása: ,,1) A keresztény lehet transzformista; 2) a keresztény nem
vallja a filozófiai evolucionizmust."

- Egy sajátos esetre, az ember eredetére vonatkozólag, Teilhard még világo
sabban megkülönbözteti az ísmeretszerzés hármas síkját :

1) Tudományos téren elsorolja az 1911-ben rendelkezésére álló tényeket (ezek
bizony igen szegényesek a későbbiekhez képest, amelyeknek növelésében éppen
Teilhardnak is nagyok a tudományos érdemei).

2) Az ész azt mondja, hogy az értelem megjelenése az állati testben akkora
haladást jelent a lét síkján, hogy "legalábbis az élő erők kifejlődésének ezen a
pontján el kell fogadni olyan isteni aktust, amely a lelket teremti."

3) A kinyilatkoztatás adatai kiegészítik és megerősítik az ész adatait. - És
Teilhard "a hithez közelálló tételek" közé sorolja a monogcnizrnust (vagyis hogy
az emberiség egyetlen emberpártól származik). Később többször is utal arra, hogy
a tudomány - mint tudomány - képtelen arra, hogy valaha is ,felmutassa' az
első emberpárt: és hogy - tudományos szempontból : a monofiletizmus (=az em
beriség egyetlen fílumként, egy törzságként alakult ki) és a poligenizmus a való
színű (vagyis az egy törzság egyszerre több egyedben bontakozott ki). Ezen az utób
bi területen került Teilhard - bizonyos fokig - ellentélhe az eredeti bűn hagyo
mányos magyarázatával.

A most bemutatott tanulmányvázlatának bibl iogrúfiújúban Teilhard mát' em
líti, hogy a kérdést teológiai szempontból vizsgálja egy apologetikai szótárban. Meg
is jelent (az Honime IV. jelzésű cikkelyben), 1909. január 11. dát.umú Imp1"imatuT
ral, de valóban csak 19l2-ben. Íme ennek a hosszú cikkének lényege:

Mivel a Diciíannaire Apologétique de la Fai Catholique célja ki fejezetten hit
védelmi, ezért Teilhard a hittartalommal vet i egybe a tudomány és az ész szavát.
Miután - szi nte túlságosan .klasszlkus' módon - "megegyezést vagy legalábbis
,összeférhetőséget' mutat ki a dogmák, a filozófiai következtetések és a tudomá
nyos eredmények között" (ezt nevezi () az ember apologetikustanulmányozásának),
az ellenvetésekre válaszolva mintha hirtélen hangot változtatna, s az utolsó három
hekezdésben megmutatja valódi arcát, amely a hagyományos hivőt szcnvedélves
lendületben egyesíti a .iövő zarándokával' : ,Sajnos, amikor a kérdés legmélyére
hatol unk, ellenfeleinknek előítéletébe és viszolygásába ütközünk ... A túlzott filo
zófiai evolucionizmus és valamiféle írnmanentizmus annyira meghódította sok kor
társunkat. hogy a világ folyását már csak a szükségcs és abszolút kibontakozás
nak tudják tekinteni: hinni akarják, hogy életüknek kézzelfogható erőfeszftései ha
tásosan közreműködnek abban a már megkezdett földi alkotásban, amely valami
kor majd betelljesíti az emberiség küzdelrnes munkáját. Hinniök kell, hogy abból
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a mozgásból, amelyelőrevitte a látható dolgokat, valami végleges valóságnak kell
kibontakoznia ... Már szinte látják is, mint valósulnak meg álmaik ... Nos hát,
az őket lelkositő hatalmas intuícióval mit állít szembe, mivel hívogat a katolikus
igazság? - Esendő teremtést tanít; azt hirdeti, hogy emberi szeszély rontotta meg
a nagy művet ; s hogy lelkek - egyenként fölrepülve a földről - külön-külön
viszik magukkal alkotásaikat, egyéni sorsuk felé tartva, akárcsak szr-rteszóródó
szi krúk, rniközben széttöredeznek a világ keretei ... Bizony - sokszor igy látszik
már - i lycn látványt tárunk a Iolytonosságra és a nélkülözhetetlen összetartásra
vágyó kortásaink elé. Ugyan mondjátok : szívesen tekintenek-e ilyen kivénhedt ér
vekre, amelyek ilyen összefüggéstelenséget orizgetnek még ma is? - Bizony, ha
kortársaink vakon engednek ilyen ellenszenvüknek, eleve kárbaveszett minden bi
zonvgatásí szándékunk. S ezért - betejezésül v-e- azt kérem azoktól, akiket el ijeszt
a keresztény eszmevilág, hogy ne korlátozzák tekintetüket azokra a szűk hortzon
tokra, amelyeket föltár eléjük az élet emberi tudománya. S legalább egy percre
nézzenek máshová is, ne csak arrafelé, ahol végső szépséget vélnek fölfedezni szem
ellenzős módszereik. Próbál ják elhagyni az anvagiságot, hogy jobban helyezkedhes
senek a szabadság látásmódjába : az önmaguk mélvén rejlő szabadságot lássák meg,
és annak a Létezőnek a szabadságát, ahonnan minden növekedés származik. Egy
ilyen látásmód nem szakítja szét minden determinizmus kötelékét, a bensőségesen

