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A modem világkép Teilhard látomásában

Teilhard élete és személye

Pierre Teilhard de Chardin 1881-ben született Franciaországban. Nemesi csa
lád sarja, távolról rokona Voltaire-nek. Édesapja gazdálkodó ember, levéltá
rak szakértője, aki szívesen foglalkozott természettudományokkal is. Édes
anyja buzgó, vallásos asszony. TIzenegy testvér nevelkedett a vidéki kastély
ban, melyet nagy park vett körül: a kis Pierre-nek módjában állt csatangolni,
a természethez közel kerülni. "Az alig kétéves Pierre a fűben kúszva keresi
a rovarokat és szemléli életüket. Észrevették, hogy néha titokban simogatja
a földet." (Vallomások Teilhard-ról, 24. o.)

Tízéves korában kiszakad a családi környezetből. A jezsuiták kollégiumá
ba íratják, itt jelentkezik majd novíciusnak. A jezsuita rend tagjaként szentelik
pappá. A világháborús események őt is a harctérre sodorják. Szanitécként
szolgál négy éven át; hősiesen menti a sebesült bajtársakat, ezért a Becsü
letrenddel tüntetik ki.

Diplomát szerez geológiából, botanikából, zoológiából. Tanít Egyiptom
ban, dolgozik Párizsban. Első távol-keleti útjára 1923-ban indul, akkor még
meghívásra. Később hosszú éveket tölt Kínában, ahonnét csak rövid megsza
kításokra tér haza Európába. Mint paleontológus számos expedícióban vesz
részt, Ázsiában és Afrikában egyaránt. Élete utolsó éveit New Yorkban tölti.
Halála után itt helyezik végső nyugalomra a jezsuiták temetőjében.

Jezsuita szerzetes. Noha szelleme olyan tájakon barangolt, ahová akkor még
csak kevesen tudták követni, mindvégig hűségesen megmaradt a vállalt fe
gyelemben és közösségben. Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat végzett, felet
tesének vonakodás nélkül engedelmeskedett, képzettsége magas szintű volt.

Pap, aki úgy misézett, hogy felmutatta a krisztusivá lényegülő világot. Az
ő kezében a szent ostya olyan anyag, amely Krisztust hordozva már megdi
csőült, s roppant vonzerejével magához szervezi lassan az egész mindensé
get.

Tudós, az Akadémia tagja. Ásatásokat végzett, kőzeteket elemzett, csontda
rabokat vizsgált. Vallatta a holttá kövült életet. Látomásában pedig egyetlen
eseménnyé, genezissé kapcsolódott múlt, jelen és jövő. A krisztusivá váló
kozmoszról annak végső kiteljesedésében, a pléromában elmondható lesz,
hogy Isten a minden mindenben.

Filozófus, hisz a végső nagy kérdésekkel foglalkozott, önálló gondolatrend
szert hozott létre, mondanivalójának megfogalmazásához kialakította a maga
nyelvezetét, sajátos szakkifejezéseit. Nem filozófus azonban a szónak szoba
tudósi értelmében. Filozófiája mindvégig földszagú maradt, nem is próbált
az anyag fölé emelkedni. Mélyebb megértést a dolgokba, a jelenségekbe való
különlegesen mély alámerüléstől várt.
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(Út az Ómega felé, 443.o.)

Teológus, noha ezt a minősítést kifejezetten elhárította magától. Szerénység
ből és óvatosságból cselekedett így. Szerénységből, mert valóban nem művelt

hagyományos értelemben vett teológiát. Ettől eltiltották, mert úgy tűnt, hogy
túl eredeti magyarázatai eretnekségbe fognak torkolIni. Ugyanakkor óvatos
is lett, miután feljelentették az eredeti bűnről tartott eszmefuttatása miatt, s
rendi elöljárója jobbnak látta, ha messze kerül Párizs egyetemista ifjúságától.
Teilhard egészen újszerű, de páli alapra támaszkodó krisztológiát dolgozott
ki. Teológiája nem szikár gondolatokból konstruált építmény, hanem átjárja
az ihletettség. Teilhard-nak szíve van, s költővé válik, amikor hatalmába ke
ríti a kozmikus Krisztus iránti szenvedélyes szeretet. ilyenkor kitűnik, hogy
nem csupán teológus, hanem misztikus is.

