
Istenben akkor is bízom, ha semmit nem tudok arról, mi lesz velem a halál
után, sőt, ha netán kárhozatra rendelne, ezt is elfogadom kezéből. - Kétségtelen,
bogy Isten a saját ízlése szerinti örök boldogságot ad az őt szeretőknek, amit
szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve nem érzett (vö. IKor 2,9). De
Isten a Szerétet, aki személyesen ismer és szeret, és ezért bízhatom abban, hogy
ha szeretem őt, nem semmisít meg, nem dob a kárhozatba, hanem elvezet színe
látására és a szentek közösségebe ..... számomra ma még elképzelhetetlen módon.
A találkozás, az együttlét, a másokon való segítés lehetőségének gondolata már
most erősít, bizalommal tölt el és segít abban, hogya hitben mindig Jézus mel
lett döntsek, és talán lehet az az utolsó kívánságunk (mint Kierkegaardnak), hogy
,,mindig Jézussal beszélgethessünk!"

REZEK ROMÁN (Sao Paulo)

TEILHARD VILÁGKÉPÉNEK ISMERETELMÉLETI
ALAPJAI

"Az igazság oly finom tllhegy, hogy eszköze
ink igen-igen tompák ahhoz, hogy pontosan
elérjenek hozzá. :€s ha sikerül is rnegtapmta
niok, akkor meg elmozditják a tühegyet s
ezért' körülötte keringenek, inkább avalótlant,
semmint a vaiösagost megragadva."

(Pascal)

..Ugye, hogy az életben folyton az tesz minket
szerencsétienekké, hogy az emberek nagy része
nem érti meg egymást és nem is képes arra,
hogy egyikük a másik gondolatvilágába he
lyezkedj ék."

(pavlov)

Teilhard "óriási tévedése" az volt, hogy kiváló tudósként (paleontológiában, geo
fizikában és antropológiában) egyetemes filozófiai világképet is ajánlott és misz
tikus "költő" is volt, - egyszóval: egyetemes lángész, - amit a szakmájukba
merülő tudósok, a saját filozófiáj ukat féltő filozófusok, meg a fejlődéstől félő

teológusok nehezen szoktak megbocsátani. A személye és életműve körül zajló
sok-sok vita, félreértés és mellébeszélés után igazán itt volna már az ideje, hogy
eszmevilágának gyökereire tapintsunk. Mellőzve tehát a "gnózisa" körüli vitát,
amelynek az lett az eredménye, hogy Teilhard bizony annyira ortodoxnak mutat
kozott, mint Szent Pál: mellőzve a mások ismeretelméletével összehasonlítását is,
most csakis témánkba vágó szövegeket szeretnék szisztematikusan egymásba szőni

(amire Teilhard sosem vállalkozott, s még a terminológiájának kidolgozásában is
csak .egyetlen lapnyi vázlatig jutott el). Most ne vitázzunk -azon sem, hogy 
francia, angol német, stb. gondolatkörökben - bizonyos eltérések vannak akörül,
hogy rní is az ismeretelmélet, meg a tudományelmélet; fogadjuk el a legáltaláno
sabb meghatározást:

A tudományelmélet (episztemológía) a különféle tudományok elveinek, hípo
téziseínek, eredményeinek kritíkai tanulmányozása; igyekszik meghatározni a logi
kai alapjukat, tárgyi értéküket és hatáskörüket. Az egyes tudományokat a poste
nori (a tapasztalatból kiindulva) vizsgálja: inkább a tárgyukat. mínt megismerési
módszereiknek a szellem egységébe szövődését, Helyes volna kiterjeszteni a tudo
mányelméletet az egyes tudományok valóságos kibontakozásának, pszichológiai ala
kulásának tanulmányozására is, hiszen a logikai kritikájukat nem lehet elválasz
tani a korok és személyek szerinti kibontakozásától. A tudományelmélet az isme
retelméletnek (a gnozeológiának) bevezetője és nélkülözhetetlen segédtudománya.

A szoros értelemben tekintett ismeretelmélet pedig (a gnozeológia) egye
temes szempontból vizsgálja a megismerés eredetét, természetét és határait: rend
szeresen elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket az emberi szellem használ a
világ magyarázatakor. belefoglalva magának az ismerés-aktusnak - mint ontoló
giai értéknek - vizsgálatát is: feltételeit és eredményeit is számbaveszí.
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Episztemológlát és gnozeológiát megküZönböztetünk, de nem szakítjuk szét
őket, mert Teilhard szemléletmódjában sajátos "ismeró"-érzékké" szintetizálódnak
- akár a sajátos ismeretelméletben (gnozeológiájában), akár pedig - ezt is látni
fogjuk - a tudományok evolutív szerepét tárgyaló tanulmány-részleteiben (ezt
nevezhetjük Teilhard epíszternológíájának).

- Legelső tanulmányától kezdve (A tetszőlegesnek szerepe a Fizika törvényei
ben, teóriáiban és alapjaiban) a legutolsó írásáig (Kutatás, munka, imádás) mindíg
egyetlen vágy hajtja Teilhard-t: az Abszolút keresése - ismerésben és tevékeny
ségben, gondolatban és életben egyaránt. Szenvedélyesen izgalmas volna az ő "eg
zisztenciális kalandjának" pszichológiai kibontakozását és kritikus pontjait ta
nulmányozni (ezt ő meg is kísérelte Az Anyag Szíve című réletrajzi visszaemlé
kezésében), - de erre itt most nem vállalkozhatunk. Meg kell elégednünk
rövid szisztematizálással : azokat a legfontosabb gyökereket fogjuk kutatni, amelyek
- hatalmas világképpé ("Weltanschauung-gá", "egyetemes Fizikává", hüpertízí
kává, az Egyesülés Metafizikájává) kibontakozva - Teilhard minden írását át
járják és éltetik.

