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TEILHARD VILÁGKÉPÉNEK ISMERETELMÉLETI
ALAPJAI (2)
4. A MEGISMERÉS

a) "Con-naitre" ("együtt-születni") a Világban és a Világgal. Naplója első
lapjain Teilhard így határozza meg szellemi erőfeszítését (l'effort "cognoscitif"):
"Tanulmányozzam az evolúció egyetemes törvényeit, .mechaníkáját' - minden
nagyságrendben és többé-kevésbé analogikusan", Elfogadja Rousselot-nak (a há
borúban meghalt jezsuita barátjának, a "Szent Tamás intellektualizmusa" című

tanulmány szerzőjének) meggyőzödését: "Minden ismeret forrása a szimpátia, s
-erre az .együttérzésre' akár egész nagy szisztémát is építhetünk", Tehát az em
beri intelligencia - mondaná a "fizikus" (az általános görög értelemben: termé
szettudós) - az ösztönnek felsőbb állapota, egészen új foka: "Az emberi értelem
- mielőtt autonóm aktivitás sajátos formája lett a maga kozmoszában (vö. geo
metria), - az életvágyból és a táplálék megszerzésének erőfeszítéséből született ...
A ,teremtő" fejlődés, az ösztön evolúciója az Intelligencíában érte el teljességét",

Az intelligencia (a latin intus-Iegere-ből), vagyis az emberi értelmes ismeret
(gondoljunk a latin con-nascere, a francia connaitre igékre, vagy a francia con
naissance főnévre) : az ember szellemi aktivitásának elemi ténye; az ember éppen
általa születik (latin: nascit) a világban és a világgal együtt (latin: cum, francia:
con-J. S az emberi ismeretszerzés valamiképp elismeri (francia: reconnait) a vi
lág tényeit; s a világ is valamiképp újra-születik (re-nascit) az emberi megismerés
ben. Az emberi ismerés problémája tehát a világ helyes felismerését jelenti - az
emberi reflexióban. Lehetséges-é ez? Az ösztönös állati "tudat", amely - az
emberi reflexióhoz hasonlítva - öntudatlan, miként lehet reflexív tudattá, valódi
öntudattá? t

"A kozmikus Erőfeszítés végcélja a Tudat (la Conscience) és - magasabb
fokon: a szociális (kollektív) Együtt-Gondolkodás (Co-Réflexion)" - állapítja meg
"Teilhard a számára evidens tényt. - De mi az eredete magának az emberi
reflexív tudatnak?

"Semmi sem jön létre másképp, mint csakis valami már létező valóságnak
'tökéletesedése révén. A Gondolat az ösztönös tudatnak, vagyis a merőben prak
tikus beállítottságú alsórendű tudatnak tökéletessé váló meghosszabbodása, kitá
gulása, spiritualizációja, emberi-lelkivé átfordulása. .. Tehát szabályos és - a
természet útján megvalósuló - ,módszeres' eredmény". Ilyen szempontból nézve:
a Tudomány munkája azt jelenti, hogy "finom~á teszi és felhasználja a Termé
szet minden energiáját, hogy velük táplálkozzék és magát az Embert tökélete
sítse". - "A tudós - ki-ki a saját termetén -,. egyes természetes viszonyokra
és összefüggésekre irányítja figyelmét; fölfedezéseit, hipotéziseit és törvényeit
olyan matemati~ai formákba öltözteti" amelyek már nincsenek természetes kap
csolatban magukkal a tényekkel". A tudomány embere szemében "a szabadság
szétszedhető determinizmusokra; de nem képes - determinizmusok segítségével
- újraszervezni a szabadságot". (A francia décomposable, recomposable szavak
fejezik ki jól Teilhard mondanivalóját.) "Ugyanezt tapasztalhatjuk az intuíció
esetében is, a biztosság, meg az élet esetében is: az intuíció szétszedhető észér
vekre, a biztosság szétszedhető bizonyítékokra. az élet szétszedhető mechanizmu
sokra. De sem az észérvek,' sem a bizonyftékok, sem a determínjzrnusok nem rak
hatók össze' intuíciókká, biztossággá, életté•.."

"Szerves evolúció és gondolat: egyik a másikra támaszkodik; történetileg egy
másra következnek, de valóságosan megkülönböztetjük őket". - "A szellemi lélek
a fejlődő valóságnak új szféráját jelenti: a Személy (a Szellem, az Erkölcs, a
Szeretet, a Jó és Rossz) szféráját ... Az emberi lélek révén a Kozmosz végleg
megveti lábát a létben".

b) Evolutív gnoszeológia. "Aki látni tud", rögtön észreveszi, hogy itt vagyunk
'Teilhard gnoszeológtájának és tudományelméletének kellős közepén. Mutassuk be
- néhány "szavával":

239



- "A Gondolat = transzformált érzékelés". "Ugye, hogy nemcsak tudatra éb
redtünk. hanem a tudat tudatára?" - "A reflexió képessége (se reflectere super
seipsum - mondaná a, latin nyelv) az Embert a létezők felső, kíváltságos nívójára
juttatta": "világosan észrevehetjük, hogy ,az állat is tud', vagyis elhelyezkedik
a maga erőterében; az ember viszont azt is tudja, hogy tud: ez már ,tudat a
négyzeten', a második hatványon". - "A reflexió hirtelen ugrást jelent, a szét
folyóból már pontformájúvá változást: ez telj~sen új tudat-nívó; a Gondolat révén
az Élet emberivé lett, ,hominizálódott'- és szinte másodszor vette hatalmába a
Földet". -

