Pierre Teilhard de Chardin és az evolucióelmélet
/Megemlékezés születésének 100. évfordulóján/
Dr . Detre Csabax

100 éve, 1881. május 1-én született Pierre Teilhard de Chardin
a paleontológus, filozófus, theologus, jezsuita páter, a kato
licizmus, s sokak szerint a kereszténység legnagyobb reformáto
ra, mások szerint pedig egyenesen vallásalapitó, próféta.
Mint minden nagy szellemiséget, öt sem lehet diszciplináris ka
tegóriákba zárni, mert messze túl nő azon a határon is, hogy
akár interdiszciplináris tudósnak nevezzük.
Teilhardot, mint minden nagy gondolkodót, sokféleképpen magya
rázzák. Minden jelentős filozófus autonóm, s ehhez hozzátehet
jük azt is, hogy csak az az igazi filozófus, aki autonóm, s
minél nagyobb polémiákat vált ki.
óriási műveltségű szellemiség, műveltségének gyökerei egyrészt
a természettudományokból, másrészt klasszikus humán műveltség
ből indultak ki. Teilhard tipikus példa arra, hogy az aktiv fi
lozófiai tevékenység egy bizonyos széles körű műveltségen túl,
párosulva bizonyos kontemplativ hajlammal, önkéntelenül és fel
tartóztathatatlanul belobban.
Egy gondolkodó életművét meghatározza filozófiai lelkialkata,
az élet során ért behatások, mondhatnánk; filozófiai geno- és
fenotypusa. A filozófiatörténészek szinte kizárólagosan csak az
utóbbit, azaz a fenotypust analizálják. Meggyőződésem azonban,
hogy mint mindennél, a fundamentum a genotypus.
Bizonyára abban is van igazság, amit CARNAP mond, hogy a meta
fizikus a járásáról megismerhető, s ez nyilvánvalóan érvényes a
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dialektikusra is, hiszen CARNAP okét is besorolta a metafizikus
tévelygők és kártevők sorába. Summa summarum, minden nagy filo
zófus eredeti tehetségét génjeiben hordozza.
De lássuk először Teilhard szellemi fenotypusát mint paleonto
lógust .
ő eredetileg'nem volt spekulativ gondolkodó. Eszméinek kitelje
sedését megelőzte és később is áthatotta a szaktudományos, pa
leontológiái tevékenység, amelyből közvetlenül származtatható
evolúció elmélete. Mint paleontológus, TEILHARD tevékenysége a
kainozóikum legkülönfélébb emlősfaunáinak tanulmányozására ter
jedt ki, amelyen belül kitüntetett szerep jutott a paleoantro
pológiának. A pekingi Sinanthropus feltárásában és a leletek
leírásában jelentős része volt.
A fenotypus másik oldala jezsuita volta, mélységes vallásossá
ga, a rendre jellemző nagyfokú humán, s absztrakt filozófiai-theológiai műveltsége. E két fenotypus egyesítésére való törek
vés jellemző életművére, amely egy markáns, egyedülálló filozó
fiai rendszerré ötvöződött.
Megemlékezésem célja a teilhardi életmű lényegének kiemelése, s
annak vizsgálata, hogy ez az életmű, a teilhardi evolucióelmélet, miként illeszkedik az evolucióelmélet, mint fejlődési fo
lyamat egészébe?
TEILHARD evolucióelmélete közvetlenül a paleonthropológia

te

rületéről ered. Kozmikussá szélesített evolucióelméletében a
világlényeget nem egy mindenben meglévő őselvben —

arkhéban —

találta meg, hanem az evolúciós sor jelenlegi csúcsánál az Em
berben .
Az Ember nála az Ómega-Istenhez vezető, fejlődési sor tagja, és
az Ómega-Istenből, mint abszolút betelejesülésből következik
sokat és közvetlenül hangoztatott panteizmusa is, Szent Pál sza
vaival: "En pászi panta Theósz."
Teilhard evolucióelméletében a Múlt a Kozmosz fejlő
déstörténete az Ember létrejöttéig. A Jövő, pedig az, ami az
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Emberből bontakozik ki. Az Ember nála abszolút érték, abszolút
középpont. Az előzőekből következik az is, hogy a Múlt tudomá
nya, —

ami az anthrópogenezist megelőző biológiai fejlődési

szakaszt illeti, —

nagy hangsúlyt kap nála, hiszen azzal a

következetes evolúciós genetikai sorral foglalkozik, amely majd
később az Emberen keresztül Istenig vezet el. Ezzel kiinduló
szaktudománya, a paleontológia valóságos isteni tudománnyá vá
lik. Ez a paleontológia csodálatos apotheózisa, különösen ha
összevetjük jelenlegi, a rohamosan növekvő ökonomizmusból és
prakticizmusból eredő egyre nyomorúságosabb helyzetével.
TEILHARD evolúciós modelljének lényege: kiindulás egy nagyon
ködösen vázolt ősatomi állapotból, amelyet Alfának jelöl,.majd
egy nagyon vázlatosan, sőt hiányosan megrajzolt —
mányos ismereteivel —