Ez a tanulmányunk csak kísérlet, amelyet mások is, mi is még sokkal behatób
ban folytathatunk, s reméljük, hogy ez is megvalósul majd valaha... De mun
kánk "beavatás" is szeretne lenni: bevezetés azok számára, akik "magukat a
létezőket szeretnék meglátni" és "megérteni őket - végesvégíg". Szándékosan
maradunk "a problematikusnak síkján", és nem lépünk a "keresztény misztérium
dimenziójába", amely már egészen más és új nívó: Teilhard gnozeológiaí és
episztemológiai gyökereinek "természetfölöttivé terebélyesedett lornbhajtása".

Kérjük olvasóinkat: ne botránkozzanak meg Teilhard látszólagos "naívságán"
és "végtelen egyszerűségén" (ő mondja ezt a látásmódjáról), mert hát amióta ő 
és sokan mások - terjeszteni kezdték az evolúciós világszemléletet, jó néhány
évtized elmúlt már és a mai "modern embert" - akarva, nem akarva - átitatja
ez a látásmód, még "gondolatai velejéig is". - Azért se izgassa magát senki
sem, hogy Teilhard sokszor - Iátszólag fölöslegesen - ír nagybetűs szavakat:
angol kultúrával áthatott természettudósnak, pedáns szokása ez, aki még a tiszta
gondolat terén is követi a zoológusole és antropológusok rendszertanának és sze
mantikájának szokásait.

Magától érthető, hogy itt most semmiféle "már-kész" gnozeolőgiát és epísz
temolőgíát el nem fogadunk, hiszen csak - folyton Teilhard-t idézve -egy
valószínű szisztémába foglalva szeretnénk bemutatni azt a "sui generis" (egészen
sajátos) megismerés-módot, amely - Maritain szavai szerint - "klasszikus episz
ternológiaí gyökerekből hajt ki", de "elviselhetetlen azok számára", akik - ezt
már mi mondjuk - képtelenek modern evolúciós dimenziókban látni és élő

szintézist alkotni a valóságos létezés hármas síkján: eggvé szervezni - a saját
egész teljes életükben- tudományokat, filozófiát és vallást..•

1. AKI LAT

a) Egy látnok, aki a Világban keresi az Abszolútot. "Szellemi magatartásom
ban semmi sem mutatkozik annyira jellemzőnek és otthonosnak, mínt valami
Egyedül Elegendőnek és Egyetlen Szükségesnek" vágya és ellenállhatatlan igé
nye. Hogy egészen jól érezzem magamat, hogy teljesen boldog legyek, ahhoz
tudnom kell, hogy van "Valami Lényeges", amelynek minden többi dolog csak
járuléka vagy. dísze. Ezt tudni és szüntelenül élvezni ennek a létezőnek megta
pasztalását. .. Hogy mindenben valamiféle ,abszolútot' találjak, ez volt egész belső

életem tengelye".
"Csak három éven át, Jersey-ben, aztán ismét három éven át Kairóban.

(1906-1908) .tanulmányoztam (amennyire csak tehettem) és tanítottam (amily
kevéssé rosszui.csak sikerűlt) elég elemi fokú Fizikát, a' Kvantum-elmélet, a
Relativitás-elmélet és az Atom-szerkezet ismerete előtti Fizikát. Ez annyit jelent,
hogy ezen a téren szakmailag csak ,profán' vagyok, vagyis műkedvelő. S mégis:
meg sem tudnám mondani, hogy éppen az elektronok, az atommagok, a hullá
mok világában mennyire jól érzem magamat, ,otthon vagyok', teli tüdővel léleg
zem. .. A Szilárd, a Teljes, gyermekálmatm Egyetlene, Lényegese : ezt találtam
meg a hatalmas kozmikus valóságokban (Tömeg, Mágneses Indukció, Hősugárzás,
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Görbék, stb.): bennük _a Dolgok Alapszövete végnélkül .eleminek s ugyanakkor
folyton új mértani formákba foghatónak mutatkozik tapasztalatunk számára...
Bizony, ebben a titokzatos Gravitációban találtam meg éppen azokat az .ősmin

tákat', amelyek ma is arra szolgálnak, hogy kifejezzem magamnak lelkem leg
mélyét" ... Aztán "a fejlődő Világmindenségben azt tapasztaltam, hogy az a
kettősség, az a merev dualitás, amelyben neveltek, ködként foszlik szét ... Anyag
és Szellem: egyáltalán nem két külön dolog, hanem két qllapota, két arculata
ugyanannak az egyetlen kozmikus Szövetnek - aszerint, ahogyan valaki nézi
vagy meghosszabbítja abban az irányban, ahol (rnint Bergson mondhatta volna)
alakul, vagy - ellenkezőleg - szétesik ei a kozmikus Szövet" ... "Két hatalmas
élő Egység kezdett kibontakozni lelkem látóhatárán: az egész Föld távlatait át
fogó' egységek; éppen a szerkezeti kompozíció és a szervezettség végső fokán
láthattam, miként jelenik meg a kozmikus Szövetanyag ölén .a bonyolódással
létrejövő megszílárdulás' óriási ereje:

- az egyikben lassan-lassan csoportosulni kezdett és könnyen alkotott har
monikus egységet a terepen és a laboratóriumban szerzett sokféle biológiai ta
pasztalatom. Ez volt a Föld élő burka, a Bioszféra;