"A tudományok terén az Anyagot csak nagy számok által kifejezett jelen
ségekként vizsgálják. Vajon nem kellene-e megkülönböztetnünk ezt a ,tudomá
nyos-determínísta Anyagot' az élő Anyagtól? Nincs-e valamiféle szerves-egzísz
tenciális inter-dependencia (szoros és kölcsönös összefüggés) a valóságos konkrét
létezőnek anyagi-mérhető arcéle (Fi) és a pszichés-belső-tudatos arcéle (F2) kö
zött? Hátha a tudat a Földön olyan ellipszissel szimbolizálható, amelynek két
fókusza közül kezdetben az Fi van előtérben; de egy bizonyos nívótól - az
állati élet magasabb fokaitól kezdve - az F2 veszi irányító hatalma alá az Fj-et,
inert Fi és F2 már egybeesik: az ember az első tudatos állat, aki azt is tudja,
hogy az agyveleje is szükséges ahhoz, hogy ,;pontformájúvá lett énközpontja" 
szelleme, reflexiója, Intelligenciája, lelke - a szavak révén megnyilatkozzék. "Az
Fi és F2 ontológiai összefüggése (koherenciája) révén az ember egy dimenzióval
többet kapott a lét ismerésében és szeretetében... Ez nem materializmus 
folytatja Teilhard, - hanem olyan realizmus, amely annak a szellemnek' ,mél
tóságát' magasztalja, amely elválaszthatatlan valamiféle anyagtól, s amely az
.anyag funkciójaként' működik; a szellem nem ,anyagból' van, de együtt az anyag
gal: a valódi emberi helyzet (condition humaine) ilyen .con-naíssance': együttszü
letés és együttműködés az anyaggal, amely - éppen a lelkivé-serkentő hatalma
révén arra késztet, hogy egyre kevésbé' támaszkodjunk őreá". •

S mit szól mindehhez a "fizikus", a természettudós? A lélek titka a szelle:mi'
természetében rejlik - mondja Teilhard. Nos, a lélek alkotta szintézís kicsú
szik a merőben szaktudományok kezéből, hiszen ezeknek lényege éppen az, hogy
anyagi elemeikre vigyék vissza a létezőket. A lelket csak belső érzék, intuíció és
filozófiai reflexió képes ,fölfedezni', megtapasztalní, ' meglátni; S vajon - amikor
túllép a saját laboratóriuma ajtaján, a tudós ne volna képes erre az egyetemes
emberi gesztuara ? ..

",Az ember eszes állat' - mondotta Arisztotelész. ,Az ember reflexív állat' 
mondjuk mi, s ezzel az embernek olyan evolutív jellegű tulajdonságát hangsú
lyozzuk, amelyben éppen az világlik ki, hogy megtörtént a mutációs ugrás a
még szétfolyó tudatból az önmagával egybeesni képes reflexív tudatba. Ezzel az
új képességgel lép a világba, - születik meg (re-nascít) - az .elgondolt Világ',
a Gondolat Világa, a Ter-Idő szerves ,érzéklése' és eszmei formákba vetítése...
Az emberi Gondolat ,a Világ szülötte'; s ezért az Ember nem üres enigma, szét
pukkanó robbanás, bizarr kivétel, de ő a létezők .magyarázatának kulcsa', válasz
a hívásokra..." - Vagyis a kozrnogenezis végpontján megjelenő szellem nem
csak .meglsmerő-képesség',hanem a valóságrendbe vágó (entitatif),. ontológiai tény.
S Teilhard az ,emberi élet-erő-teret' még ,hiper-einsteini Tér-Időnek' is nevezi,
mert itt evolutíven - önnönmagára visszahajolni képes (reflexív) erőteret találunk
- önmagunkban. Mindezt annak köszönhetjük, hogy "az élővilágban az ember
nek sikerűlt - a preferenciálisan kiválasztódott és összeadódott szerenesés esetek
révén - az irreflexiós állapotból a reflexív állapotba jutnia": "az Ember ref
lexívvé vált ösztön". S kissé ,túllépve' a maga eszmélődési nívóját, Teilhard hirte
len odaveti (mert szellemében együtt van a reflexió ténye, a reflexív ember
előretörő vágya és Ömégát kereső lelki éhsége is): "A szellem elsőrendűségét

hangsúlyozem. Isten már ott van' az ajtó mögött, Ez újabb indítás számomra,
hogy nyugodtan maradjunk a pozitivista szemléleti síkon s csak egy lépéssel
lépjünk majd túl rajta"...

Persze, hogy "semmiféle tudomány nem képes megmagyarázni a reflexió ere
detét" (hiszen, a ,hogyan történt meg?'-re adott válaszunk sem volna válasz arra,
hogy miért is történt mégis így.,.) - A modern Fizika (==természettudomány)
oly könnyedén az "anQrmális esetek" közé s.orolná az Embert. "De mi lett volna,
ha a Tudományarádióaktivitást tagadta Volna, s nem ismerte volna fel a rend
kívüliben az egyetemest?" Hasonlóképpen: ',iHa a Tudat az Emberben ,kirívó"
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rnódon nyilatkozik meg, hát - legalább infinitezimális formában, kezdetleges
strukturaképpen - a tudat mindenütt ott van s csak arra vár, hogy - kedvező

életkörülmények között - megjelenjék s egészen reflexív öntudattá fejlődjék".