szerves kapcsolatokat sem váltja fel semmiféle mesterkéltség vagy kényszerzub
bony. S ha így látnak, akkor észreveszik, hogyaszellemüket látszólag annyira
zavaró töredékes szabálytalanság olyan hajlékony és finom együttesbe szerveződik,

amely természetfölötti formákban folytatódik, és Isten szeretete világítja meg, mert
végeredményben Jézus Krísztus köré központosul. A Világegyetem így szerveződík

olyan egységbe, amely sokszorosan magasabb rendű annál, ami elbűvölte őket.

S akkor talán kezdik mairi értékelni annak az emberarcnak a szépségét, amelyet
az egyház olyan anyásan féltő és szent aggodalommal védelmez."

Szeretném megkérdezni olvasóimtól: fölösleges volt, hogy a szakmájában ki
váló tudós ilyen - talán nem is őreá tartozó - önkritikára merészkedett?, vagy
kár volt, hogy elragadta költői-misztikus lelkesedése? Nem hiszem! Mert - amint
az 1912 őszén Louvainben tartott vallási etnológiai találkozóról írt naplójában
mondja: "Fontos szakaszba jutottunk a katolikus gondolat felébredésében és hori
zonttágrtásában, Vége annak a kornak, amikor apologétáirik félénken fordították a
maguk hasznára az ellenfeleiktől koldult - elfogadhatatlan - adatokat, s azzal di
esckedtek. hogy össze tudják egyeztetni hitükkel. Most már megvannak - és egy
re nagyobb számban lesznek meg - a saját adataink, dokumentumaink. Ezentúl
már hallgatni fognak mireánk ... Mert a határtalanul fiatal egyház egyforma oda
adással hajol minden korok fölé; a legprimitívebb meg a legfejlettebb emberiség
oldal áról is megkapja ugyanazt a tanúságtétel t: nála van az élet szava" ...

... Előttem a zöld borítólapba kötött nagy sorozat: Teilhard Tudományos Művei.

Nem vádolom Teilhard-t "költői lángolással", mert már hideg tárgyilagossággal
következnek a tizenegy kötet többi cikkei:

- Amikor (1922-ben) a Francia Geológiai TlÍrsaság kitünteti Teilhard-t, és
Marcell in Boule, szakmai rnestere és jóbarátja, átadja neki a kitüntetést, Teilhard
ebbe a mondatba foglalja az eddig elért tudományos eredményeit: "Igen, a ma
gam javára tapasztalom, hogy nincs az igazság közös keresésénél nagyobb erő,

ami közel hozhatná egymáshoz az embereket."
- Édouard Le Roy könyvét ismertetve (.4. gondolat a tudományban), 1928-ban

