
TOROK ISTVÁN

TEILHARD DE CHARDIN
ÉS A PROTESTÁNSOK

In memoriam prof. dr. Szekeres

Még a felekezetek párbeszédbe ereszkedése idején is rendkívüli dolog, hogy
egy francia jezsuita atya teológiai hatást gyakoroljon a protestánsokra. Hozzá
meg olyan valaki, aki első renden antropológus és biológus. Nem is tartja ma
gát teológusnak. Gondolatai nem illeszkednek bele sem a saját egyháza, sem a
protestantizmus hagyományos tanításaiba. Évtizedeken át feszültségben él szer
zetesrendjével és egyházával. Vallási nézeteit nem taníthatja és nem publikál
hatja. Élete java részét hazájától távol, kínai és amerikai területeken tölti, fé
lig-meddig számkivetésben. Főbb művei halála után, 1955 óta kerülnek kiadás
ra, végrendeleti örököse, Jeanne Mortier és segítőtársai gondozásában, akkor is
egyházi jóváhagyás nélkül.

Csillogóan szellemes, költői vénára valló könyvek; rapszodikus észjárásuk
és szokatlan szakmai nyelvezetük folytán azonban nem tartoznak a könnyű ol
vasmányok közé. Mégis pár év alatt az európai nyelvek során jelennek meg;
főműve, Az emberi jelenség magyar fordításban is hozzáférhető (fordította Bitte!
Lajos és Rónay György, Gondolat-kiadás, 1973). A teilhard-i eszmék ápolására
és közkinccsé tételére tudományos társaságok alakulnak, az életmű körül sar
jadó irodalom pedig alig áttekinthetővé duzzad.

1;) Mi avatja Teilhard de Chardin gondolatvilágát a protestánsok számára
is érdekessé és eszrnéltetővé? .

Minden felekezet közös gondja a Galilei jelképpé emelt esete óta a hít és
természettudomány összeegyeztetése. Olykor már képtelenségnek tűnő vállalko
zás. A modern természettudomány úttörői ugyan teológiai képzettségű emberek,
az összeütközés - ha nem is úgy, ahogy azt vulgarízální szokás - mégis be
következett. B. Brecht erről szóló drámája előszavában az igazságra tapint, mí
dőn a Galilei-jelképben nem a vallás és természettudomány, hanem a hatalom
és gondolkozás konfliktusát látja, tehát az eset első renden nem vallási, ha
nem hatalmi-politikai jellegében jelképi jelentőségű.

Mióta a természettudomány az elméleti és technikai vívmányok folytán va
lóban hatalommá nőtt, a hit és természettudomány viszonyára már nem az ösz
szeütközés jellemző, hanem az elidegenedés. Úgy néznek egymásra, mint akik
nek nincs és nem is lehet egymás számára mondanivalójuk. Mindenik a saját
maga által feltett kérdésekre válaszol s tudomást sem vesz a másikról. Mint
Moltmann mondja: "értelmetlen koegzisztenciában" vesztegelnek (Evang. Theol.
1966. 622. l.). De mert a teológus is, a természettudós is ember, egymás mellett,
ugyanabban a társadalomban, ugyanabban a világban él, mégiscsak kénytelenek
nemcsak egymásról, hanem egymás munkájáról is tudomást venni. Az ered
mény? A teológus a "hitetlen" természettudomány kihívásaival szemben az apo
lógia pajzsa mögé húzódik s a hitvédelem pózát ölti fel. Ez volt legalább is a
korábbi gyakorlat. A természettudós erre - hacsak nem egyháztag - "babona
ságnak" mínősítí a vallást. Ezzel persze egyik részről sincs elintézve a dolog,
legfeljebb kölcsönösen mellőződik egy mégiscsak közös emberi kérdés, mely a
természettudósnál is valamilyen formában előjön.

A fizikus és nemcsak a fizikus, mihelyt szakja részjelenségeit egyetemes vi
lágképbe illeszti, mihelyt áttér az analízisről a színtézisre, előbb vagy utóbb óha
tatlanul szembetalálja magát a metafizika kérdésével. Teilhard nyelvén szólva
azért, "mert a tudomány sem lendületével, sem elméleti eredményeivel nem jut
hat önmaga végső határaihoz anélkül, hogy ne színezné magát misztikával vagy
ne terhelné magát Hittel". Már a haladás hite, természetéből folyóan feltételezi,
"hogy a Míndenségnek van valamilyen értelme" (i. m. 351. l.). Amint erre rá
ébredünk. feleslegessé válik a teológia védekező attitűdje.

