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Bergson útja

az evangéliumok Krisztusa felé

"Éjszaka és köd" borította Franciaországot és Európát, amikor Henri Bergson
1941. január 4-én Párizsban (Auteuil) meghalt. A német megszállás idején te
mették: csak leánya, Paul Valéry költő és egy katolikus pap kísérte el utolsó
útjára a zsidó származású filozófust, akit 1914-ben a Francia Akadémía tagjai
közé választott, 1928-ban pedig megkapta a Nobel-díjat. A College de France ta
nára, aki a század elején lázba hozta a francia és külföldi értelmiséget, élete vé
ge felé az evangéliumok Krisztusa mellett tett hitvallást és egészen közel került
a katolicizmushoz. Szellemi-lelki fejlődését nagy figyelemmel nyomon kísérte a
tudomány és a kultúra világa. Hatása szinte felmérhetetlen a modern gondol-
kodásban és irodalomban. '

Henri-Louis Bergson élettörténetének külső adatai pár sorban összefoglal
hatók, 1859-ben született Párízsban lengyel és angol származású zsidó szülők

gyermekeként. Párizsban nevelkedett. Diplomavizsgaja után előbb vidéken,
majd a fővárosban középiskolában tanított. 1900-tól a College de France kated
ráján adott elő, mivel a Sorbonne-on nem kapott fórumot.Népszerűségeegyre
nőtt. A világ minden részéről magához vonzotta a hallgatóközönséget. Dienes
(Geiger) Valéria is tanítványai közé tartozott: ő lett Magyarországon műveinek

[ordítőja és fő értelmezője. .
Először filozófiája kibontakozását, szellemi fejlődésének állomásait mutatjuk

be, majd Isten és Krisztus felé vezető útját vázoljuk.'

I. A tudattények elemzésétőla misztikusokig

Ha Emmanuel Mounier-val szemléltetni akarjuk Bergson helyét a filozófia
történetben, az ún. "egzisztencialista fa" egyik ágán helyezhetjük el. Mounier az
egzisztencializmust a legtágabb értelemben veszi. A fa gyökereinél Szókratész
és a sztoikusok, illetve Ágoston, a törzsön Pascal, Maine de Biran és Kierke
gaard, majd a fenomenológia módszeréből ágaznak ki az újabb irányzatok; balra
Nietzsche, Heidegger és Sartre, jobbra Jaspers, a perszonalizmus és G. Marcel,
felfelé Laberthonniere, Blondel, Bergson (és Péguy), Scheler, K. Barth, Buber,
Bergyajev stb.

Bergsonnak számolnia kellett ismeretelméleti· kérdésekben a német idealiz
mussal (főleg Kanttal), a francia tudományelmélettel és a darwini eszmékkel.
továbbá evolucionizmusát és filozófiáját szembesíteni kellett a korabeli bio
lógia-pszichológia eredményeivel. Bergson nem apszichológiától indult el,
hanem mindenekelőtt a "biológia inspirálta" (Valéry); a természethölcselettőI
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jutott el a tudattények elemzéséhez, majd az élet fejlődésénekátfogó szemléleté
hez. Maine de Biran, Ravaisson és Lachelier spiritualista antropológiája is segí
tette abban, hogy igazi evolucionizmusát a durée (megélt időtartam) tapasztala
tára alapozza: "az életet mint a szellem hordozóját látta .és fogta fel", mondotta
Valéry Bergson halála utáni megemlékezésében.

Amint H. Gouhier hangoztatja Bergson művei.összkiadás~ bevezetőjében
(Oeuvre, PDF, 1970), a filozófus eszmevilágát tökéletesen összefoglalja négy
'főműve: Tanulmánya tudat közvetlen adottságair6l (1889), Anyag és emlékezet
(1896), A teremtő fejlődés (1907), Az erkölcs és a vallás két forrása (1932). E
négy alapvető munka egyben fejlődésének állomásait is jelzi, amint ő maga több
ízben kifejtette.