(Ezért is meri remélni Teilhard, hogy valamikor - akármiféle távoli eszközökkel
is, de - akadnak majd számunkra más reflexív létezők is a nagy Mindenségben.)
S hogy közben az evolucíonistáknak még most sem sikerült szakadatlan láncolat
ként kimutatni az élőlények fejlődését egészen az Emberig? Hát ez azért is van
így, mert "tapasztalatilag semminek sem. tudjuk megmutatni a kezdetét"; "az
embriók "(a mutáción átesett első egyedek) nem fosszilizálódriak, vagyis nem
találhatók meg a föld gyomrában"; "valami fehér folt" (un bIanc de naissance)
mindíg maradni fog tapasztalatunk számára". "Létünk gyökerei kifürkészhetetlen
múltba süllyednek, mint ahogy tapasztalatilag foghatatlan .magasba szöknek' a
szellem csúcsának (az ,apex mentis'-nek) ragyogó víllanásaí."

Ennek az evolutív gnoszeológiának - éppen mert ontológiai tényként korista
tálja a reflexió megjelenését és működését l - visszhangja van a tudományelmé
letben, sőt támaszra is talál az epísztemológiában: "A Tudomány érvényesíteni
akarja az így megismert emberinek hatásos erejét... Az analízis képes megszer
vezní az intuíciókat is... Tudásszomjunk kielégíthetetlen: mindent fenékig ismerni
akarunk, ., A jó tudományos megismerő módszer legelőször azt igyekezzék bi
zonyítani, hogy nem úgy van, ahogy képzeljük,.. Aztán mínimumra vezesse visz
sza az indeterminációs teret, mert ott rejlik egy-egy világos pont. (Iyen a
Choukoutien-í Szinantroposz fölfedezésének története is)... Ha tíz-húsz specialista
fekszik egy-egy rejtély megoldásának, nyilvánvaló, hogy - .egymás vállára tá
maszkodva', akárcsak mi a régi nagyok bölcsességére... - csökkentik a tévedés
eshetőséget és növelik az örök-emberi kutatóvágyat."

Ugye, látjuk azt az ,új dimenziós látásmódot', amelyet Teilhard ajánl? De ő

ismétli: "Az én .szernpontom' végeredményben- nem az, hogy ismeretelméletet
adjak, hanem hogy' új ísmerésmódot keressek és ajánljak.. ' A megismerés nem
.Iényegek asszimilációja' - amint ezt a régi firnzófiák gondolták, - hanem
közvetlen s a valóság síkjának megfelelő ,képek' asszimilációja. " A valóságos erő

tér nem .logisztikus' és nem ,valóság alatti', hanem természeteket egyesítő. (Ezért
sincsenek Teilhard szemléletmódjában .szubsztancíák', hanem minden létező .szub
sztanciákból alkotott szubsztanciák' jelenlegi végpontja. A reflexió pedig ilyen
szubsztancia-sorokból-alkotott-szubsztancia: befeléfordulás és klsugárzás sajátos.
szernélyí pontja..."

Ezek után talán megértjük, hogy rníért merte mondaní.Teilhard-ról a ,nem
teilhardista' Maréchal: "Manapság senki sem tartja kezében az evolúció problé
májának tudományos, filozófiai és teológiai adatait - oly nagyszerűen, mint ön".
(1934. szeptember)

c) "Az Ember: pont az i-betún". "Az állatok pszichizmusáról minden időkben

- és különféle - magyarázatokat adtak a terrnészettudósojc és a filozófusok.
A régi skolasztikusok szemében az állat ösztöne valamiféle homogén éSI szilárd
intelligencia-alatti, ahová lefokozódott a Szellem fénye. Descartes számára csak
a gondolat létezik, 'az állat pedig bensőtől megfosztott gép. A modern biológusok
nagy' része határozottan szétszakítja az ösztönt és a gondolatot, s az utóbbit csak
az előbbi .kisugárzásának' tartja, amellyel körülveszi magát az Anyag számtalan
determinizmusa." Teilhard sok-sok írásában mutatja meg, hogy 1. az ösztön nem
is "látszatjelenség" (epifenomén), .nem is "jelenségeken túli" (parafenomén), hanem
maga "az életjelenség" és 2. éppen ezért "változó nagyságrend", különféle kifeje
ződési módjai vannak. Mint minden létezőt, az ösztönt és a tudatot is csak meg
jelenése kritikus pontján láthatjuk megjelenni a világban s tapasztalatunk ismét
csak a· tevékenységi módjain át - tagadhatatlanul - ismeri fel, hogy létezik...
A jelenséget - az emberi reflexiót - nem tagadva, új biológia van kialakuló
ban, mint ahogy fizikánk is változik, mert új dimenziókban lát, amikor a vég
telen-nagyba, vagy a végtelen-kicsibe' tekint. Nem szabadna elfelejtenünk, hogy
van ám végtelen-bonyolultak. biológiája is: -az emberi gondolat dimenziója... Az
Ember pont az í-betűn, vagyis a földi evolúciónak jelenlegi legmagasabbra jutott
csúcsa. .. És nemcsak absztrahální, kombinálni, előrelátni képes, de önnönmagát
.elöre-alakítaní' is: abban a nagy ,játszmában', ahová bedobott minket a Ter
mészet, mi nemcsak ,kártyák' vagyunk (vagyis jó- vagy balszerencse szélvertjei) ,
még nem is csak .rnaga a tét' (vagyis mindent elveszíthetünk, de el is tlyerhetünk),
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hanem mí vagyunk - legfőképp - a játékosok: saját értelmünktől és akaratunk
tól is alaposan függ, hogy .mí lesz velünk'...