- a másiknak világos látását pedig nem kisebb valami teremtette meg szel
_ lememben, mínt a Háború nagy megrázkódtatása. Ez a másik az egyesített Em

beriség lett, a Nooszféra."
"Eszméim nagy részét ilyen főcím alá lehetne csoportosítani: ,Az Abszolút

kutatása a Világban'..., valamiféle benső .együtt-rezgés' a Világgal, amely az
Abszolút felé húzó nosztalgiámat fejezi ki". - "Sajátos hivatásom, küldetésem
is ez: A keresőkhöz szólni, velük együtt élni. .. Meglátni azokat, akik az alapokat
építik, mélyre fúrnak"., Az ilyen "látók" hamar fölfedezik, hogy "elég volna
megértenünk az Embert - a Világegyetem megértése által; viszont a Világ
mindenség sem érthető, ha nem sikerül összefüggő módon (koherensen) beléje
szerveznünk magát az egész Embert". Aki így lát, az villámcsapásként érzi
meg, hogy szelleme szinte újjászületik, átalakul, és ennek megfelelően lesz új
a filozófiája is - a létről. Az ilyen látás átformáljá a Világot, a Világot ismerő

személyt és - ennek megtelelően - a személy gnozeológiáját és epísztemoló
giáját is. S ez az egész átalakulás "bármely filozófiától és természeten kivüli fi
nalizmustól függetlenül" valósul meg. - Teilhard, a nagy látnok (= videns, aki
lát) és nagy költő (a görög "poiein: alkotni értelmében) szerényen teszi hozzá:
"Azoktól, akik költői fantáziának minősítik az általam bemutatott tény-magya
rázatot, - csak rennyit kérek: mutassanak nekem más szemléletmódot, amely
az enyémnél természetesebben és teljesebben szöví a Biológia és az Energetika
kereteibe a rendkívüli (s annyira félreismert!) emberi Jelenséget"...

Tehát - "anélkül, hogy önmagát másoknál világosabban-látónak tartaná"
- Teilhard azokat "a titokzatos forrásokat" akarja elénk tárni, amelyek az ő vi
lágképét "informálták". Világosan látja, hogy az "egyesülés metafizikája", ame
lyet ő hüperfizikának nevez, a tudományokat "hosszabbítja meg" - egyetemesí
tett ismerési síkon, ahol metafizikai kategóriákká lesznek a tudományos kategó
riák. .. "A metafizika éppen ezt jelenti" - teszi hozzá J. Daniélou.

Aki lát, -az felismeri, hogy "az Ember számára csakis az Ember szelgálhat
arra, hogy ,kibetűzze' a Világot" és hogy "a Tudomány legsürgősebb feladata
éppen az, hogy igazolja annak valóságát és fejtse ki annak törvényeit, amit én
Nocgenezisnek (a Szellem születésének és tökéletesedésének) nevezék".

b) Harc a Fényért. "Egyre jobban látom, hogy az egyetlen valódi Tudás annak
az Egységnek meglátása, amely fejlődve alakul a létezők sokféle kuszáltsága
mélyén és abból kiindulva ... De én nem azt akarom, hogy zárt szisztémát gyárt
sak ebből a meglátásból. Én boldogan élvezni szeretném azt a sajátos .percep
elót', amely a valódi létezés szépségéről, szilárdságáról, szerves egységéről, ízé
ről-zamatáról születik bennem... De vajon közölhető-e mindez?"

Hogyan próbálja ezt a "Fényt" továbbítani? "A jelenségek egybefonódó szö
vedékét akarom megrajzolni, amely - valamiféle egyetlen, éltető-lelkesítő, gyö
keres és alapvető folyamat hatására - kiterjed tapasztalatunk anyagi pólusa
felé. .. Ez inkább a létezők Történetét közvetíti. semmint Metafizikát". Tehát
"oem akarom kifejezetten megalkotni a gondolkodás semmiféle egyetemes elmé
letét" (- ez volna gnozeológia) ; "csak spontán szeretném megvalósítani a Való
nak Szintézisét" (- ez ismeretelméleti szándék, amelyet szisztematikusan nem
dolgozott ki).
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Amikor pedig "fájdalmas gyötrődés kínozza, hogy nem lát eléggé, szenvedé
lyesen veti magát a harcba -'- a Fényért" - mondja a Látnokról, vagyis igazá
ban önmagáról. Csakis ilyen harc során - és ilyen küzdelem árán - születík a létezők

elképesztő bonyolultságából annak az egységnek és egyszerűségnek egyre tel
jesebb látása, amelyet már "a léttel először találkozva megsejtett" : "a dolgok
tengernyi egyszerűségének fölfedezése". De amíg ide eljutott, "fájdalmas és
édes beavatasok során át kellett egyre följebb köröznie", hogy a valóság minden
szintjén fölfedezze "a rekurrencia-törvényt", vagyis hogy alapvetően összefügg,
egymást "funkcionálisan" növeli a konkrét létező anyagi és pszichés arculata,
amelyeket akkor látunk meg legjobban, amikor a szellem veszi kezébe az anyag
szervezését és újjáalakítását az idők során.

"Látni, meglátni és megláttatni,' hogy mivé válik az Ember és mílyen igé
nyeket támaszt, ha teljes egészében és végesvégig a jelenségek keretébe szervez
zük. .. Látni: azt mondhatnánk, hogy ebből áll az egész Élet, - ha nem is célja
szerint, de legalább konkrét lényege szerint, hiszen az élő Világ történetét vissza
vezethetjük egyre jobban látó szemek kialakítására - egy olyan Kozmosznak
ölén, ahol egyre jobban lehet látni. Az állat tökéletessége, a gondolkodó ember
felsőbbrendűsége: ugye, hogy mértékük éppen az, hogy tekintetük mennyíre át
ható és rnilyen mértékben képes színtézíst alkotni ?". .. "Csakhogy éppen az
Emberre jellemző tény az, hogy olyan helyet foglal el a Természetben, ahol a
vonalak összpontosulása nemcsak vizuális, hanem strukturális tény". Teilhard
- Az emberi jelenség című könyvében, és még vagy háromszázszor - "csak ezt a
jelenséget akarja igazolni és elemezni. .., hiszen a. Gondolat biológiai minősége

és sajátságai révén olyan klváltságos pontra, - valamiféle csomópontra - ju
tottunk, amely vezérli-irányítja a tapasztalatunk számára jelenleg megnyilat
kozó teljes töredék-részt. Az Ember perspektíva-központ, de ugyanakkor a Világ
mindenségnek konstrukciós központja is. Már ezért is szűkségképp és végérvénye
sen őreá kell visszavezetnünk minden Tudományt. - Ha a látás csakugyan
annyit jelent, hogy többé válunk általa, hát akkor nézzük az Embert, s ezáltal
teljesebben fogunk élni".