gyakran nem is adekvát —

s kora tudo

élettelen fej

lődési szakasz következik, ezt a biológiai fejlődési szakasz
követi, majd elérkezik az anthrópogenezishez, amellyel létrejön
a gondolat; a tudat legmagasabbrendü megnyilvánulása. Végül az
egész kozmikus fejlődés végpontjában, az Ómega-Istenben betel
jesedik a tökéletes gondolati egység s harmónia. Teilhardnál az
evolúciót mozgató erőhatás kettős: egyrészt halványan létezik
ugyan az anyag autodinamikus fejlődése, ezt azonban fentről az
Ómega-Isten indukálja, az az ómega, amely az égés*. mechanizmust
magához szivja, s egységesíti önmagában.
E vázlat előrebocsájtása után lássuk, hogy e modell miként il
leszkedik bele az evolucióelméletek sokezeréves sorába.
Vizsgáljuk meg részleteiben, hogy melyek azok a maradandó uj
értékek, amelyeket Teilhard az egyetemes evolucióelmélet számá
ra adott, és azok a gyakran csak gondolat-töredékek, melyek to
vábbgondolása uj lendületet vett, vagy adhat a jövőben.
Teilhard de Chardin tehát kozmikus evolucióelméleti modellt ál
lított fel, s éppen ezért értékelni csak az evolúció kozmikus
kategóriájának elfogadása esetén lehetséges. A pozitivista ál
láspontjáról értelmetlen, s ugyanis az, az olyanok számára is,
akik szűklátókörűén az evolúció fogalmát leszűkítik az élővi
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lágra és a társadalomra. Úgy gondolják, hogy az élettelen vi
lágban csak valamiféle ködös, misztikus mozgás létezik, amely
ben a "magasabbrendü" és az "alacsonyabbrendü" megkülönböztet
hetetlen .
Úgy vélem, hogy az ilyen anti-evoluciós, vagy rövidzárlatos
evolúciós elméletek bírálatától már eltekinthetünk, hiszen a
természettudomány elegendő érvet halmozott fel a kozmikus evo
lúció felfogásának elfogadásához. Mint Viktor AMBARCUMJÁN, a
nagy örmény csillagász Írja /Az Univerzum kutatásának filozó
fiai kérdései 1980, p. 54/: "... lehetővé vált a Világegyetem
fejlődésében való tanulmányozása."
Az evolucióelméletet, mint kozmogenezis-elméletet egészen tág
értelemben kell értelmezni: eszerint minden theória, ami azzal
foglalkozik, hogy az alacsonyabbrendüből miként, hogyan és mi 
ért jön létre a magasabbrendü. Valamint "ab ovo" az evolúcióelméletek körébe kell sorolnunk minden kozmogóniát, amely a
Világ keletkezését, kialakulását, vagy éppen elmúlását taglal
ja.
A mózesi genezis lényegében evolucióelmélet, mert a különféle
minőségi szintek genezisével foglalkozik. Teilhard éppen a ge
nezist igyekezett adekváttá tenni kora tudományával. Ehhez azon
ban el kellett tüntetnie a keresztény mitoszt, a Bibliát,
absztrakttá kellett tennie az egész vallási rendszert. Ez volt
az a terület, ahol rendi elöljáróival a legélesebb polémiáit
vivta, ezért nem engedte a Jezsuita rend generálisa, —
mének sokszori megismétlése után sem —

kérel

publikálni alapvető fi

lozófiai értekezéseit. Teilhard mint rendjének elidegenedett,
de hü katonája, respektálta a "nihil obstat" megtagadását, s
nem fordult világi kiadókhoz.
A mózesi genezissel szemben például vitatható, hogy a görög
theogenezisz evolucióelmélet-e vagy sem, hiszen itt nincs szó
szintekről, de tulajdonképpen kozmogenezisről sem. Annál inkább
evolucióelmélet a sumér-akkád "Teremtéstörténet, a

indiai Rig

Véda, vagy pl: Anaximandrősz dialektikus materialista evolúciós
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meggondolásai is.
Az evolucióelméleteknek két fő típusát különböztethetjük meg:
1. Olyan elméletek, melyek szerint az egyik szubsztancia fejlő
désmenetét egy másik határozza meg: itt az irányított szub
sztancia a reális világ, s az irányitó, többnyire istennek ne
vezett magasabbrendü szubsztancia.
E tipuson belül még további két tipus is elkülöníthető, az
egyik: a magasabbrendü szubsztancia kívülről irányit, a transz
cendens istenként. /Arisztotelész, Aquinoi Szt. Tamás stb./. A
másik: ha az irányitó szubsztancia az irányítottban van, mint
annak immanens tartozéka. /Pl. az Augustiniánus "Deus interior"/.
Ez a tipus szorosan kapcsolódik a monista panteizmushoz. Bár
lényegében nem létezik olyan panteizmus, amelyik tisztán monis
ta lehet, mert az anyag és isten kettőssége elkerülhetetlen. Az
abszolút monista panteizmus csak egy olyan abszurd megfogalma
zásban hozható létre, miszerint az anyag nem létezik, viszont
ami létezik

