
TEILHARD DE CHARDIN

A HALÁL HATÁRFALA
ÉS AZ EGYÜTT·GONDOLKOD-ÁS
vagy: közel van az az idő, amikor az emberi tudatban

felvirrad a visszafordíthatatlanságának érzéke

Teilhard igen sokszor elmélkedett a halálról. Antropológiájának egyik
legfontosabb eredménye az, hogya hominizáció (emberré-válás) és a huma
nizáció (egyre emberibbé-válás) visszafordíthatatlan folyamatok, vagyis, hogy
a testi halál, az anyagi entrópia és a sok gonoszság ellenére is valami - sze
mélyesen és közösségileg - túljut minden dezintegráción. Mert abszurd és ön
magának ellentmondó volna a világ, ha csak halálra szülte volna meg (itt a
Földön és bizonyára más bolygókon is) az önmagát és a világot is biráIni képes
emberi öntudatot. "Csak örökre szóró alkotás érdekelhet mm ket igazán..•"
Az a bizcmyos "túljutás a testi halálon" pedig csakis Szeretet műve lehet,
aki a vele egyesü/őket bensőleg tökéletesiti, mert ,.a valódi egyesülés dif
ferenciálja. személyükben tökéletesíti az egyesülőket". - Az alábbi fordí
tás Teilhard egyik utolsó írását közli (New York, 1955 január). Utána
már csak A Krisztusi, meg a Kutatás, munka, imádás témák érdekelték,
1955. április IO-én bekövetkezett haláláig.

(r. r.)

I.

GONDOLKODÁS ÉS EGYÜTT.GONDOLKODÁS

Ha abból a legmagasabb szempontból vízsgálódunk, ahová a kozmikus Fizika
fel tud emelkedni (vagyis a Világegyetem Szövetanyagának egyetemes fejlödését
figyelve). nem akad annyira forradalmi és ugyanakkor oly sokféle értelmű je
lenség. mint az. hogy egy bolygó felszínén a Tudat önmagára néz vissza, saját
magára reflektál (vagyis az emberré-válás jelensége). ..Az' állat csak tud; az
Ember viszont azt is tudja. hogy tud": íme. ez a lényege az egyszerű állati
psziché ..négyzetre emelődésének". Vagyis a Kozmogenezts lényege az. hogy az
Anyag fokozatosan rendeződik és egyszer csak, hirtelen átugrik az ösztönös
és elviselt fázisából az aktiv és .,saját tervei szerint dolgozó" fázisába. Minrléz
kétségtelen sikert jelent. Csakhogy a Reflexiótól elválaszthatatlan előrelátáS

eredményei következtében valami nyugtalanító határ (a Halál határfala) tűnik

elő a Jövőben: olyan fal, ami lehatárolja és bizony lohasztja is bennunk II
megszületö önmagunkat fejlesztésnek (self-evolúciónak) a reményeit, tehát len
dületét is.

A gondolkodóvá lett élőlény tekintete előtt a jövő - struktúrája miatt 
megáll valahol. kérlelhetetlenül beleütközik egy látszólag áthaghatatlan falba.
amelyen nem ver át a fény, és tövében az Élet minden áramlása mintha elhalna
vagy összetorne. S ezért bizony megkérdezhetjük, vajon a Tudat biológiai föl
felé szállása esetleg nem jelent-e olyan önmagát lehatároló folyamatot, mint
amilyent másutt is láthatunk: olyan a növekedésük mechanizmusa. hogy saját
magukat fékezik. vagy éppen automatikusan meg is állnak. - Vagyis a Tudat
kiábrándultan önnönmagát rombolná le éppen abban az aktusban. amellyel
saját maga tudatára ébredt...