Többet és jobban látni = többé válni = egyre egyveretűbb (homogénebb) és
egyre összefüggöbb (koherensebb) perspektívát kialakítani az Emberre is kiter
jesztett egyetemes tapasztalatunkról. Persze, ez "egyetemesített tapasztalat"; vagyis
"minden tudomány eredményeinek eredménye", "egyszerűsített, de strukturális kép
a teljes és teljes egészében fejlődő földi Életről": olyan látás, amelynek igazságát
az egyveretűség és az összefüggés tiszta és ellenállhatatlanul követelő igénye szüli
bennünk: olyan perspektíva, amelyet vagy meglátunk és elfogadunk. avagy nem
látunk és visszautasítunk. Az emberek két - és csakis két - csoportja (látók és
nem látók, fizicisták és jogász-szelleműek; evolucíonísták és mozdulatlanok...)
közül melyikhez tartozunk? S bár Teilhard azt állítja, hogy a jogász-szellemű és
mozdulatlan nem látókon "nem lehet segíteni", az mégis kétségtelen, hogy talán
még ők is kívánnának egyre jobban látni. ..

c) Egyre jobban látni. Próbáljuk realízální Teilhard (nem szisztematizált) gno
zeológiaí és epísztemológíaí magatartását, amelybe egyre jobban behatolunk:

"Filozofálni = többet és jobban tudni, egyre teljesebben látni = többé válni
= egyre tökéletesebben szervezni magunk köré a Valóság vonalait = (a görög ér-

. telem szerint!) fizikusként, természettudósként kibontakoztatni a létezőknek és az
eseményeknek egyetemes jelentését, amelyet bárki világosan megérthet, bírálhat
és - "ez a legfőbb vágyam" - mondía Teilhard: helyesbíthet s kiegészíthet.
Itt nyilatkozik meg legjobban Teilhard gnozeológiai és episztemológiai szándéka,
vagyis az a mély igény, "amely ellenállhatatlan erővel sürgeti a még mozgóképes
szellemeket' olyan filozófia felé, amelynek sajátos jellemzője éppen az, hogy
egyszerre elméleti rendszer, cselekvési szabály (erkölcs), vallás és ,előérzet', amely
minden élőlény fizikai-valódi; teljes megvalósulását jelenti".

Teilhard teljes meggyőződéssel vallotta, hogy - "azok szemében, akik látni
tudnak, egyre világosabban alakul ez a filozófia", amelyet ugyan hüperfizikának
nevez, hogy megkülönböztesse a filozófiáktól, de amely :- előbb-utóbb, de ellen
állhatatlanul - minden absztrakt filozófia helyébe lép majd.

Csodálkozunk-e, hogy Teilhard ezt mondja? "Láttatni akarok, egyszerűen csa~

láttatni. " Ez nem leckéztetés az én részemről mások felé, - ez pöffeszkedés
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volna. Éppen csak közölni szeretném életem tanúságtételét... Olyan valakinek ki
áltása ez, aki hiszi, hogy lát és aki másokkal is közölni szeretné látomását".

Próbáljuk hát ennek a látomásnak - világképnek - gnozeológiai és episz
temológíaí gyökereit fölfedezni, vagyis Teilhard "Új-Filozófiájának, az alakulás
Metafizikájának", hüperfizikának alapjait megrajzolni.

2. HOGYAN LASSUNK?

a) "A skolasztikus lecke". Milyen az anyagi létezők viselkedése, ha Teilhard
nézi őket, az ő "titkos belső hajlama szerint, amely ,indeterminációs elemeken át
is' feltárja előtte a dolgok valódi létét" ? .

A fiatal Teilhard még nem szakad el attól a skolasztikus terminológiától,
amelyet tanulmányi évei során kapott. Első tanulmánya végén viszont mégis
fölmerül a kérdés: "Az anyagi létezők valódi viselkedése? Hogy erre válaszol
hatnánk, előbb meg kellene határozni, hogy mi is annak az értelme, hogy valami
,valódi', .ígazi' (,véritable')". - A válaszát csak később adja meg. Egyelőre -

. amikor arról van szó, hogy "miként valósul meg az emberi ismeret?", - még
csak ismétli a jó skolasztikus leckét:

. "Nem adódik nekünk intuíció magának a dolognak lényegéről ("in se"). Köz
vetlenül csak jelenségeket ragadunk meg. Viszont ez is kétféleképpen lehetséges:
vagy úgy, hogy látásunk bensőségessé válik a hozzánk viszonyított tárgyakban;
vagy pedig -ellenkezőleg: kívülről, felszíni látással ragadjuk meg a létezőt, s
ez az ismerési mód csak többé-kevésbé ingatag és bizonytalan jellemző vonásokat
ad nekünk a "bensejéről", pszichés életéről, "tudatáról"; ez történik akkor, amikor
a sajátunktól különböző élő monászt (egyedi, konkrét létezőt) ismerünk meg; a
velem beszélő embernek, az előttem mozgó állatnak belső élete: számomra
áthatolhatatlan valami; s ezért az .enyémtől különböző belső életet én csak a
saját belső életemből vett analógiák révén ismerem, és - ha közte és köztem
mélyebb a természetbeni különbség, - igen homályos marad ez az ismeret". - S
Teilhard ilyen előzetes gnozeológíai tájékozottság alapján kezdi munkáját: "Ta
nulmányozni fogjuk az embert, az imérit említett mindkét ismerési formát al
kalmazva. Először sajátmagunk mélyére tekintünk, hogy ezáltal vezethessük le
(déduíre) saját lényegünk tulajdonságait, amint belső életünk mechanizmusának
és bensőnk elemeinek analízise elénk tárja. Aztán pedig a külső formák közé
helyezkedünk. kívülről nézzük a saját mozgásunkat a dolgok között. Majd az első