Az apologetízálásnak magában véve is alapvető gyöngéi vannak. Először is
Isten nem szorul arra, hogy mi "megvédjük" őt. Igyekezetünkkel azt a látsza-
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tot keltjük, mintha Isten csak a természettudomány még meglévő fogyatékossá
gaiból élne: az okfejtés hézagaí és egyelőre megválaszolatlan kérdőjelei bizto
sítanának neki menedéket. Továbbá anélkül, hogy az ún. istenbizonyltékok sze
repét minden vonatkozásban elutasítani akarnók, ezek nem "bizonyítják be" Is
ten létezését. Emberi eszközökkel mí csak azt demonstrálhatjuk, ami már ha
talmunkban áll, ami a világ egy darabja. Ezért a "bebizonyított" Isten - nem
Isten. Bizonyítása helyett csupán bizonyságot tehetünk róla, saját kijelentése
alapján. .

De az ósdi apologetízálást kerülve sem maradhatunk adósok a felelettel, ha
a természettudós szaleja szempontjából kérdez hitünk dolgai felől (1. Pét 3,15).
Vannak is teológusok, akik mély és átfogó természettudományi műveltséggel ép
pen erre a feleletadásra készültek feL Protestáns részről hadd említsek, száza
dunkból legalább kettőt, akik a hit és természettudomány összefüggéseiról nagy
szabású műveket alkottak. Az egyik A. Titius (Natur und Gott, 19312) , a másik
K. Heim (Der evang. Glaube und das Denken der Gegenwart. 6 kötet, 1931-52).
Szélesebb áttekintéssel rendelkeznek a modern tudomány világában valamilyen
szűk területre szakosodó természettudósnál. Gyöngéjük azonban, hogy ők maguk
nem kutatók, csupán mások kutatási eredményeinek értői és - ez különösen
Heimra érvényes - bölcseleti irányba mutató összegezőí.

Velük szemben Teilhard de Chardin előnye, hogy kutató természettudós, a
paleontológia területén elismert szakember. Kora ifjúságától fogva vonzódik a
természet, majd a természettudomány felé. Már mint szerzetes két évtizeden át
végez kutatómunkát Kína területén, 1929-ben egyik felfedezője az ún. pekingi
embernek, a fejlődéselmélet fontos láncszemének. Szekeres professzor, az akkor
még kiadatlan visszaemlékezésekből idézi Teilhard vallomását: "Neveltetésem
szerint a Mennyország gyermekei, közé tartozom, de temperamentumom : és tu
dományos fejlődésem szerint a Föld gyermeke vagyok. Engem az élet e két
világ szívébe helyezett. Ismerem mind e két világot, és ezt a két világot teljes
életemben, mindenestül egymásra vonatkoztatom és hatni hagyom. így állott elő
aztán végül is természetes szintézis ama két világ közt, melyet szokás szerint
egymástól különállónak, sőt elvileg ellenlábasnak tartanak" (Comment je crois.
Id. De Stem 1965(7).

Nos, ez a vallomás kifejezi, miért érdekes és eszméltető számunkra is a teil
hard-i életmű. Nem kevesebbel kecsegtet, mint a Menny és Föld, a hit és ter
mészettudomány összebékítésével, egységre-hozatalával. Olyan "szkizofrén" hely
zetben ígér gyógyulást, midőn ez a kettő kórosan szétszakad, és elkerülhetet
lennek látszik a kínos választás: "vagy a tudomány, vagy a hit".

2.) Már a 60-as évek elején akkora lendületet vesz a Teilhard-ral való fog
lalkozás, hogy szentszéki Monitum igyekszik a hatást kívánt irányba terelni
(1962). Talán ennek is következménye, hogy a római katolikus Teilhard-iroda
lomban kétféle Teilhard-kép rajzolódik ki. Az egyik kép a hagyományos taní
tásoktól való merész eltéréseket mutatja, a természeti meg a természetfeletti
"összezavarását", s számon kéri rajta a hittételek egész sorát. A másik kép ha
ladó katolikusnak tünteti fel: úgy magyarázza tételeit, mint amelyek csupán a
hagyományos dogmák interpretációi, s helyesen értve beilleszthetőka tomizmus
rendszerébe, ha tételei számára olykor Prokrusztész-ágy is a rendszer. Tehát
hol forradalmár voltát élezik ki, hol meg udvarképességét bizonygatják. Mind
a két képnek van tárgyi alapja, Teilhard-ban csakugyan ellentétek feszülnek.
Maga mondja: "Az ortodoxokhoz számítanak, oda Is tartozom, de a heterodo
xokkal érzek" (Genése d'une pensée).