A probléma súlyosságát még növeli. hogy éppen napjainkban valami óriási
esemény rajzolódik ki a .moogenezís" kellős középén. Az egész földre terjedő

összenyomódás és az emberi pszichék közt dolgozó kölcsönös viszonyok hatására.
bennünk és körülöttünk már kritikus eg1l!égeliülési (totalízáctös) periódusába
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lép az Emberivé-válás (pedig egyesek még azt merik mondaní, hogy már meg
is állt!. ..l. Az egyszerű (vagy egyedi) Gondolkodás fölé végleg odakerül az
Együtt-gondolkodás az eggyé-szerveződő Földön. Ez pedig sajátos (kifejezetten
újl evolúciós fázis a Tudat kozmikus fejlődésében.

Világos, hogyaTudatosnak ílven gyors önmagára összpontosulása következ
tében azonnal igyekszenek előugrani az emberi önmagát-Iejtesztés erői, rmhelyt
megfelelő módon serkenti őket valami. S ez a nekilendülés már el is kezdődött.

Viszont ezzel egyszerre és ugyanabban az időtávlatban hogyan alakultak át
(jóra, - avagy éppen rosszra fordultak) a jövőre vonatkozó perspektíváink,
amelyeket szellernünk megsejtett. amikor első izben ébredt öntudatra? - Az
Együtt-gondolkodás végre kígvúló ossztüze alatt aHalfll határfala még míndíg
annyira magasnak és oly hermetikusan lezárónak mutatkozik. mint amilyennek
kezdetben látta eszünk elszigetelt tekintete? - Es ha igen, hát akkor hogyan
reagáljunk .erre a látványra, hogy közben el ne veszítsük magunkban a Cselekvés
egyre hevesebb vágyát? ..

íme, ebben az aktuális és életünkbe vágó témában szeretném elmondani,
hogy én mit ,.érzek". S aztán míndenki a maga részéről válaszolhat nekem:
vajon érzi-e lelke mélyén ugyanazt, amit én tapasztalok.

II.

AZ EGYÜTT.GONDOLKODÁS FÉNYÉNÉL MÉG INKÁBB BOTRÁNYKŐ A HALÁL

Első pillantásra azt hihetné valaki, hogy a modern Emberiség rátalált valamire,
amivel elűzheti az őt fenyegető Halál legöldöklöbb fullánkját, hiszen együtt
gondolkodva ébredt az Emberiséget önrnagára-szövő biológiai összpontosulás té
nyére. Mert hát szemünkben az Ember már nemcsak az elvont vagy konkrét
"Egyetemest" jelenti, aminek a középkorí filozófia látta; még nem is csak a
múlt század zoológusainak meghatározása szerint pusztán csak kuszálódó és szerte
ágazó "Faj". De manapság .az egyre fokozódóbb, egész földre kiterjedő és csak
ugyan teremtő elrendeződés hatására, a sok-sok egyedi gondolat-központ - ami
rru vagyunk, külön-külön mindegyikünk - kezd ellenállhatatlanul eggyé szer
veződni, s végképp egyetlen és valódi gondolkodó rendszert akar alkotni (ezt
most már kezdjük észrevenni).

Mivel ez a helyzet, ezért a törékeny emberi egyén - ezek vagyunk mi mind
nyájan - vajon nem lelhet-e vigaszra halálakor annak tudatában, hogy ha
el is tűnik, erőfeszítése mégis átjut abba az Emberibe, amely nagyobb, jobban
központosulf és maradandóbb, mínt ő? - Ha nem tévedek, így gondolkodik
- .legalábbis elméletben - a mal neo-humanisták legértelmesebb és legeszmé
nyibb része (marxisták és nem marxisták egyaránt). Csakhogy éppen ez nem
állja ki a próbát, ha alávetjük az emberi léthelyzet komoly vizsgálatának. Igen,
igaz, hogy előttünk a jövőben már ott ragyog valami Magas fokon Emberi; s ezt
annak köszönhetjük, hogy a Tudomány alaposan kitágította világképünket, s ezért
ott ragyog horizontunkon az a csillag (lényünk mélyén éppen ez tesz mínket
gyökere<;enkülönbözőkkémínden elmúlt korok emberétől, - és mi talán nem
is gondoltunk erre...). De amíg ez a Magas fokon Emberi, amit az emberi Együtt
gondolkodás fed föl számunkra, nem érzi magát arra [ogosultnak, hogy ne csak
néhány millió évre teriedő létezést ígérjen. hanern végleges halhatatlanságot,
addig - hogyan ne látnánk meg ezt i,1 - lélektanilag és energetikai szempontból
mi még olyan ellentmondás csapdájában maradunk, amely még rosszabb. mint
az előbbi.