módszerrel szerzett, ismeretünket igyekezzük összevetni (accorder) a második rnód
szer révén szerzett jelenség-taoasztalássaI... - saját tudatomban könnyen fede
zek fel kétfajta ·főbb .megragadás-módot' (représentations): az érzéklést (sensauon)
és a gondolatot; figyeljük meg mindkettőnek [ellemvonásait s kérdezzük meg,
hogy milyen képességeket (puissances) tételeznek fel a gyökerükön. - Az· ér
zéklésnek (és az általa alkotott érzéki képnek) az a jellemző sajátsága, hogy
egyedi és térben kiterjedt tárgyakat vetít elénk. Az igaz, hogy az érzéklés ered
ményeként szerzett konkrét és egyedi intuíciók még igen pontatlanok lehetnek
s éppen e tökéletlenségüle miatt hozzávetőlegesen illenek több hasonló tárgyra
is; ez mégis csak néha történik így; mert önmagában véve (de soí) minden
egyes érzéki kép arra szolgál, hogy egyetlenegy dologra alkalmazzam : természete
alapján, az érzékIés csak egyedi és kiterjedt létezőt tár elém; s ebből a sze
repéből közvetlenül csak egyes esetekben juthat tovább. - A gondolatnak gyö
kerén megvan még az érzékiés vagy a képe, de már egészen új tulajdonságokkal :
ugyanaz a dolog, amelyet imént 'az érzékléssol ragadtam meg, immár elgondol
hatóvá válik; csakhogy ekkor már nem úgy jelenik meg, mint egyedi vonások
összessége, amelyet a gondos megfigyelés vég nélkül szétszedhet, - hanem mínt
általános tulajdonságok hordozója, amelyeket a növekvő szellemi munka egysze
rűsíthet és egyre nazvobb sz;'imú létezőre terjeszthet ki. Amikor ezeken a tu
Iatdonságokon eszmélődöm, olyan lényegekké csoportosíthatom őket, amelyek kö
zött ítéletet és gondolkodást lehetővé tevő szükségképí viszonyok léteznek. Végül
pedig - már nem elégedve meg az érzéki adottsázok egyetemesítésével és el
rendezésével, helvesbíthetem is őket, sőt eszmei tökéletessézí fokra is eme1hptem
őket, sőt - taoasztalatom határait túllépő tisztítás során eljuthatok teljesen
anyagtalan létezők (analóg) fogalmához.
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b) Teilhard "titkos hajlama". Néhány évvel később (1919-ben), amikor Blon
dellel levelezik, az ismerés kritikájáról is ír és kezdi megmutatni "titkos hajlamát"
(son secret penchant), mert hát - amint H. de Lubac jól mondja: "Ilyen filozófiai
probléma Teilhard életbevágó problémájához kapcsolódik" s ezért lassan meg
nyílik az út "az anyag lelki hatalma" felé, amikor Teilhard szembeállítja a formális
logikát és a természetes szervezet életét: "Bár a ,telinek' az eszméje a formális
logikában kizárja a .bemélyedtnek' az eszméjét, - az életben· viszont nem így
van. Mert az életben vannak ,teli valóságok', amelyek szervesen hosszabbodnak
meg (végződnek) ,bemélyedtekkel' (creux), vagyis vannak ,teliek' (des pleins),
amelyek eGY bemélyedésnek első formá1át alkotják (ilyenek a szervezet lényeges
úrjei, amelyek - az embrióban - gyakran jelennek meg masszív teliek formá
jában, és csak aztán alkotnak mélyedéseket) : az Embert éppen a kibontakozásá
nak a logikája juttatja ahhoz a váoyhoz, hogy nálánál nagyobba jusson el. S
éppen itt, ebben rejlik .az anyag- lelki hatalma' ".

Megindul tehát "kétfajta logika" szembesítése; egyre evidensebb lesz, hogy
"az élet logikája" fog győzni a "formális logika" felett. "A világ problémája 
a mi értelmünk számára - az, hogy két ellentétes elemet (Szellemet és Anyagot)
társít olyan kombinációs láncolattá, amelyet a tartamon át szervez meg Gondolat
és Öntudatlanság között"... És a "megoldása"?: "A lelki Jelenség ... .az a sajá
tosan elsőrendű (par exellence) mozgás, amelyre minden szinte odakötve-felfüg
gesztve van (suspendu) és amelyet semmi sem magyaráz meg". - Kezdjük érez
ni-sejteni a nagy eltolódást a skolasztikus probléma-megoldás és a Teilhard-féle
között. Valójában az történik, hogy a probléma egészen új sikra tolódik, a skolasz
tikus megoldás pedig - ha mondhatjuk ezt - szinte "zárójelbe téve" elhalvá
nyul. Olyanféle ez az eltolódás, mint amikor azt mondja valaki, hogy az Eukleidesz
-féle geometria érvényes az Einstein-féle tér-időben is. Nem! - válaszolhatjuk.
Mert az eukleideszi geometria a maga síkján érvényes; Einstein viszont más síkra
a valóságnak jobban megfelelő dimenziókba vitte .át a problémákat. A Skolasz
tika és Teilhard esetében: az ismerés kritikájának problémája máshová kerüli:
"Egyetemesített Fizika" dimenzióiba...