1. A tudat közvetlen adottságai
Bergson alapvető intuíciója közismerten a valós időtartam (durée réelle) fel

fedezésével kapcsolatos. A "tartam" tudatunk alapvonása: az élményvilágunkat
gazdagító tapasztalatok beíródnak emlékezetünkbe, de a múlt mindig újraterem
tődik. Ezzel szemben a külső, mérhető idő, a fizikai idő a térbeliségből vett
mennyiségi meghatározások eredménye. Nem alkalmazható belső világunkra,
tudatunk tényeire. Bergson fölfedezése a következő: az időtartam nem a herak
leitoszi folyam, hanem olyan változás, amely megmaradás és új teremtés; maga a
Lét, amelyben a levés (devenir) részesedik. Mindaz, ami él, tartammal rendel
kezik; annál gazdagabb ez a tartam, minél fejlettebb valóságról van szó.

Az ember az intuíció, közvetlen megismerés, "látás" révén ragadhatja meg a
tartamot. Az intuíció tárgya lehet bármely élő, mindaz, ami "tart", tartammal .
rendelkezik (változása nem mechanikus ismétlődés, hanem valami új létre
hozása). De mindenekelőtt saját belső világunkat ragadhatjuk meg az intuíció
ban. Ez a "látás" alig különböztethető meg a látott "tárgytól" (magától a szel
lemtől, a tudat tényeitől). Bergson egybeesésről beszél, amikor az intuíciót meg
határozza: "olyan rokonszenv, amellyel a megismerési tárgy belsejébe hatolunk,
hogyegybeessünk azzal, ami benne egyszeri és következésképp kifejezhetetlen".
Elsősorban tehát belső világunkat "látjuk"; az intuícióval meghódítjuk és kikém-:
leljük a "mély én"-t (moi profond.) De analóg értelemben megragadható minden
élet, sőt bizonyos mértékig a szervetlen anyag is, amennyiben változást, valós
mozgást tartalmaz, mivel az ember rokon az anyagi világgal; belőle ered. Az em
ber a tudat közvetlen adottságain keresztül mintegy ráláthat a világfejlődés tar
talmára, egybeeshet a kozmosz életlendületével, a teremtőfejlődéssel.

2. Anyag és emlékezet
A század vége felé Bergson intuíciója határozottabb formát ölt. Az Anyag és

emlékezet (1896) síkján a mély én már személyesnek jelenik meg. A "szellem"
megszerzi teljes jogait! és már felvillan a halhatatlanság ígérete. A szabadság
már nem csupán amély ént nyilvánítja ki, hanem a lélekről tanúskodik. A tar
tam bensőségessé válik a tiszta emlékezetben.

Ezen a szinten a test és a lélek egységének problémája - a paralelizmus - első

sorban a cselekvés problémája. A cselekvés önmagában még nem szabad tett;
mert ez az utóbbi igazában a tartam spontán kibomlása. A konkrét cselekvés vi
szont a tartam koncentrációja, következésképpen - mivel a cselekvés alkalmaz-
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kodás a helyhez és az anyaghoz - a tartam elszegényedése. (Jól megfigyelhetjük,
hogy Bergson gondolkodása állandó keresés, tapogatózás, a tapasztalatok apró
lékos elemzése; maga is folyamat; kibontakozás: "időreformjának" is tartalma
vanl) A cselekvés gyakorlati célt tűz maga elé: térbeli, anyagi, hasznossági indí
téka van; a szabad tett előre feszül, mint az életlendület. Valójában a Lét eredeti
lendületének kibontakozása.

Bergson az intuíciót kiterjeszti az életre, sőt analóg módon a szervetlen anyag
mozgására is. "Mindenütt, ahol valami él, valahol nyitott regiszter van, amelybe
az idő beleíródik." És ahol élet és idő van, ott egyediség van. Az egyediség az
élettel kezdődik; megelőzi az ember pszichizmusát, Az élet tendencia, beirá
nyulás, törekvés, tehát befejezetlen valami. De a befejezetlenség ellenére az
egyed egészet alkot. Az élő szervezetben az egész bontakozik ki. A lényeges sza
kadás > "küszöb" - a; élettelen anyag és a szellem között van. Az emberi szinten
a szellem (tudat) megtöri a mechanizmusok láncolatát. Bergson tehát a biológiai
valóságban keresi a személyesség gyökereit, anélkül, hogya szellem-személy va
lóságát a biológiai szintre fokozná le, hiszen hangsúlyozza a szakadást is. (Ké
sőbb ugyanígy kiemeli a "küszöb" vagy a "kritikus pont" fontosságát Teilhard de
Chardin, amikor a fejlődésről beszél.) A szabadság lényegében önmeghatározás,
de van benne valami "vitalizmus", vagyis a szabad tett az életlendület folytatása,
tökéletesedése. Ezzel a szemlélettel Bergson (miként Teilhard is) eltávolodik az
"idealista" filozófiáktól.