Mert egyrészt: az kell a magas fokon emherivé váláshoz. hogy az Osszpon
tosulás kifejtse ,.sajátosmunkáját"; ez viszont egvre súlvosabbnak mutatkozik:
fenntartani, vállunkon hordan! a Föld egész technikai-szellemi szervezését!...

Másrészt pedig: e fáradságos vajúdás végén ott vár rá az itélet: egyre biz
tosabban és egyre teljesebben van megsemmisülésre szánva: s ezt II halálos
ítéletet mindaz mondja ki felette, amit látszólag a Fizika és a Biológia tanít
nekünk...

Bizony újra elénk mered a "Halál-rpiatt-Iekókasztó-evolutív-reménytvesztett
ségünk" egész problematikája, - de most már nem szelídebb formában (mint
ahogyan talán elképzeltük), a Faj egyérr-Ielettí nívóján. hanem - éppen ellen-
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kezőleg - ezerszer súlyosabban és végtelenre tágulvar akár mert ilyen magas
tájakon még szigorúbbá válnak az Anyag szétesésének törvényei; akár jJt:dig mert
az új antropogenezisben (reménytelenül!) vállalt értékeink már az egész földre
kihatóvá duzzadtak; végül azért is, mert mindez egyre nagyobb lemondást kö
vetel (de ellenszolgáltatás nélkül!) az emberi munkásoktól,

III.

A MATERIALISTA ZSÁKUTCA

Az emberi világ egyre inkább a jövőbe köti horgonyát. S közben ez a jövő
egyre biztosabban halálra ítéltnek látszik, és szinte lóg a levegőben...

Minél jobban figyeljük ezt a helyzetünket, annál inkább meggyőzödünk róla,
hogy evolutív szempontból "energetikailag" jelenleg tarthatatlan helyzetben va
gyunk; és ebből csakis úgy lábolhatunk ki, ha teljesen megváltoztatjuk azokat az
eszméinket (vagy előitéleteinket), amelyeket még rnerő megszokásból melerige
tünk az Anyag és a Szellem viszonylagos szilárdságára vonatkozóan.

Annak ellenére, hogy az Atom instabilitásának megdöbbentő fölfedezése már
frgyelmeztette őket, Világ-teoretikusaink még most is, "lefelé", azaz a .Jcor
puszkulák-alatti" vagy "dekorpuszkularizált" energia irányában keresik a Világ
egyetem örök lényeget, Szemükben a Pszichés még mindig csak alterméke, gyönge
és tovatűnő szuperstruktúrás váladéka azoknak a fantasztikusan bonyolult e1
rendeződéseknek, amelyeket valami kezdeti, önmagára örvénylő Alaktalan szült
meg. S bizony titokzatosan ez aknázza alá szívünk rnélyén a Tevékenység vágvát.
Mert ha a Weltstoff (a Világ Alapszövetanyaga}, amely mozog, végeredményben
csak a ,teljesen Szétesettbe n lelhet megnyugvást (éppen ez a matertalízmus nézete),
vagyis a Tudattalanban. hát akkor a Halál dermesztő mérge gyógyíthatatlanul
átjárja alkotásaink - és alkotómunkánknak - teljes egészét. .