Egyszerű ember, küszködő és sebezhető. Többször is megpróbálta elfogad
tatni magát, s kimondhatatlanul fájt neki a mellőzés. Öszinte jóbarát volt, aki
ha másképp nem, hát levelezés útján tartotta kapcsolatait.

Teilhard és a modem világkép

Minden kor örökül hagyja a maga világképét, melyet a következő nemzedék
továbbfejleszt. Mivel a világkép szüntelenül változik, a hajdan kapott kinyi
latkoztatást minden újabb kor nyelvére újból le kell fordítani. Teilhard idejé
ben ez a feladat kevésbé volt nyilvánvaló, így sokan szenvedtek attól, hogy
a Bibliában megőrzött ókori világképet nem tudták harmóniába hozni a 20.
századi látásmóddal.

Teilhard is átérezte a feszültséget hit és tudományos világkép között, de
nem hagyta el egyiket sem a másik kedvéért. Ö maga így vall erről:

"Hitem eredetisége az, hogy gyökerei két olyan területre fúrnak, amelye
ket általában ellentéteseknek tartanak. Neveltetésem és szellemi képzett
ségem révén az Ég fiai közé tartozom. De temperamentumom és szakmai
tanulmányaim a Föld fiai közé sorolnak. Az Elet engem két olyan világ
kellős közepére állított, amelyeknek mindennapos tapasztalatból ismerem
elméletét, nyelvét, érzelmeit. Nem építettem belső válaszfalat e két világ
közé, hanem hagytam, hogy ez a két, látszólag ellentétes befolyás teljesen
szabadon hasson egymásra lelkem legmélyén.
Harminc évet szenteltem ennek a belső egységnek- keresésére. S ennek a
folyamatnak végén azt tapasztalom, hogy természetszerűenjött létre szin
tézis a két ösztönző áramlat között. Az egyik nem ölte meg, hanem erősí

tette a másikat. Ma bizonyára jobban hiszek Istenben, mint bármikor, s az
is biztos, hogy a Világban is."

Megállapítja, hogy a világ szerves egész. Minden részecske (monád - ami
lehet elemi részecske, egy szál virág vagy maga az ember) kapcsolatban van
közvetlenül, illetve közvetve az egész univerzummal. Igy bármely monád
hatósugara azonos az egész mindenség méretével.

Megállapítja, hogy nemcsak kölcsönhatás létezik a monádok közt, hanem
azok mintegy hierarchikus kapcsolatban is állnak egymással. Minél régebbi
időkig nyúlunk vissza, annál egyszerűbb létezökre találunk - ám semmi
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sem jelenik meg úgy, hogy ne volna szerves előzménye, s ne válna maga is
kündulópontjává egy nála magasabb rendű létezőnek.

A létezőket kialakulásuk (azaz első megjelenésük) szerinti időrendbe sora
koztatva Teilhard azt is megállapítja, hogy mi a fejlettség kritériuma. Úgy
tapasztalja, hogy egyre bonyolultabb, komplexebb monádok jönnek létre. Al
sóbb szinteken a bonyolultság foka kifejezhető az egymáshoz kapcsolódó
molekulák számával is (például fejlettebbnek tekinthető egy fehérje-molekula
az őt alkotó aminosavaknál.).

Teilhard úgy találja, hogy két, egymással ellentétes irányú folyamat zajlik
a világban. Az egyik az entr6pia-növekedés jelensége, mely arra utal, hogy a
dolgok a rendetlenség, a rendezetlenség, az elbomlás és a pusztulás felé tar
tanak. Ez mindennapos tapasztalatunk. A másik a negentrópia jelensége, ami
nem más, mint szívós előretörés az egyre magasabb rendű felé. Erről közvet
len tapasztalatot csak az élővilágban szerezhetünk (például széndioxidból és
vízből napfény hatására minden tavasszal zöld ruhát ölt a föld).