is azt fejti ki, hogy "a metafizikus hogyan hatol a biológia területére": "Történeti
szempontból (s bármilyen legyen is az ember megjelenésének tudományos vagy
filozóCiai magyarázata) a gondolkodó ember föltétlenül úgy jelenik meg tapaszta
latunk számára, hogy a végén van az alsóbbrendű állati formák valamiféle fölfelé
emelkedő sorozatának; érzékeink számára az látszik, hogy a szellem az anyagból
kiinclulva és az anyag révén formálódik ki; íme az evolúció ténye. - Metafizikai
szernnrmtból viszont: a szel lern a létnek egyetlen teljesen rnéltányos-jogos formája;
ml ndr nképp a szellemet kell tennünk minden valóságos konstrukció eredetére és
csúcspontjúra is; íme ez a szellemet valló filozófia követelménye" (Le Roy akkor
ezt idealista követelménynek nevezte). ,.Miként oldjuk fel azt az oppozíciót, amely
két Ellenkező perspektívát ütköztet egymásba? S aztán hogyan szüntessük meg az
értelemnek egy másik .botrányát' is, ti. hogy a tudomány - a fizika elveinek meg
Ielelöcn - képtelen számot adni az állatvilág transzformációinak kétségtelen és
mégis még megmagyarázhatatlan tényéről? Le Roy igen világosan veti fel ezt a
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problémát s erre igyekszik válaszolni is: bátran integrál a tudományba olyan
pszichés rendű faktorokat, amelyeket oly jogtalanul és szisztematikusan kizártak
természettudományos rendszereikből a mai kutatók: az életjelenség lényege - Le
Roy szerint - a Ie.tal álo-képesscg, egy magasabb rendű szintetizáló elv, mint a
fizikai-kémiai reakciók rendje. Az élet elfogadja, átjárja mindazt, amit valaha csak
felfedez ünk laboratóriumainkban - de meg nem zavarja, nem is nyomakodik fö
léje ... Milyen magyarázat adható erről a sajátos erőről? Magyarázhatjuk akár
egy felsőbbrendű teremtő befolyás oldaláról (amint ezt a szellemet valló filozófiai
követelmény teszi); akár pedig még jobban megértve az anyag erőibe gyökere
zést (ez pedig a tudományos tapasztalat látásmódja). A probléma lényegében nincs
megoldva azzal, hogy felismertük: minden egyes élőlény egy-egy ,feltalálási eset'.
De a kérdést már jobban érthető alapra vittük, s ezzel platform épült egy új tu
dományos és filozófiai emelet számára ... Le Roy könyve azért érdemel nagy fi
gyelmet, mert a ,gondolatnak' ad elsőrendű helyet a világról alkotott tudományos
elgondolásainkban, a ,lelki' elsőbbséget látja diadalmaskodni mí nden dologban.
Íme ez az, amit már tökéletesen megértett P. Maréchal is ..."

- Akár ,költői-misztikus' látomásaiban, akár munkatársairól írt nekrológjaiban
é~ könyvismertetéseiben, Teilhard állandóan ezt hangoztatja r- "Vallást és Evolúciót
nem szabad sem összekeverni, sem szétválasztani: arra vannak hivatva, hogy
egyetlen folytonos organizmust alkossanak, melyben mindegyiknek élete folytatód
jék, egymástól függjön, kölcsönösen teljesítve be egymást az élő emberben; de
se ne azonosuljon egymással, se ne rontsa le egymást. Az egyik végtelen Esz
ményt és változatlan szabályokat képvisel, a másik pedig olyan tevékenységi köz
pontot és szövetet szolgáltat, amely szükséges a növekvő létezők változásaihoz."

- Amikor a skolasztikus teremtés-fogalmat bírálja, Teilhard világosan kifej
ti "a teremtő átalakítás" eszméjét: "Isten azáltal teremt, hogy a dolgokat ,önma
gukat kialakítani' készteti". - "Nincs külön olyan pillanat, amikor Isten teremt
és külön egy olyan mozzanat, amikor kibontakoznak a másodrendű okok. Mindig
csak egyetlen teremtő akció van, amely szüntelenül a több-lét felé emeli a te
remtményeket, de éppen az ő másodrendű aktivitásuk révén és az előzetes töké
letességi fokukból kiindulva... Az így értelmezett Teremtés (Teilhard igazában
a tovább-teremtésről beszél itt!) nem jelenti az első Oknak közbe-közbe történő

beavatkozását, hanem a Világmindenség egész tartamára kiterjedő aktus. Isten az
idők kezdetétől fogva teremt; s ha belülről nézzük, az 6 teremtő akciójának
átalakulás az alakja. A létben részesülő létezők nem különálló blokkokként lesz
nek letétbe helyezve, hogy aztán ezek a tömegek később különfélékké alakuljanak
valamiféle nem-teremtői módosításnak köszönhetően. Isten folyton új létet lehel
beléjük ... Persze annak a görbének egész hosszában végig, amelyet a létezés kö
vet, növekedéseiben, vannak szintek, sajátos pontok, ahol a teremtői akció job
ban észrevehető (az élet megjelenése, a gondolat megjelenése)."