De változtassuk csak meg gyökerestül eddigi látásmódunkat, vagyis semmit
sem változtatva a Szellem tapasztalati genezisén, amint történetileg megnyilat
kozik az Anyag fizikai-kémiai átalakulásainak során, - gondoljuk el, hogy az
Evolúci6 végeredményben a pszichológiailag bensőségesült pontján (nem pedig
a szétterült és sokféle alapján) éri el szílárd egyensúlyát. Más szavakkal: vá
lasszuk azt a megoldást, hogy a Világegyetem Szllárdsága nem azétterült fizikai.
Energia formájában, hanem Tudatosként alakul kl és gyűlik össze Jokozatosan.
Ez feltételezi (s el is gondolható), hocv a Tudatos önmaga központját kialakítva
fokozatosan mentesül attól a Bonvolultság-kerettől, amely összpontosulása meg
kezdéséhez és fenntartásához szükséges,

Látásmódunk ilyen megváltoztatásakor szinte varázsütésre eltűník az anttrió
miának még a nyoma is a Világ fizikai és pszichés arculata között, Mert az Evo-
lúciónak ilyen spiritualista látásmódjában (ahol a ..spiritualizmus" már a Reflexiv
létező összead6dással történő Megmaradásának Elvére vezetődik vissza) a Halál 
még a veletáró félelmetes átalakulások ellenére i., - csakugyan egy csapásra elveszti
gonosz fullánkját: mértre eltúnt a dolgok rnélyéről!

:€n azt 'F(t)ndolom. hogy ha ilyen határozott Irányba állttluk szernléletmődunkat,
kétséget kizáróan nyflík mea a pszichnlól'(iai1a~ Járható egyetlen út, amelyen az
Emberiség önmagát ..végp~-véglg klbontakoztathatja".

De hozvan gondolhatjuk el, hozv egy ilyen c;zellerni nálfordulás csakugyan
[oaosan mogtört,s",hpf az Emberivé-válás rnenete közben, és éppen annak meg
hosszabbodott műkődése révén?

IV.

A VISSZAFORDíTHATATLAN ÉRZÉKE

Ebben az egész kérdésben az igazi nehézség (vagy legalábbis a legzavaróbb
pont) az, hogy jelenleg - úgy látszik - nem mindenki érzi ugyanolyan velő

oevágóan, hogy energetikai összeférhetetlenség állítja szembe a "gondolkodo evo
lutív tevékenységet" és a "teljes Halál előrelátását", Például - sok más tudoa
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között - nemrégiben írta Norbert Wiener (The human use ot human beings, p.
45.). hogy az emberi Faj elkerülhetetlen halálra-ítéltsége ugyanúgy nem lankaszt
hatja le Kutatómunkánkat. mint ahogy egyéni életünk abszolút biztos rövidsége
sem... .

De vajon csak temperamentum kérdése-e az. hogy az önmagát-ktfejlesztés
abbahagyja munkájá], mert. művét teljes megsemmisülés fenyeged ? Vagyis talán
léteznék kétfajta pszichológiai beállítottságú Ember?: az egyik fajta képes arra,
hogy szenvedélyesen szeresse a merőben ..Időlegest", - a másik pedig csakis
"or6kkévalora" vállalkozhatnék (mínt már az öreg 'I'ukididészj ?

Ilyen kétféleség. ennyire alapvető kérdésben: számomra valószínűtlen (sőt

azt is mondhatnám, hogy "kozmikusan" abszurd valami). S a tények magyarázata
előtt inkább megállok a következő gondolatnál: ha még nem valósult i~ meg
egyöntetűség az emberek között arra vonatkozólag, hogy mlt jelent a Szellem
evolutív szilárdsága a Halálon át, mégis legalább kezd Idalakulni az egyetértő

lelkiség: mert a mai materialisták igazában csak önmagukat nem ismerő "spir'
tualisták" - amint gyakran tapasztaltam ezt, amikor beszélgettem Velük, vagy
írásaikat olvastam.