c s a k i s

az egyisten. A tökéletes monizmus

megfogalmazható, de csakis egy autodinamikus materialista evolucióelmélettel.
2. Az evolucióelméletek másik fő tipusa az egyetlennek tartott
szubsztancia

a u t o d i n a m i k u s

fejlődés-felfogása.

Az ilyen elméletek esetében a szubsztancia fejlődését, annak
belső kauzális motorja, a dialektikus ellentétek állandó felol
dása és újratermelődése hajtja.
A mélyebb kauzális analizis látszólag az autodinamikus felfo
gást erősiti, de maga a kauzalitás, sőt a dialektikus kategóri
apárok teljes absztraktságukban is kinevezhetők egy másik szub
sztanciának. Ha a mindenben fellelhető kettősséget,a hérakleitoszi értelemben vett "Polemoszt" elválasztjuk az anyagi szub
sztanciától, akkor a deizmus-materializmus ellentét kérdése
puszta nomenklaturális problémává redukálódik. Ugyanis ilyen
absztrakt szinten már a kérdés igy vetődik fel: a kettősség egy
másik szubsztancia-e, nevezzük azt akár Istennek, vagy pedig az
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Anyag inherens attributmumának. Megcáfolhatatlan érveket egyik
fél sem tud felhozni, a választást itt már csak a hit dönti el.
Az igazi evolucióelméletek azok, amelyek mindent az alapvető
dialektikus egységben levő kettősségből vezettek le. Például
ilyen dialektikus alapvető kategóriapárok Empedoklész "Phobosz"a és "Philotész"-a /Gyűlölet és Szeretet/, a manicheusok Jó és
Rossza, vagy eredetileg Világosság és Sötétség-e, vagy akár a
kereszténység Szentháromsága, Atya-Fiu és a szintézis Szentlé
lek, ugyanigy az ezzel analóg ó-hindi Trimurti, vagy akár az
Istentől állandóan emanálódó, de ahhoz mindig visszatérő emanáció-világok Proklosz-plótinoszi felfogása, amely elképzelés
többek közt Jakob Böhmén keresztül vezetett el a Hegel-i szel
lem-evolúciós modellhez. Ezt viszont "talpára" állitva, azaz
materializálva a klasszikus marxizmus is átvette.
Ezt az eredetében spekulativ dialektikus modellt lényegében ma
ter ializálva megtestesítették azok a közvetlenül az empíriából
származó szaktudományos alapokra épülő fejlődéselméletek, ame
lyek a 19. sz.-ban jöttek létre. így a darwini evoluciótan, va
lamint a marxi társadalomfejlődési elmélet. Az nyilvánvaló, hogy
a megismerés a fejlődést legelőször is a két legmagasabbrendü,
s éppen ezért leggyorsabban, —
a legvilágosabban —

s a fejlődés törvényszerűségeit

mutató mozgásformában fedezte fel.

A

bioló

giai és a társadalmi mozgásforma szintjén a fejlődés, azaz az
alacsonyabbrendütől a magasabbrendü felé vezető sorok a legjob
ban láthatók, ezért ezt a két alapvető —
ai mozgásforma —

társadalmi és biológi

szintet együttesen nevezhetjük a "Phanera

Prokopé"-nak. Itt a fejlődés ugyanis kézzelfogható argumentumok
kal is egyértelműen

b i z o n y í t h a t ó .

Nem sokkal Marx és Darwin után Ernst Haeckel az evolúció kategó
riáját univerzálissá tette s létrehozta a "monizmus vallását."
HAECKEL-nél az evolúció belső dialektikus hajtómotorja csak az
élővilág fejlődésében működött, s ő ezt a mechanizmust extrapolálta az egész univerzum fejlődésmenetére. A kifejezetten a bio
lógiai szintre megfogalmazott fejlődési törvényszerűségek álta
lános extrapolálása pedig a logikai abszurdumokat tartalmazó bi108

ologizmushoz vezetett. Ez az irányzat később éppen magával az
evolucióelmélettel került ellentmondásba. Pl.: a HELMHOLTZ—
LIEBIG— ARRIIÉNIUS-féle pánsperma elmélet stb. Lényegében e pánbiologizmus egyik odalhajtása Spencer egysikuan