"íme, a szellemi energia dinamikája, amelyet - jobb szó híján - Noodina
mikának neveznék. Ez a neologizmus csak azt akarja kifejezni, hogy az emberi
pszichét, a Gondolatot, a Reflexiót sürgősen bele kell szerveznünk magának a
Világnak a ,Fizikájába'''. S ugye, hogy ennek első lépése az, hogy világosan lás
suk: mi a megismerő alanynak és tárgynak szerepe - az Emberiség közösen
elfogadható ismeretelméletében ? Csak így lehetséges nemcsak tudás az Emberről,

hanem az Ember Tudománya.

5. ALANY ÉS TARGY AZ ISMERÉSBEN

a) "A kocsínkat több ló húzza?" Az Ember Tudománya azt tanítja, hogy "mi
igen összetett-bonyolult létezők vagyunk... Nem elég azt mondanunk, hogy ,a mi
kocsinkat több ló húzza', hanem ezt is mellé kell tennünk: .több-lovas kocsit
vezetünk'... Persze, az igaz, hogy "létezésre vagyunk ítélve"... Ne ijedjünk meg
az ,ítélve' szó miatt; inkább gondoljunk más filozófusok jóval túlzóbb kifejezé
sére: Heideggerére. aki szerint ,\az ember halálra ítélt létező", vagy Sartre sza
vára: "az ember csak haszontalan szenvedély és szenvedés"... Teilhard csak
azt akarja hangsúlyozni az ,ítéltek' szóval, hogy nem mí teremtettük a világot,
s ezért - hiszen a ,Világ gyermekei' vagyunk, - nem mí teremtettük önmagun
kat sem. Boldog ám az ilyen .elítéltség', amely - az életre szól!

De mégis: minden olyan nagyon világos-e ebben az életre-szántságunkban?
"Földön-létünk" leglényegesebb aktusa, - az ismerésünk folyamata, - annyira
világos-e?

Az emberi test,az érzékeink: nemcsak ,antennák', amelyek ,elkapják' a dol
goktól, a személyektől. az eseményektől jövő ,híradásokat'..A test bizony hullám
törő zsilip is, amelyen nem mindig jutnak át a hírek hullámai. Létezik valami
felé áthatolhatatlanság (impénétrabilité phénoménale), amelynek oka nem annyira
a valóság rejtettsége, mint inkább a mí analitikus képességünk gyöngesége (im
puissance analytique), s ez végeredményben annyit jelent, hogy "a létezők titka"
bizony nem a merő tapasztalat síkján, nem alsórendű érzékléssel tárul elénk,
hanem szellem alkotta színtézíssel.

"Hacsak nem tételezzük fel, hogy a világ .bensőleg járhatatlan' (ami ellent
mondana annak a ténynek, hogy már itt létezünk...) és ha jól megnézzük a té
nyeket, hogy a Fizika nem' ismer más ígazság-krítéríumot, mint fölfedezéseínek,
hipotéziseinek, törvényeinek érvényesülését. sikerét, ha szándékszunk olyan fi
zikai világképet alkotni az Ember köré, amelyben éppen ő - az Ember - az
egész szisztémának legjelentősebb eleme, hát akkor járjunk logikusan végére az
előttünk lejátszódó szerves kapcsolatoknak: lássuk őket úgy, mint ahogy geometríát
szoktak megszerkeszteni. S aztán majd dönt a rendszer sikere. Ha a szellemi szer
kesztményünk beválik, vagyis ha az eddiginél összefüggőbben fogja át és állítja
harmóniába a Világot, hát arra következtethetünk, hogy - ~z evolúciónak a Szel
lem felé tökéletesedését fogadva el - közeledtünk az igazsághoz... Az igazság ugyan
is nem más, mínt a Világmindenség összefüggése minden egyes pontjához vi
szonyítva. Miért gyanakodnánk- erre az összhangra és miért értékelnénk semmi
nek, mert ,mi vagyunk a megfigyelői'? Folyton szembeállítanak nem-tudom-miféle
antropocentrikus illúziót nem-tudom-miféle tárgyilagossággal. Ilyen szétkülönítés
nem létezik. Az Ember igazsága a Világegyetem igazsága az Ember számára,
vagyis egészen egyszerűen az Igazság".

"A nagyszerű modern Tudomány kizárólagosan a Tárgy nevében alakult ki.
Fizikusok és biológusok mindeddig úgy hajoltak az Anyag és az Élet fölé, mintha
fölöttük állnának és függetlenek volnának attól a Világtól, amelynek vonalait,
elemeit és törvényeit megfogalmazni igyekeznek. Már' igen régóta (Kant, de előtte

már a skolasztikusok is) figyelmeztettek arra, hogy olyan kapcsolatok vannak a
Világegyetemben, amelyek elválaszthatatlanul szolidárissá teszik az ismerő sze
mélyt és a megismerő aktus alá kerülő tárgyát. .. A természettudósok viszont
kritika nélkül azt fogadták el, hogy ,a dolgok úgy vetülnek elénk, ahogyan
valóban vannak': úgy szeralélték a Kozmoszt, mintha ők nem tartoznának beléje
és mintha az ő megfigyelési munkájuk nem is módosítaná a Világot. - Egyik
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oldalról volt az Ember, másikról pedig a Világ. - De döntő belső érvek kész
tették őket arra, hogy kezdjék elhagyni ezt a naiv "kívülről látást". Tudomásul
veszik, hogy a megfigyelő alany kísérletí eszközei módosítják a megfigyelt tár
gyat. S az is nyilvánvaló lesz, hogy szép tudományos elméleteikben legalább annyi
van saját magunkból, mint a ,másikból', a megfigyelt valóságból."