S itt aztán jól értsen meg mindenki.
Annak az emberi ..közmeggyőzödésnek", amelynek hamaros kialakulását előre

sejtem il Reflexívnek evolutiv vlsszafordtthatatlanságára vonatkozólag (vagyis
hegy - újra mondom - egyformán meg lesznek győződve a Tudat-Megmaradásá
nak Elvéről), semmi köze sincs semmiféle gyakorlati és szerződésből származó
megegyezéshez (mínt ahogyan nemzetközi kongresszusokon szoktak dönteni), de
még a vak vagy reménytelenség ellenére is remélő hithez sem. Mert ezt az em
beri .Jcözmeggyőzödést'' úgy kell elgondolnunk, mint fényes fölfelé szállást egy
új pszichológiai magaslatra.

Történelme folyamán. világképének kialakulása közben az Ember már "több
ször lépett át néhány jól meghatározott küszöböt: például amikor észrevette,
hogy a Föld gömbölyű, - vagy hogy Iorog, - vagy azt ir, (és főleg azt), hogy
a Világ - egész végtében - már nem Kozmosz, hanem Kozmogenezis: születő

alakuló valóság. Hát akkor ugyanez az Ember miért ne érhetné el néhány
küszöböt nemcsak a dolgok külső szarkezetéről alkotott felfogásában, hanem saját
maga lelki alapszövetének a természetére vonatkozólag is? - Vagyis: felnőtt korára
míért ne villanthatna fel benne ilyen vagy olyan őseredeti "követelmény" tudata,
amely azelőtt csak szunyókált a lelke mélyén, mert nem szította fel semmi sem?

Ma az emberek 99 százaléka "még talán azt véli, hogy teli tüdővel lélegezhet
a halál áthághatatlan határába zárva. - amennyiben ez II határ eléggé messze
van. De holnap már (határozottan meg vagyok győződve, mert sokakkal együtt
tapasztalom már) pánikszerű rémület fogja megszállni a bezártság élménye miatt;

.és ennek egyetlen oka az a félelem lesz, hogy hátha hermetikusan magára van
zárva egy zárt Világmindenségben...

Mindez pedig azért van így, mert önmagunk mélyén (és anélkül. hogy talán
csak meg is sejtettük volna) a gondolkodó létező ősidők 6ta rníndtg (egész lé
nvezével) olyan végleges élet felé tört előre. amelynek soha sincsen vége: de ezt
az ő"j polartzácíót csak akkor vph~t;ük é<:zre ,.töme!!esen", ha majd elért egy
bizonvos kritíkus értéket a körülöttünk alakuló Együtt-gondolkodás.

R ki tudná mpÍtmondam. vainn Faiunknak még hány hasonló küszöbön kell
átjutnia, mielőtt elérné evolúci6jának természetes végpontját?.,

Függelék

TUDOMÁNY ts KINYILATKOZTATÁS

Az előző elemzésből az következik. hogy a gondolkodé> fokár'! elért biológiai
fejlődéR (a "self-evolution", vagyis az "önmagát irányító fejlődés") csak akkor képes
tovább is működni, ha - és amennyiben - az Emberben felvirrad az az ősi

evidencia, hogy át lehet jutni a Halál Határfalán. De' az is világos. hogy ez az'
evidencia - (amint föntebb meghatároztam: igazaban színte negatív evidencia,
mert végeredményben arra támaszkodik, hogy az ellenkezőjének energetikai ie
hetetlenségét mutatja meg) - csak a minimumot adja meg Cselekvésünk köve
telményeínek, - Leverrier részéről nagyszeru volt, hogy kiszámította a Neptunus
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helyét; de a Neptunus igazában csak akkor kezdett létezni számunkra, amikor
meg is láttuk. Ugyanigy sokat jelent (sőt a lényegeset jelenti) az Ember számara,
ha bizonyos lehet abban, hogya Tudatos - reflextos főtengelyét követve - nem
bukhat vissza a Tudattalariba. De erőfeszítésünk számára mennyivel biztatóbb és
"elektromos ütésként ható" lehetne, ha valami híradás, vagy valamiféle jel (hívó
szó, vagy visszhang) jönne hozzánk a Halálon-túlról, hogy l)ozitív módon adjon
nekünk bízonyosságot: csakugyan, valóban létezik előttünk valamiféle Osszponto
sulásí Központt

S íme, ide kapcsolódik és itt tűnik fel (megint energetikus úton) a Fiziká
ban már nemcsak a Halhatatlanság "filozófiai" problémája, hanem (és ez már
sokkal váratlanabb) a Kinyilatkoztatás' látszólag teljesen "teológiai" kérdése.