csak a mennyi

ségi gyarapodást figyelembevevő általános fejlődéselmélete.
Implicite kozmikus evolucióelméletnek tekinthetjük a ClausiusBoltzmann-féle termodinamika második főtételét is.
A 20. században a kozmikus evolúció érvei tovább halmozódtak. A
csillagászati univerzum fejlődésének terén két nevet ragadok ki,
az "ősrobbanás" szellemi atyját, Hubble -t, valamint a modern
evolúciós kozmogónia legnagyobb alakját, Viktor Ámbárcumjánt.
Az "ősrobbanás"-teória a kozmogónia eddigi legheurisztikusabb
elméletének bizonyult, V. Ambarcumjan pedig az ősrobbanás utáni
szétlazuló a tömör tömbök szétdarabolódásának, differenciálódá
sának mély kauzális értelmezését adta. A tudomány sorra szolgál
tatja hozzá a tapasztalati érveket s visszahatásként számos fi
zikai folyamat okára derült fény.
Összefoglalásként tehát a valódi evolucióelméletek azok, amelyek
szerint az egyetlen szubsztancia, —
időszakában az Anyag, —

amely a modern tudomány

fejlődését belső kauzális motorja hajt

ja előre.
TEILHARD DE CHARDIN evolúciós modellje nem ilyen modell, ezért
ha előbbi definíciónkhoz ragaszkodunk, nem is nevezhetjük igazi
evolucióelméletnek. Azonban Teilhardot, mint az elején legszö
geztük, még ilyen nagyon általános kategorizációba sem lehet
egyértelműen beskatulyázni, mégpedig ellentmondásossága miatt.
Tehát akkor mi az amit Teilhard az evolucióelméletnek adott, s
miben rejlik alapvető ellentmondásossága?
Amit adott az elsősorban az utolérhetetlen evolúció-fenomenoló
gia. Az Anyagot dinamizmusában, evolúciós mivoltában rajzolja
fel egységes Faként. A Fa törzse az az orthoevoluciós genetikai
sor, amely a ködösen vázolt Alfától, az ősatomtól az Emberig,
majd ezen túl az Ómega-Istenben végződik. A Fa mellékágai fi.lu109

m o k , s ezek verticilumoknak nevezett kiteljesülésekben végződ
nek. Nagyon lényeges kiemelnünk, hogy az Anyag, mint nála lé
nyegében egyetlen szubsztancia, genetikailag is egységes, sőt
maga az Ómega-Isten, amely ugyan duális módon mint kívülálló
indukálja az Anyag fejlődését, de mint az Anyag fejlődésének
végpontja, közvetlenül az Anyagból is származik. Teilhard fej
lődési modelljében, ha explicite nem is, de implicite benne
rejlik az a következtetés, hogy a Világ anyagi egysége: szubsztanciális egyetlensége és genetikai egysége. Meglehet disszo
náns módon a Fa fölé helyezi a felülről ható vonzóerőt, az Óme
ga-Istent, mint a Fa növekedésének végső pontját. Ezzel a Fa
növekedését azonban teleologikussá és finitistává is teszi.
Teilhard Fája tehát felülről mozgatott, annak ellenére, hogy
többször is emlitést tesz valamiféle misztikus belső tápláló
életnedvről, hiszen nem tagadja az evolúció autodinamizmusát
sem. Ám ezt a dinamizmust az ómega indukálja magában az anyag
ban. Ez az evoluciódinamika lényegében egy, a kor tudományos
eredményeivel alátámasztott tomista felfogásnak tűnhet. Azonban
Teilhard modelljében ennél több rejlik, minthogy pusztán modern
evolúciós istenérveként fogadjuk el. Ha ugyanis a kozmikus evo
lúció Fájának egy törzse van, s e törzsön van rajta az Ember,
akkor, ha a Törzs továbbnövekedik, ez egyrészt azt jelenti,
hogy a fejlődés mindenkori csúcsai a Múltban azok a rendszerek
voltak, amelyekből az Ember, jelenlegi csúcsa származott, s jö
vőben azok a poszthumán minőségek, amelyek közvetlenül az Em
berből származnak . Teilhard bár nem részletezi a poszthumán mi
nőségek sorát, de ez mindenképpen Istennel záródik. Tehát végülis Teilhardnál az Ómega-Isten közvetlenül az Álfa-ősatomból
származik.
Teilhard ezzel a modellel egyesiti a Tudományt, a Humanizmust,
és az isteni mindenhatóságot. Egyetlen emberiség létezik, amely
ortofiletikusan származik a biológiai és azt megelőző élette
len mozgásformákból. Számára a jövőben adott az isteni mindenha
tóságot jelképező ómega-végpontba való elérkezés. Az Ember a
tudomány utján ismerte fel a hozzá vezető ortoevoluciót, s idéz
ve Julian HUXLEYT: "Az Ember az öntudatra ébredt evolúció." Eh
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hez azonban Teilhard hozzáteszi azt is, hogy az evolúció öntu
datra ébredése után viszont maga az Emberiség veszi kézbe az
evolúció irányitását, s a Fa törzsének további növekedését a
jövőben már 6 határozza meg. A teilhardi evolucióelmélet itt
jut a legközelebb a marxi társadalomfejlődési elmélethez.
A teilhardi Fa-modell nagy hiányossága, hogy nem veszi tekintet
be a fejlődés dialektikus kettősségét,az előremutató progreszsziv komponenst, s a visszahajló regresszív komponenst. A prog
ressziót abszolutizálja, ami abban jelentkezik, hogy kizárólag
csak a Fa törzsével foglalkozik, ezen belül is az ember közvet
len elődeivel, az emlősökkel, s azon belül is főleg a főemlő
sökkel. Tökéletesen kimarad például a modellből az olyan reg
resszív mellékág, mint a növényvilág, vagy az egész gerinctelen
állatvilág. Mint környezet ezek a regresszív mellékágak is nagy
szerepet játszottak az élővilág betetőzésének, az emberi plérómának a létrejöttében. Éppen ezért Teilhard evolució-modellje e
vonatkozásban kifejezetten antidialektikus, s pusztán egysikuan
fenomenológikus. Mindezek ellenére Teilhardnál mint született
dialektikusnál a regresszió be-be villan ilyen megállapítások
kal, mint például akkor, amikor az általános Fa modellt egészen
más szimbolikával váltja fel: Pl.: "Petárda, amely az Idő ivét
követve felszáll, és csak azért bomlik ki, hogy kialudjék —
fölfelé örvénylés egy lefelé hömpölygő áradatban: ez lenne hát
a Világ képe." /"Az emberi jelenség" p. 69/. —