c) "A tárgy érté7cesebb, mint a róla alkotott tudásunk". A dimenzió-változás
nak, ennek a "szellemi mutációnak" következményei óríásiak, Teilhard tapogatódz
va keresi az új episztemológía saját kifejezési formáit, pl.: "A Geometria (= az
anyag fizikája, amennyiben csak anyagi dimenziók között nézzük a valóságot)
igazában csak eszmei köpeny az anyagon, olyan értelmi szerkesztmény,amely
illik ugyan a dolgokra, de nem fejezi ki természetüket. A hatszög ott van a hó
pehelyben, az ellipszis a bolygók pályáján, akárcsak a Mariotte-törvény a gázok
ban, - és viszont. Idealizálásról és - vele összefüggően - egyszerűsítésről van
szó. A helyesbítésnek és - a kívánt megközelítéshez szükséges - alsóbbrendű

tényezőknek száma vég nélkül sok (indéfini); ez arra figyelmeztet minket, azt akar
ja mondani, hogy minden fizikai törvény (a fizikát itt szaktudományként értel
mezi Teilhard!) csak teoretikus szimplífikáció, a .magunk használatára', ,szellemi
nagyságunk' csillogtatására szolgáló egyszerűsítése egy olyan adott ténynek, amely
igen-igen bonyolult, rengeteg kapcsolatnak szőttese és amelyet képtelen kimerítőell

kifejezni akármiféle értelmi és logikai magyarázgatás. Matematikai fogalmak,
képletek. egyenletek,' magyarázó méreék .ugyanúgy nem merítik ki egy termé
szeti jelenség óriási kozmogenetíkus gazdagságát-bonyolultságát, mint ahogy meg
gondolások és indítékok felsorolása, analitikus elemzése és leírása nem magya
rázza meg, hogy mi van egy-egy (természetes) hit-aktus mélyén (vö.: a szilárd
anyag-darabka is szétszedhető vég nélkül sok sugárzásra), Van mégis egY' fontos
különbség : az algebrai jelek a valóságból többé-kevésbé tetszőlegesen kivágott
adatokat közölnek; a természetes hit faktoraiban víszont természetük szerint
megkülönböztetett tényeket találunk".

S amikor keresve-kutatva próbálja kifejezni "nagy szellemi mutációját", Teil
hard érzi, hogy "élete nagy kalandjáról" van szö, és önmagát csitítgatja: "Csak
ne erőszakoljak semmit: ha egy-egy ponton semmit sem találok, semmit seIR
érzék, - oeriig azt rrondolom, hogy találnom. éreznem kellene. - akkor se tpn
jem a hajamat. .. Maradjak önmagamhoz hű: kutassak át mínden - akármfIy
csekélyke - fonalkát is... Ami igaz, ami valódi, az míndíg mélyre nyúlik és
vísszhangot kelt, mélyen megfog"; "vigyázzak, hogy egy-egy témát (pl. a világ
hoz fűző szenvedélyes szeretetemet) ne a priori, ne előre kész elvek szerint, ne
.benyornások szerínt' tárgyaljam. hanem tudományosan, vagyis a tények alapjá•...
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Mert a tárgy értékesebb, mint a róla készített tudás"... "Dialektikus vitatkozás
zavart szül. A logisztika győztesnek vélt támadásai ellenére is - nyugodt biz
tonsággal érvényesek az élő elvek (les príncipes vivants)"... A párizsi paleonto
lógiai kutatómunkájából az első világháború lövészárkaiba került Teilhard mit
akar nekünk mondani mindezzel? "Szuggesztiókat hozok, nem pedig bizonyítéko
kat; nem már elért végpontokra mutatok, hanem nyílt utakra, írányokra; nem
idealista ész-építményeket ajánlok, hanem feltárom a folyton-folyvást bontakozó
valódi természetet, annak elénk göngyölődő történetet". - "Utat nyitni" - a
merev materializmus és a "fixista" Skolasztika között: "Hátha azt kell monda
nunk, hogy a legteljesebb ismerésben egybeszövődik logteizmus és intuíció? Az
előbbi csak analíttkusan szed szét egy - szintén merőben értelmi - percepciót,
amely viszont színtetíkusan -tárta. elénk a valóságot"... "Az analízis, ez a cso
dálatosan eredményes és nélkülözhetetlen tudományos eszközünk, mégiscsak szét
szedi, csökkenti, szegényíti a létezőket, mert hiszen - ismétli Teilhard - a- tárgy
értékesebb, mint a róla alkotott analízísünk: ha vég nélkül analizálunk, a sem
mibe jutunk (= a teljes sokaságba), a szlntézís viszont a valóságos természeti
létezők irányába mutat".

Két tűz között érezve magát (az előre kész· filozofálás "Scyllája", meg a csak
- analizálni akaró tudomány "Charybdisze" között), ezt is kijelenti Teilhard 
saját maga terveként: "Amit én fogok mondani, annak olyan a természete, hogy
egybevág (coincide) a Filozófiának, meg a Tudománynak is a haladásával"...
Tudjuk, hogy a tudományok haladó útjait követve alkotta meg a saját filozófiáját
("ajánlatok formájában", de nem zárt szisztémaként!). Teilhard a jövőre hagyja
döntését erről az "ontológiai logikáról", ami mellett állást foglal. "Létezik vala
miféle ontológiai logika, - írja - amely úgy fűzi össze az alakuló valóság fá
zísait, akárcsak az ész kifejti a maga igazoló lépéseit. Nos hát éppen ez a nagy
kérdés: mí lehet egy ilyen kapcsolatnak az alapja, meg az összekötője? Vajon
a véges létezőt csak a saját alakulása tartja össze?"

"Vége a j Skolasztika ,szellemi klauzúrájának'!" - kiáltja Teilhard Newman
szavait. Csakhogy miként határozzuk meg világosan az új látásmódot? - "Né
ha azt gondolom, hogya gondolat, az eszmék alakot öltött érzéklés (a sentir =
megtapasztalni ige kitágított értelmében) ... Máskor meg érzem, hogy az eszmék,
a gondolatok egymást vonzzák, egymásból születnek, valamiféle ,fatális' egymásra
hatás révén" amely tárgyilagos, objektív" valami (s ez az egymásra hatás vajon
magukban az eszmékben van-e, avagy az agyunkban? ..)"