b) 'rárgy és alany "házassága". Réges-régen: a tárgyak voltak mindenható
urak; az ember félve szemlélte az óriási égitesteket és elrévedve számlálgatta
a tengerek fövenyét. Aztán, a tudományok hajnalán a szemlélő alany túlzott
önbizalma "naiv, de talán szükséges ábrándnak bizonyult a megszülető Tudo
mánynak az' a hiedelme, hogy a jelenségeket önmagukban figyelheti meg, aho
gyan tőlünk függetlenül lejátszódnak. Fizikusok és természettudósok kezdetben
ösztönösen úgy vízsgálódtak, mintha égi magasból tekintenének a Világra, amely
be a tudatuk úgy hatolhatna, hogy nem kerül hatása alá és nem módosítaná.
Ma már mindínkább számolnak azzal, hogy legtárgyilagosabb ítéleteinket is át
itatják az eleve választott, megegyezések és a gondolkodás olyan formái vagy
beidegzett szokásai, amelyek a Kutatás történeti alakulása során fejlődtek ki.
Elemzéseik végső határán a tudósok már nemigen tudják, vajon az a struktúra,
amelyet elértek, a vizsgált Anyag lényege-e, vagy csak saját gondolatuk vissz
fénye. S ugyanakkor azt is észreveszik, hogy fölfedezéseik Visszavágó eredmé
nyeként maguk is testestül-lelkestül azoknak a viszonyoknak hálózatába kerültek,
amelyekről azt képzelték, hogy kívülről dobják a dolgokra. Saját hálójuk fogta
meg őket... Tárgy és alany összeforr és kölcsönösen formálja egymást a : meg
ismerés folyamán. Akár tetszik, akár nem: az Ember máris ott van mindenben,
amit lát és mindenben önnönmagát nézi", .. S "aki tegnap még alany volt, holnap
lassacskán a holnapi tudomány legfőbb tárgya lesz. Még egy kis idő és az Ember
Tudománya - az emberi Energetika - annak helyébe lép, ami még csak emberi
tudomány volt". Az is igaz, hogyamegszokott fogalmain terpeszkedő embernek
így látnia még nem sokkal könnyebb, mint a Re)ativitás Világába helyezkednie...
De meg kell kísérelnie, mert fenyegetően int az élet törvénye: "Látni - avagy
elpusztulni; előre jutni, avagy végleg porba hullni",.. .

"Miként minden szintetikus természetű valóság, akként a mí percepcíöínk is
föltétlenül valamiféle rendbe szövődnek. Jól tudjuk, hogy a látáshoz nem elég
az, hogy kinyitjuk szemünket. De arra is szükség . van, hogy tekintetünket bí
zonyos .kísegítő látás! képességek' vigyék előbbre, pl. a Világegyetem dimenziós
z6náinak meglátása, a bonyolultság-tudat összefüggésének állandó ,nyilvántartása',
,a szintézis mélységének' tudata; annak tudatosítása, hogy ,a biológiai koherencia
a logikai koherencia kiegészítője vagy kiterjesztése', egyszóval: ,szemléletmódunk
nevelésére van szükség', az új látásmód sajátos ,érzékszerveire' ":

c) A hét "érzék". "Amióta csak létezik, az Ember látványnak kínálkozik sa
ját maga számára. :F::vezredek óta igazában csak önnönmagát nézi. S mégis éppen
hogy elkezd tudományos képet alkotni arról, hogy valójában mit is jelent ő a
Világ Fizikájában. Ne csodálkozzunk, hogy ilyen lassú ez a felébredés. Gyakran
éppen azt vesszük észre legnehezebben, aminek ,ki kellene szúrnia szemünket'.
Ugye, a gyereknek is szoktatásra van szüksége, hogy egymástól széttagoltan lás
sa azokat a képeket, amelyek ostromolják frissen megnyílt retináját? Az Ember
nek egész sor ,érzékre' volt szüksége, hogy teljesen fölfedezze az Embert; és
ezeknek fokozatos megszerzése kitölti és lüktetve viszi előre a Szellem küzdelmes
történetét :

1. A térbeli végtelen nagyság és végtelen kicsinység érzéke vég nélküli suga
rú szférában bontja ízekre és rakja szét a körénk zsúfolt tárgyak köreit.

2. A mélység érzéke időtlen távlatokba vesző szériák sorára, egyre mélyebb
re tágít olyan eseményeket, amelyeket pedig valami súlyos prés számunkra
mindig csak a Múlt levélke-vékony rétegére igyekszik' összesajtolni. '

3. A szám érzéke szemrebbenés nélkül előtárja és mérí azoknak az anyagi
vagy élő elemeknek elképesztő sokaságát, amelyek részt vesznek a Világegyetem
legparányibb átalakulásában is.

4. Az arány érzéke többé-kevésbé jól realizálja azokat a fizikai nagyságren
deket, amelyek a tér-dimenziók és az időszakok szerint megkülönböztetik .az
atomot a' csillagködtől. a végtelen kicsit a végtelen nagytól.