Tulajdonképpen

a regresszióról ir akkor is, amikor kijelenti, hogy a "verticiliumok" holt ágak, fejlődésben zsákutcák. Vagy az Emberiség jö
vőjével kapcsolatosan is megvillan e kettősség gondolata" "Tel
jes optimizmus vagy pesszimizmus. E kettő között nincs középút,
mivel a Haladás természeténél fogva minden vagy semmi. Két
irány csupán csak kettő, az egyik
l e f e l é
/ibidem,

f e l f e l é ,

a másik meg

vezet, s nincs lehetőségünk félúton megállni"
p. 288/. Teilhardnak kizárólag azokban a tudományos

munkáiban, amelyek a Homo sapiens felé vezető fejlődési sorral
foglalkoznak, találkozunk a regresszív ágak kérdésével, de az
kozmoszevoluciójából szinte teljesen kimarad /De Sinanthrope,
Anthropogenese stb./.
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Az ágak elágazásának fenomenológiája, a kladogenezis képe
azonban a teilhardi fenomenológia egyik nagy értéke, mely kife
jezetten provokálja a dinamikus értelmezést. Minden "phylum"
Teilhardnál ugyanis egy vékony "kocsányon" függ, amelyet a pa
leontológia a legtöbb esetben nem képes rekonstruálni. E vékony
alig észrevehető "kocsány" dinamikus magyarázata az, hogy min
den kladosznak, azaz taxonnak ebben a kezdeti állapotában a
legnagyobbfoku a dezadaptációja. Hiszen az elágazást éppen a
valamely oikoszból, élettérből történő extruzió által kiváltott
mutációs hatás hozza létre. A kezdeti dezadaptiv "kocsány" ez
után éppen azzal vastagodik, erősödik meg, hogy az uj ághoz
tartozó alakok readaptálódnak, s mórfogenetikailag sokrétűbbé,
figurativvá válnak. Ezzel együtt természetesen az egyedszám, s
az alsóbbrendű taxonok száma is megnövekszik.
Teilhard felvázol tehát egy ortoevoluciós modellt, egytörzsü
fát, tetején az emberrel, de hogy ez a Fa miért ilyen, azt lé
nyegében nem indokolja meg. Ez egy fenomén, amelyet az utókor
nak kell kauzálisán indokolnia.
Az emberiség eddig felhalmozott összes ismerete, mind a logikai,
mind az empirikus érvek alátámasztják Teilhard ezen ortoevolu
ciós modelljét, levéve a Fa tetejéről az Ómegát, s helyébe ma
gába a Fába behelyezve az autodinamizmus motorját.
Az ortoevoluciós modell legfőbb érvei szerintünk egészen vázla
tosan:
Először a logikai érvek: amennyiben végtelen sok progresszió
léteznék, ez azt jelentené, hogy a fejlődési folyamatok végte
len reprodukciója menne végbe, amely viszont az izotróp, homogén
univerzum abszurdumához vezetne. Az ilyen univerzumnak, mivel
részei identikusak, mozdulatlannak is kell lennie. Ugyanis a
magasabbrendüség és az alacsonyabbrendüség a