3. A teremtő fejlődés

Az életlendület (élan vital) épp úgy kulcsfogalom Bergson gondolkodásában,
mint a reális időtartam (durée réelle). Amikor a Teremtő fejlődésben (1907) ki
dolgozza saját evolucionizmusát, elemezve az ember és a fejlődő világegyetem
kapcsolatát, Bergson pontosabban meghatározza az életlendületet. Teremtő

energia ez, valamiképpen szellemi természetű. Előbb megszervezte az anyagot:
számos, egyre függetlenebb ("szabadabb\.!) élő fajt hozott létre az idegrendszer
tökéletesítésével. (Teilhard majd' a centro-komplexitás tudat növekedésének je:
lentését vizsgálja Bergson ihletésére, és megállapítja, hogy az evolúció lényegé
ben a tudat növekedése: montée de conscience.) A kellőképpen kifejlett agy lehe
tővé teszi az emberi gondolat (öntudat) és szabadság megjelenését. De a mai
emberiség tovább fejlődik: az életlendület erőfeszítése folytatódik, hogy az
embert teljesen felszabadítsa az anyag kötöttségei alól. Erről tanúskodik például
az ember alkalmazkodása környezetéhez, valamint a tudomány és II technika ál- .
landó haladása, amelynek célja az, hogy uralmunk alá hajtsuk a természetet, a
külsó világot.

Bergson sajnálattal állapítja meg: a társadalmi kapcsolatokban-még a gőg, a
félelem és az erőszak reflexeinek áldozatai vagyunk. A teremtő fejlődésnek tár
sadalmi szinten kell folytatódnia. Ennek úttörői azok a kiváló emberek lesznek,
akik elkötelezik magukat az emberiség felszabadítására. Ezek a személyiségek 
a nyitott és testvéri társadalom előfutárai - arra törekszenek, hogy szétrobbant-

- sák a zárt és önző társadalmak válaszfalait. A nyitott személyíségekben nyilatko
zik meg leginkább az életlendület.

Bergson a fejlődést egy egyetlen központból kilőtt rakéta szétsugárzó fényéhez
hasonlítja. A fejlődés nem egyenesvonalú, hanem szétágazó, széteső sugarkéve.
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Ugyanakkor minden jel arra vall, hogy a világfejlődés célpontja az ember. Ezt a.
végső állapotból visszatekintve láthatjuk. Úgy tűnik, mintha minden az ember
megjelenését készítené elő a fejlődés folyamán. Bergson itt nem beszél finaliz
musról: nem állítja azt, hogy egy meghatározott "terv", szándék és.cél szerint
valamiféle felsőbb Lény előre látta és irányította a fejlődést, mégis az emberben
keresi az evolúció létjogosultságát.

4. Az erkölcs és a vallás két forrása
Bergson eszmevilága nem zárt rendszer, nem is lineárisan, hanem körkörösen

bontakozik ki és egyre mélyül. Mint .valami szimfóniában az alapmotívumok,
korábbi intuíciói újra meg újra megjelennek, egyre határozottabb körvonalak
kal. Az erkölcs és a vallás két forrása tulajdonképpen a Teremtő fejlődés alap
gondolatait szöví tovább. Ez a mű jelzi szellemi fejlődésének csúcsát, s itt jut el
a Szeretet-Istenhez.