A hitelesebb Teilhard-képet mégis azok nyújtják, akik az ellentétes voná
sokat nem tompítják le s a kínálkozó egyoldalúságokat kerülik. Ilyen például
Teilhard műveinek sajtó alá rendezője, a flamand kapucinus atya, N. M. Wil
diers és a holland jezsuita atya, P. Smulders. Az előbbi parafrázisokkal segíti
a megértést, az utóbbi pedig vitázva egyengeti a Teilhard világába vezető utat.
Ugyane célt szolgálja C. Cuénot Teilhard-életrajza és lexíkona, hogy csak ne-
hány élvonalbelit említsek közülük. '

A protestáns Teilhard-kutatás is sajátos vonásokat hordoz. Egyesek előny
ként emlegetik, hogy római katolikus kollégáiknál kötetlenebbül foglalkozhatnak
Teilhard-ral. Ámde mídőn gondolatvilágában tájékozódnak és szemelgetnek. őket

is köti és jellemzi egyfajta gondolkozásmód: a beidegzett protestáns örökség.
Ebbe, ennek termő talajába hintik a teilhard-i' magvakat. .
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A protestáns kutat6k sorát a 60-as évek legelején a francia G. Crespy nyitja
meg. O Teilhard-t a protestáns Bultmannal veti egybe, s csaknem azonos szán
dékot vél kettejüknél felismerni, noha azt egészen más alapállásból képviselik.
- A svájci H. Ott a protestáns Bonhoeffer és Teilhard profán, illetve szakrális
valóságlátása közös gyökereit keresi. - Az amerikai Tillich tanítása pedig a
világ alkatán átsugárzó istenarc gondolatában rokon Teilhard költői látomásá
val. Az emerikaí teológusok közt ma már többen kifejezett teilhardisták. 
Német területen az elsők közt szólal meg W.-D. Marsch és P. Schütz. A pro
testáns hagyományoknak megfelelően bibliai normán mérik Teilhard tanait, s
ez a mérték a tanok gyöngéít több ponton napvilágra hozza. Különösen a len
dületes Schütz-féle kritika a további hozzászólások sorát határozza meg. Teil
hard teológiai hatását a német szakirodalomban S. M. Daecke alapos írásai
összesitik; ez irányú munkásságát a nemzetközi Strasbourg-díjjal koszorúzták.

Ki kell emelnem protestáns részről az 50. életévében nemrég elhunyt Sze
keres Attilát. A teológiát Debrecenben és Utrechtben végezte s fiatalon a
brüsszeli egyetem dogmatika professzora lett. Holland, francia, német és angol
nyelvű tanulmányai főleg a Teilhard-probléma körül forognak. Mint aki nyelv
területek érintkezési határán élt, hivatást érzett arra, hogy e területek római
katolikus és protestáns Teilhard-kutatóit (C. Cuénot, J. Mortier, N. M. Wildiers,
R. Leys, M. Faessler, S. M. Daecke, G. Crespy) munkaközösségbe vonja. Szer
vező munkájának gyümölcse egy közel félezer lapnyi gyűjteményes kötet: Le
Christ cosmique de Teilhard de Chardin, édité par Attila Szekeres (Seuil, Paris
1969), amely meggyőzőerr dokumentálja Teilhard ökumenikus [elentőségét,

3.) Szekatlan összefüggésben lép elénk a Szekeres-féle könyv témája, a "koz
mikus Krisztusról" szóló tanítás.

Teilhard méltatói ezt az összefüggést gyakran mellőzík, problematikusnak
találják, minthogy az is. "Az emberi jelenség" magyarországi olvasói mégis in
nen közelíthetik meg Teilhard világát s e világ Krisztusát. A könyv hangsúlyo
zottan természettudományi mű: szerzője leletek rendszerezésével az élet fejlő

désmenetét próbálja végiggondolni. Mint igazi kutatót, növekvő áhítattal tölti
el tárgya: az egyszerűnek vélt, homályba vesző kezdetektől a jövő felé tova
hömpölygő életáradat. Lenyűgöző látvány: évmilliárdok során, méltóságteljes
lassúsággal bontakozik ki benne az élet egyre bonyolultabb gazdagsága. De er
ről hadd beszéljen maga Teilhard.

"Senki sem kételkedhet abban - mondja -, hogy a spirálködök forgó moz
gásból eredtek; s abban sem, hogy a kristály vagy a cseppkő belsejében foko
zatosan halmozódnak fel a részecskék; vagy hogy egy növényszar tengelye kö
rül nőnek össze a fás nyálábok. Bizonyos geometriai elrendeződések, amelyek
teljesen stabilnak látszanak, valamiféle Mozgás kétségkivüli nyomainak és je
leinek tekinthetők. Hogyan kételkedhetünk akkor egy pillanatra is a Föld élő

Rétegeinek fejlődése útján történt eredetében?.. Bármilyen létezőt (élőt vagy
élettelent) tapasztalatilag kizárólagosan egy tér-idő sorozathoz kötődve foghatunk
fel. .. Szeretném most megmagyarázni, hogy az Életnek határozott fejlődési vo
nala van, határozott értelme és iránya, amelynek reális valóságát, meggyőződé

sem szerint, nemsokára általánosságban is elfogadja majd a Tudomány... EI
kell ismernünk, hogy valamiféle vezérfonal nélkül az élők együttese kibogoz
hatatlan útvesztőt alkot" (Az emberi jelenség, 174. kk. 1.; további idézeteknél, ha
csak oldalszámot közlünk, az mind erre a múre utal).