minőség-mennyi

ség korreláció értelmében visszavezethető valamely mennyiségre.
A mennyiség pedig a legáltalánosabb értelemben nem más, mint a
mozgásmennyiség, azaz a struktura-bonyolultsági fok. Ennek pe
dig, mint minden mennyiségnek egyedüli mértéke az Ember.
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A homogén-izotróp univerzum minden irányban, minden részében
azonos mozgásmennyiséggel rendelkeznék, tehát valamennyi részé
ben izotrópnak kellene lennie, nem lehetnek kitüntetett részei,
s ezért egyáltalán részei sem lehetnek. Az ilyen univerzumban
azonban kölcsönhatások sem lehetnek. Ez pedig a mozdulatlansá
got jelentené, mivel kölcsönhatás és mozgás azonos fogalmak.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy a teilhardi fenomológiából szinte
hiányzik minden mennyiség-analizis, s például a spenceri evolucióelméletnek, amely viszont a mennyiséget abszolutizálja, tö
kéletes ellenlábasa.
Mint látjuk, a minőség-mennyiség korreláció értelmében azonos
minőséghez azonos mennyiség tartozik, s forditva. Abszurd feltételezés az, hogy azonos filozófiai értelemben vett specieshez
valami két különböző dolog tartozzék. Ez alól nem lehet kivétel
a "társadalom" sem, mint species. Éppen ez a minőség-mennyiség
korreláció által megkövetelt bizonyos egyazon fejlettségi szint
hez tartozó rendszerek hasonlósági kényszere tükröződik impli
cit alakban az OCCAM —

borotva elvében is: "Entia non sunt

multiplicanda praeter necessitatem."
Az empiria mindmáig nem mond ellent a földi élet és az emberi
társadalom egyetlenségének. Csak abban az esetben tételezhetjük
fel a földönkivüli társadalom és élet létezését, ha egyetlen
minőségről is sikerülne bebizonyítani, hogy nem régressziv. Ed
dig ilyennel nem találkoztunk. Az emberi társadalom valamennyi
kölcsönhatásában a túlsúllyal rendelkező fél volt. Valamennyi
minőséget, amellyel kölcsönhatásba került, beépítette saját
struktúrájába, s saját szolgálatába állította. A számára ve
szélyt jelentő minőségek legtöbbjét pedig eliminálta.
A társadalom és az élet jelenlegi ismereteink szerint monotipikusak, speciesek, azaz nem genusok, melyeknek speciesei vannak.
Nem beszélhetünk sem társadalomról, sem életről általában, ha
nem e két kategória —

genetikailag tekintve —

zik .
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a Földhöz tarto

TEILHARD két késői Írásában az 1953-ban irt "Létezik-e több
lakott világ?", az 1955-ben, halála évében irt "Az Ember helye
a Világban" előző müveivel disszonáns ellentmondásban felhagy
az Ember u í togenezisének felfogásával, s lehetségesnek tartja
több emberi társadalom létezését is a Világmindenségben. Meg
kell jegyezni, hogy az emberiség és az élet pluralizációjának
tudományos érvekkel is táplált optimizmusa éppen az ötvenes
években kulminált. Ebben az időben se szeri, se száma a földönkivüli társadalmakról és élővilágról szóló müveknek. Talán kü
lön kiemeljük TYIHOV szovjet kutatót, aki önmagának egyenesen
a "kozmobiológus" cimet vindikálta. Ezidőben még a Naprendszer
ben, sőt még a Holdon is lehetségesnek tartották az élet, de
még a társadalmak létezését is. Ezt az optimizmust viszonylag
gyorsan lelohasztotta a kibontakozó űrkutatás, valamint a Tej
útrendszer, de még az extragalaktikus rendszerekre is kiterjedő
rendszeres rádiócsillagászati "társkeresés".
Teilhard e két müve részben Giordano BRUNO theológiai rehabili
tációja is, mivel itt Teilhard fantasztikus scientizált formá
ban lehetségesnek tartja a több társadalom egyszerre történő
kozmikus megváltását. Tudott, hogy Bruno ellen a fővád éppen az
volt, hogy több "lakott világ" esetén a megváltás általános ér
vényessége lehetetlen lett volna.
Teilhard ortoevoluciójával egyetérthetünk, azonban kifejezett
fanatizmusával már egyáltalán nem. Teilhard kozmikus evoluciómodellje, egy tipikus, vagy inkább ad absurdum szeretetiilozófia, s abszurditása éppen abból adódik, hogy az abszolutizált
szeretetet teszi meg az evolúció mozgatóerőjévé. És ez evoluciómodelljének legnagyobb ellentmondása is. Hiszen éppen ő ma
ga jelöli a fejlődés előrevivő un. "radiális" energia-növekedédésének irányát a "negentrópia" irányaként. Amennyiben továbbra
is e terminológia keretei között maradunk, a "szeretetet", —
figyelembevéve a filozófiatörténetben használt összes értelme
zését is —