"Feltárni, fölfedezni a szintetikus szellemi erőfeszítés útját!" - "Igen, Szók
ratész szellemét végleg és mindörökre elvesztettük és túlhaladtuk" (mert hát a
tudományok új dimenziókat tárnak elénk) ... "De nem tűnt el, és ma sem dob
ható sutba az ő ,serlege'''... : hozzá hasonló szenvedéllyel keressük az Igazságot,
dialektika és szavak, egymást -megértés és meg nem értés barikádjai és korlá
tai közepette.

Szavak homályosítják el a Fényi.
Az örök ,szókratészi vágy' viszont: továbbadni, közölni, láttatni a Fényt.
Milyen. szavak fátylán át?
Meg kell találnunk a valódi, tényt közlő szavakat!

3. A SZAVAK

a) Meg kell találnunk a' szavakat. "A szavak makettek, amelyek többé-ke
vésbé jól borulnak gondolatainknak, eszméinknek tartalmára és gazdag finomságá
ra. A nyelv nagy hatalom, de nagy gyöngeségünk is... Ezért annyira fontos,
ho~y tökéletesítsük nyelvünket, szótárakat szerkesszünk". (Már tudjuk, hogy
Teilhard csak egyetlen lapot írt meg "lexikonából").

"Új szavak is születnek, hogy megrögzítsék újonnan szerzett eszmélnket. .. Ér
telmük, tartalmi gazdagságuk csak egymást érő megközelítések, tapogatódzások
során válik világossá".

"A gondolat nemcsak a nyelv hozzávetőleges pontosságának van kiszolgáltatva;
de hajlítják-alakítják új összefüggések, új kapcsolatok, sajátos meghatározék.
E~y-egy' disszonancia megöl vagy lehetetlenné tesz egy-egy eszmét; másrészt vi
SZORt: a szavak asszonancíáia új gondolatok szülöie lehet".
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Szakadatlan harcról van szó: "Meg kell találni a szavakat: definíciót kell
keresnünk a Világ végleges szubsztanciájára és kapcsolataira, amelyek önnönmagá
ban (in se) és Valami Máshoz viszonyítva is jellemzik (relative ad...)". - "Csak
legalább arra is képesek volnának az emberek, hogy helyesen nézzenek-; akkor bizony
nem fulladnának saját szavaikba, amelyeket ők gyártottak, pedig emiatt szernük
elől tévesztik a valódi Problémát: meglátni magukat a valóságos dolgokat".

Igen, egy probléma helyes megfogalmazásában ott rejlik már a jó megoldás
lehetősége. Igen, a komoly analízis segít a dolgok struktúrájának leírásában. De
a kettejük után felépített szintézisben van-e legalább több valami, mint circulus
vitiosus?

Ilyen aggasztó kérdésre maga a valóság válaszol Teilhard-nak: "Ha csak a
szavainkra .építenénk', hasonlók lennénk a legrosszabb Skolasztikához: szivárványt
akarnánk kezünkbe fogni". Ha viszont "a Világegyetem nem dologként, hanem
folyamatként tárul elénk", és ha szavaink nem "szubsztanciákként" akarják
megmerevíteni a dolgokat (hiszen a dolgok folyamatként alakulnak), hanem csak
tükrözni akarják az evolúció tengerárját, hátha akad e tükröző villámfények kö
zött - vagy inkább: a mélyükön - olyan fény is, amely evidenciaként vetül
szemünkbe?

A szavak tehát - bár gyönge eszközök - ilyen evidenciákat vetíthetnek sze
münkbe, "Hogy szinte kiszúrják aszemeteket, evidenciákat akarok elétek tárni!"
- kiáltja hát Teilhard, s rögtön hozzáteszi személyes evidenciáját, amely máris
objektív tényre utaló evidencia: "Életem nagy szerencséje az, hogy a filozófusok
és teológusok ,Szelleme' az egyetemes fizikai-kémiai folyamatok közvetlen meg
hosszabbodásaként tárult elém". Ezért is van az, hogy Teilhard "az igazság krítéríu
maként" nem "az ismerő személy és az ismert tárgy közötti megegyezést" tekin
ti (ez a "meghatározás" éppen azt nem adja, ami határozott a létezőben!), hanem
- amint egyre inkább látni fogjuk - magának a konkrét létezőnek önmagában
és a Világ minden más létezőjével megvalósuló koherenciáját és "termékenysé
p;ét" "igazolja"...

b~ Más szaeak, új szavak - ugyanazokról a lét'ezőkről. Étíenne Gilson szel
lernesen mondotta: "Milyen kár, hogy a szavak nem változnak, de változik a
tartalmuk". Nyilván azt akarta mondaní, hogy ugyanegy szó tartalmi jelentése
"tágulhat, módosulhat". A legkirívóbb példa erre az atom szó, hiszen a görögök
"atomja" éppen "szétvághatatlant, tovább nem oszthatót" jelentett; a mai atom
kutatás pedig egyre tovább szabdalja az atomot. Vagyis az atom szó ma éppen
az ellenkező jelentéstartalmat hordozza, mint valaha a görögöknél, ..