A fejlődés tehát a szerzőt a fejlődés értelme szempontjából érdekli. Múvét
azért írta, hogy avIét külső szövete mögé tekintve, velünk is "láttassa" a bel
sőt, valamint a külső és belső funkcionális egységét. A belső Teilhard szerint
,.pszichés Erő", már a kőben ott lappang (ha tapasztalatilag megragadhatatlanul
is), aztán az egyseitűektől kezdve az élővilágot rostba, csontba, húsba öltözteti.
A belső erő a külső takaró alatt az idegnyalábokon át az ösztönök erdeiévé
bomlik. míz évmilliók során, végre az emberben tudatosul. "Az anatómia nem
elpgendél többé, hogy egy gondolkodó törzság (az ember) szerkezetét kíboaozza:
lé1.ektannal kell ezentúl társulnia" (219.). Mert a lélek megkapta az élő szerve
zetben az őt megillető helyet.

Olyan állapotváltozás történt, melv a szerví azonosságok ellenére elválaszt
bennünket ee"Y fejlődési fokkal az áltattól. Jóllehet. "az állatnak van tudása,
ám az is 'bizonyos, nem tudja, hogy tud" (206.). Ezért az ernbertől eltérően nincs
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fogékonysága arra, hogy új szférában bontakozzék ki, "személyesedjék". Az em
berben lépte át az Élet a Gondolat küszöbét (220.). ,,8 ha valami Marslakó már
ma is képes volna fizikailag és pszichikailag elemezni égitestünk sugárzását,
akkor bolygónk legfeltűnőbb jellemzőjének nem tengereink kékséget vagy erde
ink zöldjét találná, hanem azt, hogy a Gondolattól foszforeszkál" (228.).

A mostmár velünk, továbbhömpölygő. nagyszerű életáradás láttán megkérdi:
"Miért nem vagyunk akkor eléggé érzékenyek arra, hogy valami önmagunknál
nagyobb valóság jelenlétét és bennünk való előrehaladását meglássuk?" (221.)
- Teilhard-nál ezzel a kérdéssel veszi át a szót a teológus, ha ugyan más cí
mek alá bújtatva, már jóval előbb át nem vette. Akire rákérdezett, azt a rej
tett, de személyes vonzású valóságot Omeganak nevezi, mert benne éri el csú
csát, teljességét. végpontját a fejlődés. A gigászi fejlődés ma ismert töredékes
tényeit végigtapogató természettudós az Omega-látomással kapcsolatban így vall:
"Sohasem mertem volna sem meglátni, sem megalkotni elméletét, ha hivő lel
kem mélyén nem találom meg nemcsak spekulatív mintáját, hanem élő való
ságát is" (363.). A megtalált élő valóság, Istennek az ember felé forduló arca:
Jézus Krisztus. Róla Teilhard főművében csak pár mondatot olvashatunk. egyéb
írásaiban (pl. Le milieu divin és.a Hymne de l'univers darabjaiban) annál töb
bet. O előtte, mint kozmikus Krisztus előtt hódol.

4.) Teilhard a "kozmikus" jelzőbe tömöríti, hogy Krisztus nemcsak a sze
mélyes üdv munkálója, nemcsak egy embercsoport magánügye. hanem isteni
mivoltában mind e világra kihat: "mert tetszett az Atyának, hogy őbenne la
kozzék az egész teljesség" (Kol 1,19). A mindenség pedig ma már nem az a kis
terület, amit a bibliai kor embere ismert, nem a Földközi-tenger környékének
szinte áttekinthető világa, hanem a térben és időben beláthatatlan univerzum.
Az univerzum a Krisztusé, hiszen "minden ő általa lett és nála nélkül semmi
sem lett, ami lett" (Ján 1,3). Végül pedig mindeneket Benne "szerkeszt egybe"
az Atya (Ef 1,10). - Teilhard Krisztusa a kozmikus Krisztus, aki "az Alfa és az
Omega, a Kezdet és a Vég" (Jel 1,8).