Nagyobb világosság és egyszerűség kedvéért keresztény értelemben használom
a Kinyilatkoztatás szót és fogalmat. A Kinyilatkoztatás... A Túlvilág "szemé
lyesen" nyilatkozik meg Idelent... Idő, jó hosszú idő kellett ahhoz, hogy tuda
tosítsuk: egy ilyen jelenség elgondolásának néhány formája esendő volt és lehe
tetlen. Az első hosszú fázisban (amelyből még alig jutottunk ki) a Bibliában
kerestünk választ olyan kérdésekre, amelyeket az asztronómia, a geológia vagy
a biológia vet föl. Mi ntha tapasztalati téren (ugyanolyan szemléleti szögből és
ugyanazokra a tényekre) két különböző fényforrást használhatnánk: egyrészt a
Megtaláltnak a tüzét, másrészt a-Tanítottnak a lángját...

Ismételt bukások során kellett elfogadnunk azt az evidenciát, hogy Tudomány
és Kinyilatkoztatás egyetlen területen. egyetlen ponton sem lép át a másik
illetékességi körébe - nem szerepel egyszerre mínd a kettő. Viszont egyiktől a
másikig kettős. rendkívül figyelemreméltó (egymást kiegészítő és ugyanakkor di
namikus) viszony kezd mutatkozní - s erre talán alig figyeltünk:

Egyrészt: a Kinyilatkoztatásnak. hogy véges-végig kibontakozzék és kifejlőd

jék. nyilván egyre nagyobb szükséae van azokra a bővülő adatokra. amelyeket a
Tudománvos Kutatás lassacskán szolgáltatott az emberi tudatnak. Krisztolóaiánk
- például - jelenleg egy helyben toporma. ha ú] (egyébként egészen fantasz
tikus) távlatok nem nyílnának modern szemléletmódunk elé, hogy megértsük és
imádjuk azt a Krisztust, "akiben minden megkapja szilárd állandóságát" (Szent
Pál)?

Másrészt viszont: a Tudományos Kutatás fölfedező munkáját csak akkor mé
lyítheti el. t~ljesen. és igazán úgy elégítheti ki önmagát, ha nemcsak minímurnot
fogad el (amint föntebb. erre a következtetésre jutottunk), hanem fizikai szükség
szerüségből kifolyólag kell számára valami maximális serkentő. - S éppen ezért
valamilyen Kinyilatkoztatásba vetett hit - (helyesen értelmezve: szellemünkre
közvétlenül és belülről hat egy Halálon-túli Elet-központ) - egyáltalán nem
üiköztk a Tudománnyal (mint ahogy egyesek [óhíszeműen, de anélkül, hogy meg
értenék, még mindig ezzel vádolják); és ezért közeli vagy távolabbi utódaink
számára nem lesz-e valamikor majd persze nem helyettesítője, hanem szükséges
serkenlóje a Kutatásnak ?

Tudomány és Kinyilatkoztatás csak abban a mozgásban élhet és működhet,

amely mihdkettőt a találkozás felé viszi. .
Vagy (ami ugyanazt jelenti): a földi Nooszféra nem teljesítheti be evolúciólát

anélkül. hogy együtt-gondolkodó szintjén ne tükrözödjék egyre határozottabban
a teljes reflexió máris meglevő Központia...

Azt gondolom. hogy a Tudomány és. a Vallás konfliktusának végleges megoldasa
ebben az irányban mutatkozik.

, New York, 1955. január 1-5.

Fordította: REZEK ROMAN OSB.
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