Teilhard szigorúan vett monista, tehát fölötte áll mind a materializmusnak,
mind az idealizmusnak, amelyek csak abban különböznek egymástól, hogy
melyik princípiumnak adnak elsőbbséget,ám valójában dualista szemléletű

ek. Teilhard szerint nincs külön matéria és lélek, hanem csak szellemanyag, a
kozmosz bármely monádját tekintsük is. Hogy meglátása a terminológia mi
att ne váljék zavaróvá, inkább új kifejezéseket használ: a dolgok belsejéről és
külsejéről szól. A belső nem fizikai értelemben vett magva a dolgoknak, ha
nem azoknak ún. pszichés tartalma. A külsö pedig a dolgok anyagisága.

A pszichés szó használata arra utal, hogy Teilhard a magasabb rendű lé
tezők világában megfigyelt dolgokat visszavetíti az alacsonyabb rendűek

szférájába. Természetesen ezzel nem állítja, hogy például a kristályon belüli
rács-rend ugyanolyan értelemben pszichés természetű, mint az állat fejlett
ösztönvilága. A másfajta minőségeket nem redukálja mennyiségi különbsé
gekre, ám nem is lát áthidalhatatlan szakadékokat a létezők között. A világ
visszafordíthatatlanul és megismételhetetlenül előre halad. A monádok kez
deti sokféleségébőlés rendezetlenségéből belső hajtóerő, ún. radiális energia
révén, egyesülés által keletkezik a magasabb rendű létező.

Az evolúció Teilhard szerint központosulási folyamat, a pszichés tartalom
fokozatos növekedése, mely egy meghatározott ponton eléri a tudati szintet. Az
idegrendszer, illetve az agy fejlettsége jól jellemzi a magasabb rendű élőlé

nyek világában az egyes fajok evolúciós szintjét. Az embernél ez a mérőszám

(például az agy tömege a testsúlyhoz képest) napjainkra már nem döntő

tényező. Az antropogenezis ugyanis új szakaszába lépett, megjelent a szemé
lyes, s ennek folytatásaként kialakulóban van Földünkön az ún. nooszJéra: a
kollektív emberi értelem beburkolja immár a Földet, s ez sokkal több, mint
az egyedi agyak mennyiségi összesítése. Elkezdtünk planetárisan gondolkod
ni, gazdálkodni, egymást segíteni s a holnapért megküzdeni.

Evolutív világképbe illesztett teológiai gondolatok

Teilhard szerint Isten nem mozdulatlan mozgató, aki a dolgok kezdeténél.
mintegy a világon kívül található. Nem hátulról löki a világot, hanem Óme
gaként, elölről vonzza magához feltartóztathatatlan erővel.
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A teremtés sem aktus, inkább folyamat. Nem egyszer volt esemény, hanem
most is zajlik. A világ tehát nem kozmosz, hanem kozmogenezis.

Krisztusnak - aki minden teremtmény elsőszülötte - nem csupán az ő

emberi és isteni természetéről kell beszélni, hanem kozmikus mivoltáról is.
Krisztus kezdettől fogva beletestesült az anyagba, abból fokozatosan bonta
kozik ki az evolúció folyamán, melynek mindvégig hajtóereje s egyúttal vég
célja is.

Az ember pedig olyan lény, aki nem csupán öntudatra ébredt. Immár filo
genetikus (a törzsfejlődéssel kapcsolatos) tudata is van, s így felismerte, hogy
az evolúciónak letéteményese: kezébe veszi hát faja sorsának irányítását.

Az egyház Teilhard látomásában Krisztussal beoltott közösség, mely arra
hivatott, hogy úgy gyújtsön össze minden népet, hogy egyikőjük se veszítsen
semmit a saját kincséből, jellegéből. s mégis valami magasabb rendű egység
be szerveződjék. Az egyház a szeretetet hirdeti és gyakorolja is a szolgálat és
a megbocsátás révén. Ezzel a legmagasabb rendű összpontosító pszichés
energiát viszi az emberiségbe.