Bergson még jóval a Két Forrás megjelenése előtt ezeket írta De Tonquédec
jezsuitának: "Az Essai (A tudat közvetlen adottságai) című munkámban taglalt
elmélkedések a szabadság tényét állítják előtérbe; az Anyag és emlékezetben
remélem, a szellem valóságát tettem. kézzelfoghatóvá, a Teremtő fejlődés meg
mutatja a teremtés ténylegességét: mindebből világosan adódik egy alkotó és
szabad Isten fogalma, aki létrehozza az anyagot és az életet, és akinek alkotó
törekvése az életet illetően a fajok fejlődésében és emberi személyek alkotásán
át folytatódik." Sándor Pál is idézi ezt a Ievelet.' Marxista szemszögbőlmutatja
be és bírálja Bergson filozófiáját és istenképét. Szerinte Bergson '"harmadik
utas" az ismeretelméletben is; istenélménye pedig se nem teizmus, se nem ateiz
mus, "hanem a szabadság olyan misztikus istenélménnyé alakul nála, amelyben
az ember a maga kétségbeejtő magáramaradottságában egy tárgyatlan és kifejez
hetetlen hitbe kapaszkodik."!

Ez a megállapítás az' életmű tárgyilagos elemzése és Bergson személyes köz
lései alapján nem állja meg a helyét, főleg Az erkölcs és a vallás két forrása színt
jén és az utolsó vallomások tükrében nem. Lássuk előbb a Két forrás-t.

Bergson az erkölcsi kötelesség mibenlétét vizsgálja, majd az ún. statikus vallá
sokat mutatja be. Ezután tér rá a III. fejezetben a dinamikus vallás elemzésére.
A nyitott erkölcs és a dinamikus vallás a hósökben, a keresztény misztikusokban
mutatkozik meg a legtisztábban. Szókratész és Jézus után Szent Pál, Avilai Szent
Teréz, Sziénai Szent Katalin, Assziszi Szent Ferenc és Szent Johanna nevét em
líti. Politikai személyiségeket és refprmereket nem nevez meg. Szerinte az er
kölcs és a vallás ezekben a személyíségekben testesül meg legtisztábban: adjuto
res Dei, Isten segítőtársai, akik semmit sem tudnak tenni Isten nélkül,ugyan
akkor teremtők, mint Isten. Annak a teremtő energiának hordozói, amit szere
tetnek nevezünk.

A szeretet és a teremtés összefüggnek: a nyitott erkölcs és vallás jellemzői.A

szellem felé tartó fejlődés mozgatói tehát a nagy személyiségek, a misztikusok.
Az anyag viszont, amely meghatározza az egyedeket, valamint a társadalmi
.nyomások - a determinizmusok hálójába fogja a személyeket: a zárt erkölcs és
.vallás forrása. Az egyén úgy személyesedhet, ha a szeretet teremtő energiájának
hatására belép a felfelé ívelő fejlődésfolyamat tartamába. A misztikusok tapasz
talata révén - ez a szellem (lélek) anyagtól való függetlenségének jele - megnyí-
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lik a halhatatlanság lehetősége. Az igazi szakadás nem az erkölcs és a vallás kö
zött van, hanem egyfelől a zárt erkölcs és a statikus vallás, másfelől a nyitott er
kölcs és a dinamikus vallás között. Az egyén személy lesz, amikor egybeolvad az
egyetemes Akarattal. Nem tűnik el ebben az egyesülésben! (Teilhard is gyakran
hangoztatja, hogy az igazi egység - személyes síkon - differenciál.) A legmaga
sabb fokban szabad személlyé válik a szabadság és a szerétetteremtő ereje által.
A misztíkusok megszabadulnak a Hatalomnak felfogott Istenség képétől. Életlen
dületük forrása a Szeretet hívása. A nyitott szeretet célja nem más, mint Isten,
aki Szeretet. A nagy mísztikusok belső fejlődése kifejezetten tanúskodik Isten
ről, aki élő valóság, állandó Élet, tevékenység és szabadság. A misztikusok hiva
tása és tapasztalata tehát megvilágítja Isten természetét és az életlendület leg
mélyebb mivoltát is: "Isten szeretet, és szeretet tárgya: ez a miszticizmus egész
tanúsága."