A kozmíkus Krisztus jegyében gondolja át Teilhard a keresztény hit sar
kalatos tanításait, és az. ő kezén a századok során megszekott tanok rendre új
arcot öltenek. A változásokról hol felcsillanó szemmel, hol jogos aggodalommal
veszünk tudomást. A teremtés Teilhard szerint nem csupán a kezdetben vég
bement esemény, nem olyan befejezett dolog, amelyben egymástól elkülönítve,
nagy hirtelen kaptak végleges formát a létezők, hanem máig is tartó folyamat.
Előre Ás fölfelé törő dinamikus folyamat, melyben mínden összefügg mínden
nel. Elindítója, mozgató lelke, vonzó ereje Krísztus. O nem valami befejezett
teremtményi sokféleséget hívott létre, hanem egy organikusan fejlődő, mozgó
együttest.

Az ember nem a világtól független valaki, hanem maga is a kozmosz da
rabja. Nem szemlélője csupán a világnak, hanem a fejlődés tevékeny részese.
Benne tudatosul a fejlődés iránya és célja: Krisztus a szeretet által megra
gadja és vonzza őt fölfelé és előre, önmagához. Krisztus azonban nemcsak mint
a világon kívülí és világfeletti vonzerő hat. O maga is itt van, s már most ha
tékonyan munkál benn a világban, "a gondolkodó tömeg mélyén", Legemberibb
mivoltunkban fog meg minket: intelligenciánkban, szívünkben, szabadság-érze
tünkben. Szeretete az a szellemi energia, mely képes az "emberi motort" üzem
be helyezni. a fejlődés tudatos folytatására animálni. Döntésre hívja, aktivizálja
énünket. felelőssé tesz a szellemi, társadalmi és művészetí fejlődésért. Egy meg
hasonlott. elidegenedett. önmagának ellentmondó világban megajándékoz mín
ket a fejlődésbe, a jövőbe vetett ösztönző bizalommal. E nélkül a világ vigasz
talanul kietlen, rideg és értelmetlen.

Mindezekből nyilvánvaló: Teilhard az evolúciót nemcsak fizikai és biológi
ai, hanem lelki értelemben is veszi, nemcsak természettörténeti, hanem üdvtör
téneti jelentőséget tulajdonít neki. Maga az evolúció nem teremtő erő, csak je
le, kifejeződése és eredménye a teremtésnek: Krisztus az "Evolútor". A fejlő~

dést zavarja és késlelteti az ember ellenállása, a világban elvegyülő rossz. Mint
ahogy a teremtés esetében sem a bibliai leírásból indul ki, nem a hetedik nap
megünneplésére néző hatnapos teremtésből, a bún kérdésében sem az első em
berpár esetét teszi az első helyre. Egyszeruen tudomásul veszi, hogy a fejlődés

világképében a fizikai rossz és az erkölcsi vétség elkerülhetetlen. Afféle nö-
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vekedési hiba, mely véges létünkkel együtt jár. Ez szerinte a bibliai bűneset :
mélységes igaza. De Teilhard szembeszögezí vele a még nagyobb igazságot: a
kozmikus .Krisztus erősebb a bűnnél.

Isten ,;egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban". Ilyen páli ihle
tésre (lásd az Efezusi és Kolosszei levelet) Teilhard nem a hagyományos jogi
fogalmakban (elégtétel, kiengesztelés stb.) fejezi ki Krisztus rnunkáját, hanem
elsősorban az "egyesítés" gondolatában foglalja össze. Isten a folyton differen
ciálódó, fejlődő míndenséget úgy gyűjti egybe, hogyamegtestesülés által le
száll a természetbe. "Részben elmerül a dolgokban, »elemmé« teszi magát, hogy
aztán az Anyag szívében így megtalált belső támpont segítségével megragadja
a vezetést és élére álljon annak, amit most Evolúciónak nevezünk" (362.). Mínt
Evolútor, ő -az univerzális valóság Feje, Ura és Királya. Ezért a látó számára
nincs semmi ezen a világon, ami profán lenne. A mí vallásunk, ha jól értjük,
nem elkülönít a világtól, hanem kovásszá tesz, nem közönybe zár a világgal
szemben, hanem közös feladatokra indít, nem gátol, hanem lelkesít, nem szö
kevényeket, . hanem testvéreket nevel (a Le milieu divin nyomán).

Van valami izgató ellentét abban, hogy Teilhard-t, a régészt. elsősorban a
folytatás, a jövő érdekli. A teremtést, a váltságot kiemeli a múltból, jelenlegi
és jövőbeli folyamatnak tekinti. Midőn Krisztus a világot fölfelé és előre len
díti, a teljesség felé vonja, értelmet ád az egész fejlődésnek. A hit számára már
előlegezt is a várt jövendőt. Viszont a jövendő élményszerű látomása, a szere
tetben fogant élet ereje indít és emel a beteljesedés, az Omega felé. A hit len
dü1etét az anyagi világ sem fékezheti, hiszen Teilhard-nál az anyag is élő: Isten
jelenlétét érzi benne megfoghatatlan közelségben.