5. A minőség érzéke vagy az újdonságé, amely a Világ fizikai egységét nem
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bontja meg, de mégis sikerül a Természetben megkülönböztetníe a tökéletesség
nek és a növekedésnek abszolút fokait.

6. A mozgás érzéke képes felfogni az igen nagylassúságban rejlő ellenáll
hatatlan kíbontakozást, a nyugalom fátyla mögött megbúvó hallatlan nagy tüle- .
kedést, . és észreveszi az egészen újat, ami ugyanazoknak az egyhangúan ismétlődő

dolgoknak szívébe lopakszik.
7. Végül: a szervesnek érzéklése, amely az egymást követő és egymással

társuló létezőknek külsődleges halmazában fölfedezi a fizikai kapcsolatokat és a
szerkezeti egységet".

Ha az ismerő alany nem rendelkezik ezekkel az érzékekkel, akkor - bár
mennyire "modernnek" képzeli is magát - olyan marad a szédítő iramban fejlődő

tudományok és a teilhard-i energetika' világában, mintha csak "szétszórt vi
lágban kóborló tárgy" volna, vagyis aki - régi fogalmakon éldegélve - értel
metlen dologként ténfereg az egyre táguló Világban: magát sem érti, a fejlődő

Embert sem.
A hetes érzék kell ahhoz, hogya Világ csakugyan létezzék, egyre helyeseb

ben legyen elgondolható és "járható" is l..viable) és "élhető" is (vivable), vagyis
tovább mehet valamiféle kiteljesedés felé, Csakis a hetes érzék biztosíthat mín
ket arról, hogy a Világnak megvan minden olyan tulajdonsága, amelyek nélkül
nem volna teljesen érthető, - s Teilhard hozzáteszi: "Minden valódi Metafizi-

'kának ez a magatartás az alapja" - az ismerő alany részéről. Az így látott
Világ olyan objektív valóságként folytatja haladását és valami felé összpontosulását
(konvergenciáját), rnínt ahogy az oxigén tölti meg tüdőnket s ezáltal vér jut
az egész szervezetbe. Teilhard jól tudja, hogy itt .Jcözvetíen látásról van szó: nem
szubtilis vitatkozásról, hanem il Világ koherenciájának és haladásának intuitív
meglátásáról", amely. viszont objektív alapokra, a tudomány eredményeire épül.
A Világ objektív koherenciája révén születik meg az ilyen intuíció, a Világ
igazsága - az Ember számára. S mert a Világ koherenciáján és [árhatóságán
van a hangsúly, érezhetjük, hogy az igazság eszméje Teilhard szellemében "kö
zelebb van a tárgyhoz", mint az alanyi ismerőképesség változó erőihez: bár Ember
nélkül nem volna teljes a Világ, de egy-egy konkrét ember nélkül még "tovább
halad az Ember Világa". (A visszafordíthatatlanság és a halhatatlanság eszméje
szorosan összetartozik ezekkel az intuíciókkal ; de most nem térhetünk ki rájuk.)

"A priori ("már eleve") csak az létezhet, ami elgondolható" - mondja a fi
lozófus. - "A priori csak az jelenhet meg a Világban, ami - a Valóság bár
melyik nívóján - koherens az energetikai törvényekkel" - mondja a Teilhard
-féle fizikus. S amíg a metafizikában a "lét-fogalmat" geometriai típusú pontos
sággal lehet meghatározni, addig a fizikus számára az Energia nyitva áll mín
denféle helyesbítésnek és tökéletesedésnek.Ezért merí mondani Teilhard, hogy
"ha a Tudomány veszi kezébe az emberi jöv6t, akkor valódi értelmet kap".

"A metafizikus ész számára először a lét (ens) jelenik meg - a legnagyobb
általánosságban, s aztán differenciálódik Világegyetemmé; a mísztíkus szemében
,az isteni' jelentkezik közvetlen intuícióban... Az én - születésemmel kapott 
,materializmusom' számára' minden valóság a Világegyetem megtapintható réte
geiből kiindulva villant fel és alakult szellemivé". Világos - és Teilhard maga
megmondja, - hogy ez a "materializmus" igazában spiritualista realizmus: "Éle
tem nagy szerencséje az, hogya filozófusok és teológusok ,Szelleme' a fizikai-ké
miai valóság közvetlen meghosszabbodásaként jelent meg számomra"; "az ismerő

alany - Teilhard szemében - növekvő szellemi sugárzás központja"; ez iga
zában "valóságot magasba emelő ("méta-expérimentale") hüperfizika", mert "nem
hiszek a régi típusú ,(föntről szedett elvekkel lefelé tekintgető: per descensum) me
tafizikának; itt az ideje, hogy kibontakoztassunk valamiféle hüperfizikát" - a
hetes érzék egyre teljesebb érvényesítésével. "amelyben az igazán ,érdekes'
a végső csúcsra jutás, a Szellem kiteljesedése, - tehát nem vagyok materialista"
..,- teszi hozzá maga Teilhard.