A mai társadalomnak át kell alakulnia aszellemi energia, a szeretet vonzása
által, hogy nyitottabb legyen a párbeszédre, a barátságra, a testvériségre. Az esz
mény az a harmonikus társadalom, ahol az emberi gondolkodás megszabadul az
anyagi eredetű konfliktusoktól, az erőszaktól és mindenfajta szolgaságtól. Ebben
a társadalomban a gondolat teremtő ereje teljes szabadsággal kifejthetné poten
ciáját, hatóképességét, és így a teremtő erő azonos lenne a világegyetemet moz
gató (isteni) szeretetenergiával. Így az embereknek a nagyobb öntudat és szabad
ság birtokában meglenne a lehetőségük az állandó nevelésre, a művészi és költői
alkotás, a tudományos kutatás örömeire. Az egész emberiség visszamerülhetne
az élő tartam forrásaiba.

Prófétai látomás? Utópia? Lehet~ De.rnindenképpen humanista szemlélet, po
zitív (nem veszedelmes!) világnézet! De hogyan jut el Bergson erre a végkövet
keztetésre? Milyen módszert követ? Módszere vázolása után jobban látjuk sajá
tos theodiceáját is, és választ adhatunk erre a kérdésre: ki is igazában Bergson
Istene?

II. Bergson istentana és hite

William James tanulmányai a vallási tapasztalatról, Henri Delacroix kutatásai
a miszticizmus története és pszichológiája területéről Bergsont a keresztény
misztika felé irányították. Az újplatonikusok, a buddhista bölcsek, a zsidó pró
féták vallási tapasztalatait összevetette a "nagy misztikusokéval", a keresztény
misztika legkiemelkedőbb személyiségeinek tapasztalatával: Isten kiváltsagos ta
núinak filozófiai megközelítésével - az intuíció kiszélesítésével - lendült az
Abszolútumig; az életlendület forrását kereste.

1. A metafizika: teljes tapasztalat
P. Tonquédecnek írt második levelében, azokról a kutatásokról szólva, ame

lyek később a Két Forráshoz vezettek, Bergson megjegyzi: "Nem vagyok biztos
abban, hogy soha semmit sem közlök a témáról; de csak akkor teszem, ha olyan
eredményekhez jutok, amelyek éppannyira kimutathatóknak vagy éppannyira
megmutathatóknak tűnnek, mint más munkáim eredményei." Bergson hangsú
lyozza, hogy ha valaminek vagy valakinek a létéről van szó, inkább megmutatás-
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ról, semmint kimutatásról kell beszélnünk. Nem mutatja ki (more mathematico)
Isten létét, vagyis nem valami okoskodás végkövetkeztetéseként állítjuk Istent,
hanern megmutatjuk jelenlétét. "Az igazság az, hogy a létezés csak a tapasztalat
ban lehet adva."

Bergson realista: a teljes tapasztalatot - a vallásit is - ki akarja kutatni; "a me
tafizika a teljes tapasztalat" - hangoztatja. Szerinte magát a Létet kell megismer
nünk, közvetlenül. A "tiszta ész" nem csupán a "gyakorlati észt", a cselekvést
szolgálja; igyekezzünk látni, hogy lássunk, nem pedig azért, hogy cselekedjünk.
Így az Abszolútum felfedi magát, egészen közel hozzánk, sőt bizonyos mértékig
bennünk. Az Abszolútum az a Lény, amely "tart" öntudatomban és öntudatomon
kívül, a Tudat közvetlen adottságai énjében és a Teremtő fejlődés világ
egyetemében. Bergson nagybetűvel írja a Lényt és az Abszolútumot; ez Ís jelzi,
hogy a teremtő energia forrásának, Istennek tekinti. Szent Pál szavait módosítva
ezt mondja: "Az Abszolútumban vagyunk, mozgunk és élünk."
. A kanti relativizmus a puszta ész korlátai közé szorítva valláshoz vezetett. De

amikor a filozófus nem áll meg a "tiszta ész" (az okoskodó értelem) korlátainál,
hanem a teljes tapasztalatot - a vallásit is - át akarja fogni sajátos intuíciójával,
nem zárhatja ki a misztikusok tapasztalatát sem. Az élet tudománya igazában
csak úgy beszél az életről, hogy intuíciója túllendül az okoskodás által kijelölt
zónákon. A természetfilozófia szintjén a tartam intuíciója felfedezi az Abszolútu
mot létemben és létemet az Abszolútumban. Nem mond ellene tehát a tudo
mánynak és nem hagyja el a filozófiát az, aki felveti a kérdést: milyen határai
vannak az intuiciónak. sőt, egyáltalán vannak-e,