S Teilhard hozzáteszi: "A transzformációval megvalósuló Teremtésnek így
értelmezett eszméjét én nemcsak önmagában kikezdhetetlennek látom, de egyedül
csak ez alkalmazható a tapasztalati világra. Valóban felszabadító eszme ez: meg
szünteti az anyag paradoxonát és botránykövét. vagyis például eloszlatja .cso
dálkozásunkat', hogy az agynak szerepe van a gondolkodásban, a szenvedélynek 
az erosznak - pedig a misztikában. A teremtő átalakulás eszméje az anyagot is,
meg a szenvedélyt is ugyanennek az anyagnak nemes és felvilágosult kultuszá
ban transzformálja."

- Amikor Teilhard Henry Fairfield Osbornt bírálja tudományos téren. s el
marasztalja .prófétaságának' tudományos síkra tévedését, mégis hozzáteszi: "A
szenvedélyes hit - még veszélyei ellenére is - építőbb és termékenyebb, mint
az úgynevezett tudományos szkepszis."

Amikor (két éve) Jacques Monod híressé vált könyvét olvastam (Le hasard
et la nécessité; ld. Boda László, Vigilia 1973, február), megdöbbenve vettem észre,
hogy Monod "egy zsákba rakja" Marxot és Teilhard-t, mindkettőt vitalistának ne
vezi - és 'elítéli. - A Teilhard Tudományos Művei sorozatban közölt egyik könyv
ismertetés pár sorát szerotném idézni - azok számára, akik sietve adtak igazat
Monod-nak Teilhard ellen. - 1948-ban Teilhard előszót írt Jean Montassey köny
véhez (Evolution et Finalité); ezt mondja: "Montassey abból a lényegesen fontos
tényből indul ki, hogy a mikrofizikait vagy a végtelen kicsit (amibe gyökerezik
az élet), már úgy ismertük fel, mint a természet által indeterminált valóságot, s
ezért a világban már nincs többé hely pusztán mechanikus determinizmusnak ...
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Már mondták - és sokat Ismételgetile is, hogy ,életlendületről' (élan vital) be
szélni szinte annyira gyermekded dolog, mint mozgatóerőnek tulajdonítani egy
mozdony mozgását. Csakhogy ez elég rossz tréfa ... Mert hát a modern neofina
lista világosabban lát, mint ellenfelei. "Kezdetben - mondja Montassey -, vagyis
a mikroszkopikus nagyság fokán, ahol megjelenik a fizikai indetermináció, a sza
badságnak és a finalitásnak igen kicsike a hatótere. De nekünk - hála a szabad
ság sokszorozó mechanizmusainak - megvan a makroszkopikus szabadságunk; és
csak komoly erőfeszítéssel tudjuk elgondolni, hogy az Eletriele miként kellett din
clalmnskodnia az okozás óriási súlya felett ... A Fizika minden analógiája arra
késztet, hogy elfogadjuk: a célszerűség a világban olyan ,bensöségesülésnek ered
ménye', amely annál jobban megnyilatkozik a létezőkben, minél bonyolultabb és
egyedileg minél jobban megfigyelhető szisztérnákat alkot."

8 mert még manapság is akadnak néhányan, akik panteizmussal és moníz
mussal vádolják Teilhard-t, hadd említsem meg, hogy még Teilhard tudományos
munk áiban is megta.úljuk az ellenkezőjét; mert hát maga Teilhard bírálja Erwin
Schrödinger .,elsietett következtetését", amely szerint "egymásba olvadva csökken
nek az egók, az ,én'-ek". Teilhard ezt "elképesztő sznbálytalanságnak'' tartja
Schrödinger tudományos világképében. (Olvasóim bizonyára jól tudják, hogy 
Teilhard szerint - minden valódi egyesülés fokozza - amint ő mondja: diffecen
ciálja - az egyesülők sajátos személyi vonásait.)