"A régi filozófia számára a ,lét' többnyire ,ismerést' jelentett. A mi filozó
fiánk (=hüperfizikánk) szemében a ,lét' a ,növekedésnek', a ,kibontakozásnak'
lett szinonmája". - Ebben "a még ki nem dolgozott filozófiában" ~ a szubjek
tív különbözőségek ellenérei-« "az Ember ugyanegy míndnyájunkban, és ha elég
.mélyre szállunk le magunkba, a vágyak és a fény közös talajára találhatunk";
a hetes érzék pedig azt látja meg, hogy "az igazság a létezőknek s akoherensen
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egymást összetartó magasabblétfokoknak objektív létezése". (Itt is láthatjuk,
hogy mennyire a .tárgyílagosság' felé tolódik el Teilhard .ígazság-eszméjet'i)

Szisztémává terebélyesedik-e majd mindaz, amit a hetes érzékkel meglátunk?
Teilhard válasza paradoxális: "Egyáltalán nem bízom semmiféle szísztémábari, ..
De az. igazságot szisztematizálással érjük el". Vagyis - bármily furán hangzik
is - Teilhard ,alakuló' (,in [ieri'} szísztémára vágyik, - ami a logícísták sze
mében "contradictio in terrnínís", de amit Teilhard "az élet logikája" nevében
egyedül valódinak tekint... S mert a szaktudósok is huzakodnak ilyen "sziszte
matizálástól", Teilhard hangosan kiáltja: "Bármelyik-tudományos területen ép
pen a történésük, az alakulásuk során érthetők meg a létezők. Természet = ki
bontakozás. - Lehetséges, hogy káosz támadjon és tovább is folytatódjék
Tudomány és Filozófia között. Egy ilyen .melléfogás' (,gap') képtelenség! ,- és
veszélyes! Hidat kell vernünk Tudomány és Filozófia között!"

Vajon ehhez a helyes módszer nem az volna-e, hogy "ide-oda járó mozgással,
szellemünk hol a míndenkí által meglátható ,konkrét Egyetemes', hol meg a tu
dományok által egyre bőségesebben elénk táruló sajátos eredmények között jár?"

.- Hátha a Valóság maga is valamiféle egyetemesítés felé törekszik, akárcsak a
hetes érzékkel látó emberi szellem?

Igy jutunk a - minden filozófiában nélkülözhetetlen - egyetemesítés prob
Iémáíához:

6. "A MINDEN AZ EGY FEL'É TÖR" = EGYETEMESIT'ÉS

a) "Az ontológiai logika". "Szellemünket kezdetben elhomályosítja a Sokféle
Létező, a Sokaság, Bizony, igazában csak a Sokfélét ragadjuk meg érzékeinkkel.
Szellemünk viszont csakis abban a mértékben érti. meg a létezőket, amennyiben
kijut a szétszórtságuk fölé és valamiképpen az Egységüket látja meg:' egy, egység,
egyetemesítés: szétvághatatlan intuíciók és akcióra serkentő meglátások": a való
di létezés ilyen logikához visz el minket.

Teilhard "monizmusa" nem a régifajta monizmus (vagy csak az anyag létezik,
vagy csak a szellem, tehát csak egy "alapelv"), hanem egyszerűen Világegyetem
egységét és egységesülését jelenti (monos = egy). A szellemivé váló anyag-világ
végeredményben az egysége miatt nagyszerű, es az egységesülése (konvergenciája,
összpontosulása) révén már a merőben értelmi egység-vágyunkat is átjárja vala
miféle "boldog megilletődés" ("un souffle d'adoration"). Mert "minél hűségesebbek

vagyunk a gondolat és a tudomány analitikus hívásaihoz, annál inkább megtapasz
taljuk a kozmosz mindent átölelő kapcsolatait:

- a megismerés kritikája megmutatja, hogy az ismerő alany mélységesen
összefügg az egész Míndenséggel és a nagy egységnek egy kis "atomját" alkotja;
testünk-lelkünk valamiképp egyet alkot a Világgal,vagyis szorosan részt vesz
annak felépítésében;

- a leíró, történeti és tapasztalati biol6gi4 egyre inkább a bioszféra egysé
gébe szövi akármelyik élőlényt;

- a fizika határtalan homogenitást (,egyveretűséget') és szolidaritást (egy-'
séget- együtt építő összetartozást) mutat meg az Anyag különféle rétegeiben:
"Minden összefügg mindennel".

A döntő lépést akkor teszi meg az értelmes ember, amikor .realízálja', hogy
a Világegyetem időben-térben-szőtt egységet alkot. S hogy egyik létező valamí
képp míndegyík a maga módján -:- "hívja" a többit, a többi pedig "válaszol" az evo
lutív hívásokra : ez a konkrét egyetemes tény nem "költészet" (a szónak negatív értel
mében), hanem a létre jellemző "logikának" kifejeződése. Mága a konkrét (a latin
con-crescere) az együtt-növekedést jelenti; az egyetemes pedig (a latin uni-ver
sus) az egység felé irányulásnak, az egységesülésnek egyszerű kifejezése.

b) A szellemek harmóniája. Az ismerés Jelenségében nem az a legcsodálato
sabb, hogy a gondolkodó személy megragadja a Világot. Döbbenetesen nagyszerű
éppen az, hogy a sok-sok személyes látás-központ valamiképp - és valamiben·
- egybevág (corncídent) : az, hogy megértjük egymást. Ez a kölcsönös "megfelelő

ség" (correspondance), az eszmeileg és ontológiailag is egyetemesnek ilyen közös
megragadása nem követel-e "magyarázatot", és létbeni alapot is, - valamiféle
felsőrendű Tudatot, amely lelkesíti, ellenőrzi, befolyásolja a rengeteg sok szemé
lyi monász "együtt-zengését" (la Note Uni que) ? (Itt már az egyik fajta Isten
-érvhez jutnánk, amely nem tartozik témánkba),
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"Amit a (Teilhard-féle!) modern filozófia megkíván, az a modern természet
tudományok ("az Egyetemesített Fizika") eredményeiből származik és - ez még
fontosabb! -..: ebben a hüperfízíkában talál igazolást is. "Ilyen ,epifániának'
(= az Igazság ilyen fényének) következményei csakis óriási méretűek lehetnek":