Henri Bergson nem misztikus, de a nagy misztikusok tapasztalatát - kellő ros
tálás, "tisztogatás", verifikáció után - az istentapasztalat forrásának veszi. Meta
fizikáját (theodiceáját) e nagy tanúk beszámolóira alapozza, De ugyanakkor mód
szert is változtatott: a bergsoni intuíció nem merül ki Henri Bergson intuíciójá-

I

ban. A metafizikus Isten tanúit faggatja; ez már új típusú metafizikát jelent. A
nyitott erkölcs és a dinamikus vallás egyetlen utat alkot, a teremtő mísztikusok
hoz vezet, akik Isten, a Szeretet tanúi, az életlendület és a szeretetenergia egye
dülálló formáját testesítik meg.

2. lsten: Szeretet
Bergson a Két Forrásban a "teremtő fejlődés" második részét írja meg. Most

már ai emberek történetéről van szó. Akár igaza van, akár nincs, megállapítja:
Izrael prófétái még nem "nagy misztikusok", hanem nagy cselekvők; egy nemzeti
Isten szócsövei és az igazságosságot hirdetik, nem pedig az egyetemes vallást
inspiráló szeretetet. Plótinosz vagy a keleti misztikusok elmenekülnek a világ
ból. A nagy keresztény misztikusok a szemlélődéssel és cselekvéssel a teremtő

Szeretetben részesednek.
Először megállapította, hogy a misztikusok tapasztalataik leírásában nem ál

modozást vagy beteges képzelgéseket fejeztek ki, azután azt vizsgálta meg, hogy
mennyiben eredeti a tapasztalatuk. Arra a meggyőződésre jutott, hogy élményük
lényegében eredeti: az életlendület kvintesszenciája, a szeretetlendület kife
jezése.

A misztikus tehát a szeretetben látja Isten lényegét; a filozófus ezt a Szeréte
tet teremtő energiának fogja fel. Reflexióit a misztika jelzéseit követve folytatja.
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"Az életlendületet, amely áthatja az anyagot, és amely kétségkívül annak lét
jogosultsága, egyszeruen adottságnak vettük.' Az emberiséggel kapcsolatban,
amely a főirány csúcsán helyezkedik el, nem is tettük fel a kérdést, hogy vajon
önmagán kívül van-e létjogosultsága. Ezt a kettős kérdést a misztikus intuíció,
úgy veti fel, hogy egyben választ is ad rá. Egyes lények azért hivattak létre, hogy
szeressenek és szeressék őket, minthogy a teremtő energiát a szeretettel kell
meghatároznunk. E lények különböznek Istentől, aki maga aza szeretetenergia;
ezért csak a világegyetemben jöhettek létre, és a világegyetem értük, miattuk
lett."4