az egyensúlyi állapotra, a megnyugvásra, harmóniá

ra, konformizmusra törekvéssel azonosíthatjuk. A szeretet az,
ami összekapcsol, homogenizál.
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Teilhardnál a világ egy szeretet-kollapszussal végződik, az
ómegában megvalósul az isteni egység, valamiféle mozdulatlan
"Civitas Dei", amely után már nem létezhet semmi. Ehhez a pers
pektívához Teilhardnak ki kellett iktatnia minden negativ fo
ga1mat: a Rosszat, a Bűnt, a Szenvedést, a Kint, s a hasonló
többit. Teilhard ezt megteszi explicit formában is: "A Rossz
együtt fog növekedni a Jóval, s végül sajátos uj formában az ő
paraxizmusa is bekövetkezik." /Emberi Jel., p. 356/,"sehol sem
Írtam le e szavakat: szenvedés, bűn... könyvemben az emberré
válás biológiai folyamatának egyedül pozitiv lényegét akartam
vázolni, s ezért /a világosság és egyszerűség okából/ nem lát
tam szükségesnek, hogy a kialakított kép negativját is megraj
zoljam." /Ibidem/.
Teilhardnak abban igaza van, hogy az egész evolúciót az egyensulyrajutási kényszer —

nevezzük ezt akár szeretetnek is —

mozgatja. Azonban minden egyensúly az Anyag belső struktúrájának
—

az egyes egyensúlyi helyzetben a rendszerek állandó megvál

tozásával minduntalan felborul, az egyensúlyban lévő rendszerek
alól —

mondhatni —

minduntalan kicsúszik a talaj, azaz a kör

nyezet. Ez az állandóan újratermelődő egyensulyvisszaállitódási
kényszer az az örök feszültség, amely az egész Univerzumot be
lülről mozgatja. Az evoluciódinamizmus ott nagy, ahol ez a reekvilibrációs kényszer nagy és minél nagyobbfoku dezekvilibrációs,
belső "elidegenedést" kell helyreállítania. A fejlődés ciklusai
tehát az ekvilibráció —

dezekvilibráció —

reekvilibráció cik

lusokkal szimbolizálhatok. Abban a szélsőséges esetben, ha a
reekvilibráció az ekvilibráció megismétlődése, nem történik
szintbeli elváltozás, azaz fejlődés. Ha a ciklus rosszul zár, a
a reekvilibráció az ekvilibráció fölé kerül, úgy progresszió, ha
alá, akkor regresszió játszódik le. Teilharddal ellentétben ép
pen az egyensúlyi állapotok gyakoribb, s intenzivebb felborulá
sa, majd "felülről" vagy "alulról" történő feloldódása a magasabbrendüség irányában növekedik. Éppen ez az oka annak, hogy
az evolúció "felfelé" meggyorsul. Valamely rendszer annál fej
lettebb, mennél gyorsabban fejlődik.
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Teilhardnál egy nagyon régi, de ugyanakkor nagyon lényeges fi
lozófiai kategória hiányzik az, amelyet Jacob BÖHME "Qual"-nak
nevezett. Marx és Engels szavaival ez: "... az anyag törekvése,
életszelleme,

feszítőereje, mint gyötrődése". /MEM 2, pp. 126-

-127: "Szent család..."/. Ez a gyötrődés éppen az előbb emlitett
dezekvilibráció —

reekvilibráció mechanizmus. Érdekes ellentét

van Teilhard és állítólagos közvetlen őse, Voltaire között.
Voltaire igy i r : "Le bonheur n'est q'un reve et la douleur est
réelle, vagy Schopenhauer szavaival: "A fájdalom, nem pedig az
élvezet pozitív, melynek jelenléte magát észrevehetővé teszi".
A "fájdalom", a "kin",

"szenvedés" stb. tulajdonképpen a dezek-

vilibráció emberi szintű megnyilvánulásai.
A teilhardi Ómega-Isten

optimista szokvány-prófécia, a tökéle

tes egyensúlyi állapot iránti nosztalgia, olyan Pléróma, amely
ben feloldódik minden ellentét. Az ilyen próféciáknak a filozó
fiatörténetben se szeri, se száma, pl. MORUS "Utópiája", BACON
"Uj Atlantisza", CAMPANELLA "Napállama". Kijelenthetjük, hogy
az evolucióelmélet szempontjából heurisztikusabbak a pesszimis
ta —