8 íme - befejezésül - két könyvismertetés a Teilhard Tudományos Művei

sorozatból ; mindkettőt élete utolsó hónapjaiban írta, s már csak halála után
jelentek meg (l9;)5 tavaszán):

- Francois Meyer könyvét ismertetve (Problérnatique de l'Évolution) ezt írja:
"Az evolutív jelenség tanulmányozása végre kijutott filozófiai és vitalista fázisá
ból, és kezd a világegyetem egyetemes Ilzíkájába (a, Teilhard-féle hüpcrf'izikába)
szervezódni." Meyer könyvének lényeges három, egymásba kapcsolódó állítása:

1) Hogy helyesen figyelhessük a biológiai evolúciót, föltétlenül ki kell jut
nunk a mikro-fenomenálisból, és számolnunk kell a kűszöb- és a tartam-effe1<tu
sokkal. "Hogy az élő anyag a geológiai idők során a laboratóriumban megf'igvel t
sajátságoktól különböző jellegeket mutathat-e: talán ez az evolutív probléma kul
csa."

2) A makro-fenomén nívóján kétségtelen, hogy "megjélenik - a véletlen fizi
kai események mélyén felbukkanva - valamiféle szabályozott, véletlen-ellenes
jelenségekből szerveződő konvergencia (ez az ortogenezisnek, valamerre-irányu
lásnak jelenségeit jelenti)".

:3) Valamiféle szükségképpi kapcsolat van a kozmikus evolúció és a biológiai
evolúció között - amint Meyer igen helyesen megállapítja. - De a Meyer-féle
.maternatizá.t' formulák helyett - Teilhard "a probábilisnak és az improbábilis
nak biológiai genezisét egyesíti (tételekbe sűrítve) az evolutív világegyetem ölén".
(Visszakerül tünk Teilhard ötven évvel azelőtti intuíciójához : a matematikai tör
vények nem szimbolizálják oly pontosan a természet valódi eseményeit, mint a
biolóaiaí törvények vagy hipotézisek ...)

Ugyancsak Meyer könyvéről ír a másik ismertetésében s ezt mondja (szinte
egész v.lázképót sűrítve szakmai nyelven): "Kozmogenetikusan egymást egészítik
ki divergencia és konvergencia, probabilitás és improbabilitás, entrópia és ,szint
rópia' ... De a biológaí evolúció fizikai problémája igazában energetikai (és nem
matematikai-geometriai) probléma: a termodinamikai energia elrendezőségének és
mozgúsba hozásának kérdése, az egyre nagyobb clrendcződés érdekében, a bonyo
lódás-tudat özönlésében." ,,8 bármit mond is Meyer, jómagam meg vagyok győződ

ve, hogy ezt az utat .hasraesés nélkül' lehet követni (amint ő mondja énrólam ')
a ,filozófiában'! Nem látom, miért ne lehetne megalkotni szígorúan tudományos
fenomenológiát - éppen azáltal, hogyelfogadunk két energetikus arcélt vagy
nívót: a .t angenclál lst' vagy termodinamikait, és .radiál ist' vagy pszichest és
interpszichést, hiszen ez a kétfajta energia nem számbeli értékkel transzformá
lódi k át egymásba, hanem az egyik a másikat fejleszti (a másik elrendeződési

evolutiv működésének tunkcíójakónt) ... Az ellentét nem két folyamat között van;
hanem kölcsönös feszültség van ugyanegy folyamatnak két arcéle között ... Meg
győzödésem, hogy ez a bipoláris jelleg tudományos szempontból már vitathatat
lan. Minden attól függ, hogy megtudjuk s eldöntsük: vajon a két arcél közül me
Iyik ,a jó', vagyis hogy a világmindenség a kettő közül melyikre építve jut egyen
súlyba : az el-riem-rendezettre támaszkodva-e (materialtzrnus) , vagy az elrendezett
re támaszkodva (spiritualizmus, amely realizmust foglal magába)?"
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