Az ember nem vész el a mérhetetlen mindenségben, ahogy Pascal gondolta,
amikor a "gondolkodó nádszálat" végül is nádszállá fokozta le. Testünk magában
foglalja az egész fejlődést: mérhetetlenné tágul az öntudattal és a világ megérté
sével - kiterjed egészen a csillagokig. Az egész világ fejlődését kell figyelembe
vennünk, hogy Istent állítsuk, 'és at emberiség egész szellemi történetét átfog
nunk, hogy Krisztusra rányissunk. A keresztény misztika az emberiség lelki fej
lődésének csúcsát jelzi; de a kezdetnél ott van Krisztus. A Két Forrásban Berg
son csak egyszer beszél Krisztusról. A sokat idézett szakasz így hangzik: "Miszti
cizmus és kereszténység tehát egymást vég nélkül feltételezi. Mégis kell lenni
kezdetnek. A kereszténység kezdeténél ténylegesen ott van Krisztus. A mi jelen
legi szempontunkból - ahonnan megjelenik minden ember isteni mivolta - nem
fontos, hogy Krisztust embernek nevezik vagy sem. Még az sem fontos, hogy
Krisztusnak nevezik. Azok, akik addig mentek, hogy tagadták Jézus létét, nem
akadályozhatják meg, hogy a Hegyi beszéd ott szerepeljen az Evangéliumban,
más isteni szavakkal együtt. A szerzőnek tetszés szerinti nevet adhatnak, de azt
nem tehetik, hogy tagadják a szerzőt. Nekünk tehát' most nem kell felvetnünk
ilyen problémákat. Egyszeruen csak-ezt mondjuk: ha a nagy misztikusok olya
nok, amilyeneknek leírtuk őket, eredeti, de nem teljes követői és folytatói
annak, aki tökéletesen volt az evangéliumok Krisztusa."!

Bergson filozófiai módszeréből következik, hogy nem vitatja itt Krisztus, az
Istenember természetét, megelégszik a Krisztus-tény állításával. Nem bocsát
kozik teológiai elemzésekbe Krisztus isteni és emberi természetét illetően. De 
ahogy H. Gouhier állítja - nem áruljuk el Bergson gondolatát, ha ezt mondjuk:
Krisztus embersége annyira tökéletes, hogy ezentúl Istent ken írnunk, és isten
sége annyira valóságos, hogy az Embert is nagy betűvel kell írnunk. A teremtő

fejlődés metafizikája eljut egy Ember-Istenhez, anélkül, hogy elvetné az Isten
Ember problémáját.f A filozófus tehát filozófiáján belül találkozik Krisztussal,

.miután összehasonlította a nem keresztény és keresztény misztikusokat, 'Számá
ra "az evangéliumok Krisztusa" filozófiailag a misztikus Abszolútum. Hogy ezt
elismerje, nem szükséges a hitaktus; elég volt, hogy a végsőkig kövesse filozófi
ájának, a teljes tapasztalatot átölelő metafizikájának logikáját.

3. Bergson Istene
Kicsoda tehát Bergson Istene? Plótínosz. Istenét (Abszolútumát) fogadja el,

avagy Ábrahám, Izsák, Jákob és Jézus Istenét? A Két Forrás elemzései megmu
tatták, hogy az "emberfeletti ember": az evangéliumok Krisztusa. Bergson nem
magyarázta meg, hogy Krisztus miért a tökéletes misztikus. Bizonyára elégséges
nek tartotta a Hegyi beszédre való utalást. Istenről ezeket írta - mintegy Szent
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János szavait ismételve -: "Isten szeretet, és szeretet tárgya. A misztika állandó
an e kettős szeretetről beszél." Majd még hozzáfűzte: "az isteni -szeretet nem va
lami Istenből, hanem magá lsten." Isten szeretete - kettős' értelemben (vagyis
Isten emberek iránti szeretete és az emberek Isten iránti szeretete) - egészen
más, mint valami végtelenre fokozott emberi szeretet.

Isten a szeretet. A szerétett tárgy sohasem oka szeretetének, mert szereteté
nek oka létében Vim, vagyis ez a léte: szeretet. Kiáradó, szabadon szökellő jóság,
teremtő lendület. Olyan lényeket teremt, akik méltók arra, hogy szeresse őket.

Istennek szüksége van ránk - állítja Bergson a misztikusok nyomán, nem törőd

ve a teológusok aggályaival -, de azért, hogy szerethessen bennünket. A filozófus
szerint a teremtésben Isten arra vállalkozik, hogy teremtőket teremtsen, és hogy
szeretetére méltó lényeket hozzon létre maga számára. Bergson Szent Pál szava
it alkalmazza, amikor "adjutores Dei"-t, Isten segítőtársai-tmond.