- az egyetemes valóságnak körvonalai, amelyek kezdetben oly határozátla
noknak tűntek, fénybe borulnak, amikor a Világegyetem ilyen látására ébredünk;

- növekszik az egység- és egyesülés-vágyunk, mert millió és millió
tényből látjuk; hogya valódi egyesülés nem olvasztja fel a személyt, hanem
"differenciálja", vagyis - éppen egyesülése révén - tökéletesíti sajátos vonásait;

- megsejtjük a végső - felsőfokon személyes - egységet is. (Az Omega-pont
hármas értelmezése viszont már színtén túllépné témakörünket.)

Egyszóval: egyetemesíteni (universaliser) mínd a. gondolat, mind a Konkrét
létezés síkján azt jelenti, hogy boldogan "elismerjük" (re-connaissant) és előmoz

dítjuk a kozmogenetíkus erők egész és teljes működését, (Itt az erkölcs és a po
litika területére jutnánk, de most ezek sem vágnak témakörünkbe, legföljebb
"meghosszabbodásaként", következményeként mutatkoznak.)

c) Ismét csak nyílt szemmel: előre és fölfelé nézzünk. "Volt idő, amikor a
legnagyobb szellemek azon vitatkoztak, hogy vajon ,realistának', avagy .nornína
listának' kell-e lennünk.' A tudományos evolucionizmus - elkerülhetetlenül 
felújította ,az univerzálék' kérdését - éppen azáltal, hogy bevezette .a filétikus
faj' eszméjét. A ,filozófusok' nyugodtan folytathatják meddő ví tájukat a kutya
vagy a macska ,egyetemes eszméjén'. A valóságban csakis ,kutyás' (,canine'), meg
,macskás' (,féline') fejlődési ág létezik: a dolgok valóságos rendjében (in natura
rerum - mondották régen) csak egyfajta népesség (Population) létezik, amely
egy-egy közös ,talajból' (souche) származik, és amely - statisztikai görbe haj
lata szerint - összefogja az oda tartozó egyedeket. .. A .genetíkus egyetemes'
járult az elvont és konkrét egyetemes mellé és- annak helyét el is foglalta'
már. Nem szüntette meg egyiket sem, de valamiképp zárójelbe tette őket".

Ez a genetikus egyetemes -.:. a maga teljes skálájában és dialektikus for
májában ~ ezt a kifejezést kapja Teilhard-nál (az egyenlőségjel csak az előbbre

és följebb jutást, nem pedig azonosságot akar kifejezni 1): "Kozmogenezis = Bio
genezis = Antropogenezis (személyes és kollektív formában is) = Krísztogenezís"
(amely most nem tartozik témakörünkbe),

Ez az egyetemesítő és színtetizáló látás, amelyről Teilhard számtalanszor ír,
csak merő hipotézis volna? A "törzsági (filétikus) és előrelendülő univerzálé"
mennyire "válik be" (viable és vivable) a saját életünkben?

"A Tudomány számára a hipotézis nem mellékes valami, hanem célja, lelke
és valódi szilárdságot hozó eleme a változó, törékeny, de míndlg előbbre jutó
tudományos szerkesztményeknek. A jó hipotézisek folyton módosulnak, de min
dig határozott irányban, s aztán végleges elemekké válhatnak, amelyek a további
világkép-alakulás számára nélkülözhetetlenek",

Ha tágranyílt szemmel nézzük az analízis és a színtézís, az entrópia és a
ne g-entrópia (az élet) alapvető és egymást kiegészítő szarepét a Világegyetem
struktúrájában, akkor igazolódik az a hípotézísünk, hogya Világegyetemben bár
mi is csak szintézís elemeként, vagyis szellem hatására, vagyis egyesülés eredmé
nyeként érthető és fogalmazható is meg... Ha csak alulról nézzük, akkor a Világ
óriási "kozmogenetikus kalandja" már "az Egy felé törő' erőfeszítésnek mutatkozik",
vagyis "univerzalizációnak", egyetemesítésnek - a gondolat és a valóságos lét
síkján egyaránt.

S az egyesülés tényének már puszta észrevevésekor is valami "meleg" száll
fejünkre és szívünkre is: a szeretetnek egyetemes lehelete. Mintha valami Szerető

és Szeretetreméltó Valaki is megjelennék - előttünk és fölöttünk. Hátha megéri,
hogy elfogadjuk "hipotézisét"?

"A teóriák egymást kergető változatossága mélyén több igazság lát napvilágot
s ezek ma már kötelezőn érvényesek minden világképben. Szükségképp ebből a

. ,tény- és rgazság-tartalomból' (de cet ,imposé' définitif) kell már kiindulnia mín
den filozófiai elgondolásnak is, amely az emberi Jelenség egyetemes tanulmá
nyozására vállalkozik" - mondja Teilhard.

Hátha az ő ismeretelméleti alapjai is ezt szolgálják?
O viszont szerényerr szól: "Az én egyetlen célom nem az, hogy új ismeret

elmélethez térítselek titeket, hanem hogy horizontot nyissak és gondolkodásra
késztessek".
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