a konfliktusokat néha ad absurdum kiélező próféciák —

mint például Malthusé, vagy H.G. Wellssé /időgép, a jövő/. Az
igazi evolucióelméletek pedig azok, amelyek a reális konfliktu
sokat analizálják, mint Marx számos müvében, vagy Darwin.
Teilhardnál az ómega végső ekvilibráció-pontja teljesen absz
trakt formában tűnik fel, nem is részletezhető, hiszen a töké
letesen homogén szeretet-kollapszus állapota. Isten Teilhard
ómegájában agyonszerette az Anyagot, s megfojtotta.
Teilhard itt saját dialektikus felfogásával is szembekerül, mi
szerint: "Az igazi egyesülés differenciálja azokat az elemeket,
amelyeket egymással közeibe hoz."
Teilhard evolúciós Fa-modelljével ellentétben, a dialektikus ma 
terializmus Evolúciós Fája egy olyan Fa, amelynek egyetlen Tör
zse a végtelen múltig nyúlik vissza, s a végtelen jövőbe nyúlik
fel, és Végtelen sok véges ága van, amelyekl a regresszív oldal
hajtások. A Törzs kontinuus felfelé törekvésében, de ugyanakkor
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véges, diszkrét részek láncolata. így a Törzs valamennyi része
véges élettartamú, de a részek genetikailag összefüggnek, s a
Törzs egészében, örök. A Fa éltető eleme a "Qual", vagy "Polemosz". A Fa mindenkori csúcsán kiélezett küzdelem folyik azért,
hogy melyik része maradjon progressziv, s a legyőzött, a legma
gasabban kiágazó véges regresszív ággá válik.
Mindebből következik, hogy az Emberiség is véges, de megvan a
lehetősége, hogy belőle nőjjön ki a következő magasabbrendü
mozgásformák végbelen sorozata. Mint ahogyan az emberi társada
lom is föléje nőtt "szülőanyjának" a Biosznak, s nagyrészt de
terminálja annak további sorsát. Ugyanigy az Emberiség magasabbrendü szülöttje is igy viszonyul majd szülőanyjához, az Em
beriséghez .
Az evolúció felfelé egyre pergőbbé válik, az "Aufheben" megol
dódás szerepe egyre növekszik, a durva "vagy-vagy" megoldások
kal szemben, s ezért feltehető, hogy a poszthumán minőségek
szukcessziója egyre kevésbé lesz drasztikus, de mindenképpen
előidéz minduntalan teljesen uj ellentéteket is. Az "Aufheben"
sem vezethet semmiféle szeretet-kollapszushoz .

Teilhard de Chardin a kozmikus evolúció eddigi legimpozánsabb
fenomenológiáját tárta az emberi tudás elé, mintegy nyersanyag
ként a kauzális értelmezéshez. Teilhard szeretet-abszolutuma
ugyanakkor állandó ellentmondásban van dialektikájával. Ezt
csak a dialektikus materialista evolucióelmélet tudja felolda
ni azzal, hogy a Fa tetejéről eltávolítja az ómegát, s megerő
síti a Fa növekedésének autodinamizmusát, amely már benne lap
pang a teilhardi Fában is. Az ómega-kollapszus megszüntetésével
a Fa felszabadul, s végtelen magasságokig nő.
Teilhardnál az evolúciót az emberi társadalom szintjén a Hit
hajtja, Hit az Evolúcióban. Ezt a Hitfelfogást kötelességünk
elfogadni, függetlenül minfenféle világnézeti és vallási felfo
gástól. Teilharddal a Hit abszolút humán kategóriává vált. Ez
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a Hit különösen aktuális napjainkban, amikor az Emberiség ki
nőtte a Földet, s ennek fokozódó bizonyossá válása, egyre
rosszabb hatással van az emberiség kedélyállapotára: ennek meg
nyilvánulása a növekvő pesszimizmus is, a konzervatív ideológi
ák renaissance-a, a kiéleződő és egyre neurotikusabbá váló nem
zetközi politikai légkör. Hinnünk kell abban, hogy az Emberiség
ezt a válságállapotot túléli, s adva van számára a lehetőség,
hogy végtelen magasságokra törő, végtelen progresszív genetikai
sort produkáljon.

118

P. Teilhard de Chardin and the theory of evolution
Cs. Detre

Hundred years ago, in 1. May 1881 was born P. Teilhard de
Chardin the paleontologist, philosopher and theologist. He
created an individual universal evolution-modell. In this
modell the Universe was developed from a poorly definited
muddled "Alpha" to the "Omega"-pleroma. In this final phase
of evolution the total affection is realized. This evolutionmodell is the apotheosis of paleontology, because the OmegaGod is developed directly from the Living World.
The main imperfection in this evolution-modell is, that the
dialectics of the progression-regression, therefore, the
regressive evolutional lineages are not respected. P. Theilhard
de Chardin by all means in this evolution-modell offered the
most excellent evolution-fenomenology of the 20th century,
which must be improved by the posterity.
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