Szent és profán - Teilhard ilyen megkülönböztetést nem ismer. A világot
az Ómega felé tartó folyamatnak tekinti. Az anyag tehát nem eleve vissza
húzó - inkább hegyoldalhoz hasonlítható: lehet rajta lecsúszni, de fölka
paszkodni is, a csúcsig.

Az emberi tevékenységet szemlélve megállapítja, hogy a természetfölötti nem
az emberi haladástól függetlenül vagy azt keresztü1szelve jön létre világunk
ban. Az anyagi növekedést eredményező minden mozgás szellemi növeke
dést is magával hoz, végső soron tehát előmozdítja Krisztus növekedését a
világban. A világért végzett munka ezért szent (például a távközlő eszközök
segítik a nooszféra kialakulását).

Teilhard szerint nemcsak az operatio, de az opus is fontos; azaz: nem elég
kifárasztani magunkat, hanem jó erőfeszítéseket kell tennünk. - Ezek a gon
dolatok sokszorosan beépültek a mai egyházi köztudatba. Nem esik nehe
zünkre azt mondani, hogy a teremtés művét folytatjuk, hogy a világot a
tevékenységünk által megszenteljük.

A rosszat nem csupán erkölcsileg értelmezi. Mindig is volt rossz, az embert,
sőt az élővilágot megelőzően is. A rossz elsősorban viszony: a rendezettség
hez képest rossz a széthulló sokféleség. Minden létező teremtőegyesülés által
jön létre. Ilyen értelemben a rossz valami magasabb rendű léttartalomnak a
hiánya. Egyevolutív világban a rossznak tehát megvan a maga állandóan
változó helye.

Mondhatjuk azt is, hogy Isten rossz világot teremtett? Meghökkentő állítás
volna - érdemes felbontva megvizsgálnunk. A rossz, a még nem teljes: tény.
Am a teremtésről nem lehet múlt időben beszélni. A teremtés a pléromában
ér végéhez, s akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy minden ragyogó, amit Isten
alkotott. De most ezt a folyamatot belülről szemléljük, magunk is reszv-e
vagyunk; benne és vele vajúdunk.

Krisztus megváltói műve Teilhard látásában nem annyira az elrontott helyze,
reparálása. mint inkább az evolúció terhének felvállalása. A kereszt így id

Omega felé haladás jelének is tekinthető.
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Üzenet

Teilhard hirtelen fellépő agyvérzés következtében halt meg egy gyönyörű

tavaszi délután. Húsvétvasárnap szólította magához Krisztusa.
Ugy kellett meghalnia, hogy életében egyetlen műve sem jelenhetett meg

nyomtatásban. 26 évvel később, születése centenáriumán II. János Pál pápa
nevében Casaroli bíboros üzenettel fordult a párizsi katolikus egyetemhez,
ahol ünnepi kollokviumot tartottak:

"Teilhard kutatásainak visszhangja és személyisége és eszméi gazdagságá
nak kisugárzó hatása tartósan megjelölték korunkat. A természet értéké
nek hatalmas, költői megragadása, a teremtés dinamizmusának élénk
szemlélete és a világ fejlődésének hatalmas víziója jelentkezik nála tagad
hatátlan vallási buzgósággal.
Allandóan kereste a párbeszédet kora tudományával, és rendíthetetlen op
timizmussal szemlélte a világ fejlődését. Ez a tény is jelentős visszhangot
adott meglátásainak, amelyeket a költői szavak és képek varázslatával fe
jezett ki. Teljesen a jövő felé fordult. Átfogó látásmódja újra visszaadta a
kétségekkel gyötört embereknek a reménység érzékét. Ugyanakkor az ál
tala tárgyalt problémák bonyolultsága, valamint a használt megközelítési
módok változatossága nehézségeket is vetett fel, amelyek joggal követelik
meg a páratlan életmű nyugodt kritikai tanulmányozását tudományos, fi
lozófiai és teológiai síkon egyaránt.
Korunk minden bizonnyal e merész szintézis kifejezésbeli nehézségein túl
megérzi annak az embernek élet-tanúságát, akit lénye mélyén megraga
dott Krisztus, és akinek fő gondja a hit és az értelem közös tisztelete volt."

(La Croix 1981.május 20.)
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