Teilhard nem szellemeskedni akar, még saját magát sem akarja kigúnyolni,
amikor igen "naivul" ("tout naivement" - mondja) megnyugtat minket: "Ugyan
egy szónak alján mi nem fogunk ellenkező értelmet fölfedezni, még ha új sza
vakkal fejezünk is ki ugyanegy valóságokat". Miért vállalkozik erre Teilhard? Mert
"filozófiánkban mi régi eszmehalmazon éldegélünk. amelyet a mozdulatlanság és
a szubsztancia fogalmai irányítanak. Mély áttételt (une. profonde transposition)
kellene végrehajtanunk fogalmaínkon, hogy ezzel ontológiánknak legbensőbb mag
va válhasson használhatóvá"... "A Metafizika visszaélt valamiféle elvont, fizikai
lag határozatlan lényeg-fogalommal. A Tudományok viszont biztos "paraméterek"
(állandókra mutató jellegek) segítségével határozzák meg nekünk a "létben ré
szesült létezőnek" természetét és követelményeit, vagyis valódi fizikai szőttesüket,

Ezentúl bármelyik filozófiának és teológiának ilyen paraméterekkel kell számol
nia és megfelelőerr kell őket alkalmaznia". Persze, hogy ezek a paraméterek is
változnak - a különíéle létezők dimenziói szerint. "Amikor a szellem kibontako
zását tanulmányozzák a korok során, filozófia-történészek főleg az eszmék, a té
telek, a rendszerek születésével és fejlődésével foglalkoznak. Csakhogy ezek a
megformulázható tartalmi elemek nem jelentenek mindent, talán nem is legfon
tosabbbak a szellem életében. A geometríát pontokból. vonalakból, figurákból
szerkesztik; csakhogy a geometria - önmaga 'mélyén v-> függ attól a tér-típustól
(a dimenziók számától, a nívók ,hajlatától'), amelyekben dolgozik a geometria
megszerkesztője. E tér természete szerint, annak megfelelűen változnak vagy
egyetemessé válnak egyes tulatdonságok ; mozgások 'és átalakulások válnak le
hetségessé. Egy tér - önmagában véve - olyan valami; ami túlárad mindenféle
formulázáson; s mégis ennek a "kifejezhetetlennek" funkciójaként alakul és kap
kifejeződést az egész kifejezhető világ. Nos hát, ami igaz és világosan szemünkbe
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tűnik a geometria elvont területén, elénk áll és hasonló bánásmódot kíván akkor,
amikor a jelenségek egyetemes szísztematizálásáról van szó, vagyis filozófiáról.
Frlozofální . annyit jelent, hogy körülöttünk megszervezzük a valóság vonalait.
Egy-egy filozófia-rendszerben elsősorban a harmonizált viszonyok összefüggő

(koherens) együttese ötlik szemünkbe. De ha közelebbről megnézzük, hát észre
vesszük, hogy ez a sajátos együttes mindíg csakis olyan Világegyetem számára
készül, amelyet intuitív módon úgy fogunk fel, mint amelynek bizonyos megha
tározott tulajdonságai vannak, amelyek az ismerésnek nem sajátos tárgyát, hanem
egyetemes feltételeit alkotják. Ha 'változnak ezek a tulajdonságok, az egész filo
zófiának - anélkül, hogy felbomolnék - hozzájuk kell idomítania . saját ízüle
teit; olyan ez, mint amikor a sima felszínre rajzolt vonalak föltétlenül módosulnak,
amikor megváltozik a felület haílata, görbéje. Bizony, az emberi szellem múltja
tele van hasonló .mutációkkal';' amelyek hol szelídebben, hol meg lökésszerűen

érik őt: az eszmék rnozzása ez, annak a szellemi térnek megfelelően, amelvben
kialakulnak a gondolatok. Persze, az ilyen szellemi mozgás-alakulás sokkalta
mélyebb és érdekesebb, mint a geometriai felület-változás. Csak egyetlen példát
említsünk: egészen a XVI. századig, az emberi szellem széo nyugodtan szövögette
metafizikaí rendszereit. .. Mi már új - evolutív szerkezetű - "erőtérbe" kezd
jük áttenni Fizikánkat, Biológiánkat, Etikánkat. :, S lehetetlenség volna vissza
fordulnunk a régi szellemi "erőtérbe", miliőbe, mert hiszen szellemünk új látási
dimenzióval gazdagodott".

c) Az "egyre tovább haladó hódítás" törvénye. Hogyan ölt hát alakot "az a
nagy emberi vállalkozás", amely mindnyájunkat áthat - és kötelez? Nyilvánvaló,
hogy nemcsak verbális, elméleti és elvont megoldásokkal, hanem "olyan lehető

ségek (éventualités) során, amelyeket minden Ember' teljes tapasztalatszerzése las
sacskán érlelt meg a korok során", amelyben nyilvánvalóan áll elénk "az egyre
tovább haladó hódítás" törvénye: az új igazságokat az ernberek - míelőtt ki tud
nák feje7.ni - megérzik, megsejtík ; amikor pedig először próbálják kifejezni őket,

föltétlenül gyarló formába öltöztetik. Olyan ez, mint amikor vonzó fénysugár
jelenik meg az éjszakában: -első pillantásra még nem tudjuk pontosan, hogy mí
lyen irányban, milyen síkon villan fel a fénysugár; sokáig tapogatódzunk. sötét
tárgyakba ütközünk, visszfények csalnak lépre, mielőtt elérnénk a valódi fény
forrást.; a minket vonzó sugarakat.

Vajon milyen az a nyelvezet, amelyet keresünk "annak nyomására, ami csak
legszentebb van az emberben: a tudás és a jó tájékozódás igényétől vezérelve"?

Ha - egyrészt - "érteimessé tenni" (intellectualiser) annyit jelent, hogy el
méletileg igazoljuk egy-egy .megértésnek' (,appréhension') és egy-egy tapasztalati
magatartásnak értékét; és ha - másrészt - "a Kozmosz mélyből jövő szava,
.alaphangja' nem vész puszta csöndbe, hanem elemi rezgések összhangját fogja
át ~"Ami jelen van, az sosem néma: Une Présence n'est [amaís muette"), - hát
akkor milyen "az a valódi fenomenológia, amely fokozatosan épül minden tudo
mány egyetemes eredményeire és minden közvetlen tapasztalatunk óriási alap
zatára"?,. vagyis. "az az Egyetemesített Fizika, amely teljesen más (antagonista),
mint azoknak a filozófiai építménye, akik tűhegyre akarnák építeni rendszerüket"?

(Folytatjuk)

A SZERKESZTÖSl1:G KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
Mak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be. mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztóséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrizünk meg és' nem )tüldünk vissza.
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