A misztikusokra emlékeztet az intelme: "Ha kiléptek a templomajtón a vá
ros zajába, forgatagába, érezzétek továbbra is: Istenbe vagytok belemerülve ...
Mindennapi munkátekon át :a Menny mosolyog rátok és vonz titeket" (u. o.). De
különbözik is a misztikusoktól, mert a Menny és Föld győzedelmes Királya nem
csak a lelkek üdvözítője, hanem a világ Megválteja is. A kereszt nemcsak a
bún felett aratott győzelem jelképe, hanem az egész világ terhének hordozása
az evolúcióban. Krisztus a kezese a fejlődés visszafordíthatatlanságának és cél
baérkezésének. "Az Ű biztatása indít arra, hogy ne csak szelgáljuk. de szeres
sük is a bennünket magával ragadó gigászi mozgást" (366.). A kozmikus Krisz
tusra eszmélő, tudatosuló világ, ő előtte, mint saját evolúciójának organikus
centruma előtt hajthat térdet-fejet.

Protestáns szemek előtt így vonulnak el a teilhard-i tanértelmezés érdeke
sebb mozzanatai. Teilhard is jól tudja, ezek a hagyományos tanítások átkölté
sei, korunk észjárásához igazodó fordításai, merész transzpozíciói. - Mít szól
junk hozzájuk?

5.) Teilhard voltaképpen a darwini evolúció-elmélet kereteibe illeszti a ke
resztény hitet. Lelki egyensúlyának mentése, intellektuális becsületessége sar
kallja arra, hogy hite alapján formálja tudását és tudása alapján hitét.

Eljárásában újszerű, hogy míg nemzedékeken át folyt Darwinnal az egyház
vitája, lépésről lépésre hátráló hitvédelmi manőverek formájában, Teilhard-nál
már az ellenkező végletbe csap át a teológiai gondolkozás. A sokasodo tények
alapján nemcsak tudomásul veszi és elfogadja a fejlődéselméletet, hanem egye
nesen dogmává emeli. Talán az ókori világkép egyházi adoptációja óta most
esett meg először, hogy valakinél egy természettudományi elmélet a hittétel
rangjára emelkedjék. Tordai Zádor Az emberi jelenség bevezető tanulmányában
Teilhard döntéséről már mmt magától értetődő dologról beszél:

"Ha ,bevitte' a hitet az evolúcióba, akkor be kellett vigye az evolúciót is
a hitbe. Az egység egyetlen lehetséges formája, hogy hittétellé tette az evolú
ciót, azáltal," hogy azonosította a teremtésse1. Evolúcióvá tette a teremtést és az
evolúcíót teremtéssé" (12.). Teilhard azonban - mint láthattuk - ennél is mesz
szebb ment: nemcsak a teremtést, hanem a váltságot meg a végső váradalma
kat is lényegében azonosította a fejlődéssel, tehát olyan alapvető nála az evolú
ció, mint az egyház tanításában például a Szentháromság-tan, - Az evolúció
dogmává tételéért természetesen fizetni kellett, s az ár nem is volt csekély.

Nemcsak protestáns részről hangzik a kérdés: összeegyeztethetó-e Teilhard
eljárása a Bibliával, mint Isten mérvadó kijelentésével? Az ebből adódó krítíkaí
kérdések sorát ilyen problémák jelzik:
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Bár tiltakozik Teilhard a panteizmus vádja ellen (379.), nem oldja-e fel Is
ten személyes valóságát a fejlődés áradatában? No nem abban a nyers érte
lemben, mintha a világot azonosítaná Istennel, hanem hogy magát Istent is be
vonja a fejlődés anyagi folyamába, mintegy az, evolúció "elemévé" teszi (362.).
Istenben hisz-e, vagy inkább a világ kikövetkeztetett fejlődésében? Egy termé
szettudományi elmélet ui. a maga helyén igazolt és fontos szerepet tölthet be,
de nem lehet belőle hittételt csinálni. Kérdés továbbá: az evolúció szelgálja-e
Krisztust, vagy megfordítva, Krisztus szolgálja az evolúciót? Róla gyakran, mint
a fejlődés motorjáról, energiájáról, elvéről beszél. De Krisztus marad-e Krisz
tus, ha afféle világnézeti elvvé, esetleg "egyetemes életelvvé" (362.) degradál
juk, s keresztje mellett elmegyünk? Végül csak azért, hogy a fejlódésvonalá
ban törés ne álljon be, a helyzet komolyságával se nézzünk szembe? Teilhard
a világ pórusain, eresztékein és ízületein át, mlndenütt előtörő rosszról, az em
beri bűnről, csak mínt a fejlődés gyermekbetegségéről vesz tudomást. Prog
nózisában az élet sötét oldalát nem mérlegelí elég reálisan, minek folytán a
szabadítás és váltság sem kapja meg nála igazi jelentőségét és súlyát, Ezzel
az üdv lelki és erkölcsi impulzusait akaratlanul is megbénítja (381. k.).

Mindenik kérdés, mindenik megállapítás elutasítást rejt, s a kritika nem
egyszer túlzó élességgel fogalmazódik meg, mint például Robinsonnál, az angli
kán modernizmus szószólójánál : "A mai modernizmus különféle színeket ölt.
Itt Teilhard de Chardin-re gondolunk. Aldás porairat Ha kozmikus költésze
tének fénye sokak szemében csakugyan rendelkezik is apologetikus értékekkel
(mint ·ezt némelyek állítják), hát csak örülhetünk neki. De ki ne venné észre,
hogy az isteni Transzcendenciát és a Megtestesülést szinte teljesen kíebrudal
ja?" (Id. a Dieu sans Dieu bevezetéséből. Vö. Szekeres i. m. 403-434. 1.)

6.) A kritíkák mégsem teljesen jogosultak. Teilhard életművében ugyanis az
érvek többé-kevésbé meggyőző ellenérvei is megtalálhatók. 6 például, nemcsak
Isten vílágbeli, hanem világfeletti voltáról, személyes valóságáról is ejt szót.
Krisztus esetében sem vonja kétségbe az istenségével csodálatosan együttjáró
emberségét. Istennek a világ elemeiben való lakozását is "szakramentális érte
lemben" próbálja magyarázni. De meghökkentő következtetéseivel, főleg pedig
az előterjesztés ingatag kétértelműségével. veszedelmes egyoldalúságával ő maga
hívta ki tanai ellen a kritikát, a legharapósabb kritikát is.

Teilhard tulajdonképpeni értéke nem a megoldásokban. hanem a találó kér
désfelvetésekben van. Allításai sokszor erősen vitathatók, problémáinak idősze

rűsége azonban vitathatatlan. Az életmű jövőbe mutató értékeihez csak a hely
zet adta mozgató rugók és a megoldási szándékok tisztázásával juthatunk, vagy
is ha az értékelést tudománytörténeti összefüggésben végezzük.

Fentebb már utaltunk bibliai helyre, melyek a teilhard-i életmű pillérei.
Azok valóban Krisztus kozmikus jelentőségéről beszélnek, s nem mondható,
hogy az egyházi gondolkodásban kellően érvényesültek. Viszont Teilhard gon
dolatai éppen ezekre épülnek. Midőn kozmikus Krisztusát nemcsak a szellemi,
hanem az anyagi világban is munkálni látja, és ezt a munkát nem. apróságok
ba veszőnek, hanem mindent átfogónak és egységes célra törőnek ismeri fel,
Teilhard áthidalja azt a réges-régi szakadékot, mely az evilág és a túlvilág közt
tátong. Az embernek nem kell választania a menny vagy a föld szeretete kö
zött, hiszen isteni döntés alapján megbízatása van és felelősséget hordoz ezért
a világért, ennek kiteljesedéséért. A felelősségvállalás áttöri a választófalat a
profán és a szakrális világ között. Ezzel a szkizofrén vagy-vagy helyett egy har
madik út nyílik, mely a földön át vezet a mennybe. Az egyén üdve helyett
mostmár az egyént is átfogó világ üdvéről, a rész helyett az egészről van szó.

A természettudomány jelenkori helyzete kedvez az ilyenfajta törekvésnek.
Szokatlan mérvű összecsengés észlelhető ma fizikusok és a teológusok felisme
rései között. Két változásra utalok az alábbiakban.

Einstein szállóigévé vált szavai szerint: "Korábban tökéletes célokat birto
kolt az ember, de nagyon tökéletlen eszközöket. Ma tökéletes eszközök és nagy
lehetőségek birtokában van, de a céljai zavarosak." Nem a teológus, nem az egy
ház, hanem maga a természettudomány kérdez itt vissza: miért, hová és mivég
re? Milyen mérték szerint kell az ún. "értékmentes" tudomány eredményeit ki
értékelni és felhasználni, hogy az ember a maga életterét valóban "művelje és
őrizze", ne pedig saját vesztére megrontsa és pusztítsa. A természettudomány ad
módszert s a módszerrel egyre táguló lehetőséget kívánságaink kielégítésére, de
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nem tudja megmondani, mit kell kívánnunk, mi a helyes, mí a helytelen. Már
pedig nemcsak az egyén, hanem a világ számára is van üdv és kárhozat, ami
nek jeleit a világháborúk századában aligha kell bizonygatni.

Összefügg ezzel egy másik változás, mely színtén a természettudomány te
rén kezd kibontakozni. Az újkor eleje óta úgy különült el a kutató ember a
kutatott világtól, mint az alany a tárgytól. Ez programszarűen történt, éppen a
kutatás "tárgyilagossága" érdekében. Az anyagi világ műszerekkel fogható és
matematikailag is kifejezhető mivolta adta a tudományegzaktságának biztos tu
datát. A tudomány azonban kénytelen egyre inkább belátni, hogy az ember és
világ ilyen azétválasztása tarthatatlan. A kutatás tárgya ui. nem a természet
önmagában véve,hanem az ember kérdésfeltevésének kitett, tehát már a kér
désfeltevés iránya és érdeke által befolyásolt természet. A kutatott világban s
a kutatás eredményében benne van már a kutató ember is: az objektumban a
szubjektum, az objektivitásban a szubíektívítás, Ha ezt nem akarjuk tudomá
sul venni, szemléletmódunkkal puszta tárggyá degradáljuk a világot. Ezáltal
önkényesen szétszakítjuk a valóságot: lélektelen természet-értelmezéshez és ter
mészetellenes lélek-értelmezéshez jutunk, ami végeredményben ember- és élet
ellenes. A valóság szerves egysége szemléletünkben saját vesztünkre széttörede
zik és részekre hull.

Teilhard de Chardin legfőbb érdeme, hogy ezeket a természettudományi
problémákat felismerte. Tudatosan vállalta: a tudós nemcsak eredményeíért, ha
nem azok fehasználásáért is felelős. Nemcsak a részért. hanem az egészért,
minthogy a világ is oszthatatlanul egy. Erre a felismerésre a maga módján, ke
resztény hite szerint próbált feleletet adni. Senkitől sem kívánta, hogy feleletét
mindenestül elfogadja. Olvasója értse meg magát a problémát, és lehetőséget sze
rint segitse elő a további tisztázódást. Ha közben néhány gondolatot az ő ter
méséből is hasznosíthat, hát csak hasznosítsa.

Szekeres Attila református teológus ezt programszerűen így fogalmazta meg:
"Teilhard teljes tudatában van, hogy a Krisztus-hitet átültette, lefordította és
transzponálta. De ez az áthelyezés egyedül arra szolgált. nála, hogy Krisztus
univerzális győzelmét kozmikusan szemléltesse. Azok a problémák, amelyek elé
Teilhard állít minket, teológiailag éppen nem legyőzhetetlenek. Egész koncep
cióját lehet és kell is teológiai nyelvre lefordítani, és legmélyebb intencióit te
ológiailag feldolgozni. A Szentíráshoz szabottan kell elmondanunk, amit Teil
hard a maga módján és valóban megkapó szellemességgel kifejezésre juttatott,
nevezetesen hogy csakugyan minden hatalom Jézus Krisztusnak adatott. Itt sok
a pótolni valónk" (De Stem 1965/7, és i. műve több helyén).

Mindnyájunk nagy vesztesége, hogy Szekeres Attila ezt a messzetekintó ter
vet rövid életében csak részben valósíthatta meg.

HORVÁTH ÁRPÁD (Luzern)

Új MAGYAR FILOZÓFIATÖRTÉNET
Nem tagadjuk: ha Nyíri Tamás filozófiatörténete szerényebben sikerült vol

na, akkor is dicsérnénk. Már maga a tény, hogy megjelent, elismerésre kötelez.
Nyilván a szerző is tudta, hogy - bármit is írna - művével hiányt tölt be:
más, keresztény szerző tollából, nincs. Volt-e kisértése, hogy a sajátos helyze
tet a színvonal rovására felhasználja? Nem tudjuk. A kérdés egyébként is pusz
tán retorikus. Mert nem tette. Könyve, teljesen függetlenül attól, hogy hiányt
pótol, a csak tárgyára tekintő szigorú bíráló tudományos mérlegen sem találta
tik könnyűnek.

Nincs könnyebb és egyúttal nehezebb dolog, mínt filozófiatörténeti munkát
bírálni, hiszen az ilyen művek már születésük pillanatában magukban hordják
tökéletlenségüle apriorikus csfráját. Gonoszkodó kritikus úgy mondaná: mielőtt

a könyv megszületik, már meg is lehet írni a kritika felét.
Filozófiatörténetet írni ugyanis már akkor is eleve aggasztó dolog. ha vala

kinek csak 1600 oldal áll a rendelkezésére; Nyíri Tamásnak pedig 600 oldallal
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