Bergson Isten-képe csak filozófiai-lelki fejlődése utolsó szakaszában öltött ha
tározott vonásokat. Hogy Bergson hitét világosabban lássuk, filozófiáján kívül
figyelembe kell vennünk személyes vallomásait és végrendeletét is. Egyszer így
nyilatkozott magáról: "Mindig csak visszatérek az Evangéliumhoz: ez az én igazi
szellemi hazám; és sennni sem lep meg, semmi sem ábrándít ki abból, amit
Krisztus mondott." Szellemi végrendelete pedig, amelyet négy..évvel halála előtt

írt meg, így hangzik: "Elmélkedéseim egyre inkább a katolicizmus közelébe ve
zettek, amelyben a judaizmus beteljesedését látom. Megkeresztelkednék, ha nem
látnám évek óta az antiszemitizmus rettentő hullámát ( ...), amely elönteni ké
szül az egész világot. (Eddig Sándor Pál is idézi a végrendeletet; de folytassuk!)
De remélem, hogy - ha ezt Párizs bíborosérseke engedélyezi - egy katolikus pap
mond imát temetésemkor. Ha ezt az engedélyt nem adnák meg, egy rabbit kelle
ne hívni, de előtte sem, senki előtt nem kell eltitkolni, hogy én erkölcsileg a ka
tolicizmushoz tartozom, és hogy elsődleges kívánságom az, hogy katolikus pap
mondjon imát temetésernkor.' - Bergson kívánsága teljesült. P. Sertillanges
domonkos, aki - számtalan más gondolkodóval - annyit kapott Bergsontól, a filo
zófus halálára emlékezve kijelenti: "Semmi kétségem nincs afelől, hogy Istennél
van ez a lélek."

Anélkül, hogy Isten és Bergson titkát tiszteletlenül feszegetnénk, még néhány
megjegyzést szeretnénk tenni arra vonatkozólag, miért is maradt Bergson az
egyház küszöbén, Ő maga jelezte a zsidóüldözést: sorsközösséget akart vállalni
az üldözöttekkel. De lehet még egy másik ok is, amely Bergson.alkatával és mód
szerével függ össze. Jól rávilágít erre Jean Guitton katolikus gondolkodó, Vallás
kritikai múvei? előszavában ír arról, miért nem érthetők vagy hatékonyak min
denki számára a hitre indító érvek. Közrejátszik szerinte a nem 'hivő őszinte

ségre törekvése. Korunk embere ezt fokozottabban megéli. Guitton szerint, a
reflexió aggályos precizitásával .közeledett a hitbizonyossághoz. "E lelkeknél a
reflexió aggályossága olyan eleven, hogy elveszi bizonyosságukat, és a hit aktusa
azért válik nehézzé számukra, mivel a bizonytalanság miatt nem tűnik nekik 10
jálisnak. De nem kell azt gondolnunk, hogy ez a lelkiállapot a gyenge és állhatat- .
lan szellemek jellemzője ( ...) Nem hiányzott ez Bergson utolsó reflexióiból
sem. Tanúja voltam ennek e nemes szellemnél, aki annyira a szigorú és tökéle
tes gondolkodás szerelmese volt. Szívesen 'csatlakozott volna a katolikus keresz
ténységhez, ha nem tartotta volna vissza a küszöbön az őszinteségnek ez a ne-
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hézsége. Saját bevallása szerint módszere lényegében a következő volt: az állí
tást .az általa tanulmányozott valóság lehető legszűkebb zónájára korlátozni.
Csak arra tudott igent mondani, aminek igazáról hosszú tanulmány után meg
győződött. Egyebekről ~gy beszélt, mint mindenki más: valószínűségekszerint és
hozzáértés nélkül. Márpedig a katolikusok krédójában számos kijelentés súlyos
nehézségektőlterhesnek tűnt neki; bizonyos igazságok kétesek voltak szemében.
Nagyon idős volt, és nem volt ideje ahhoz, hogy a dogmákat (hitigazságokat) az
általa elengedhetetlennek tartott vizsgálatnak alávesse. Úgy érezte, nincs joga
ahhoz, hogy kijelentse: valamennyit egyformán vallja. Szívesen halt volna meg a
küszöb vagy a katekumenátus egyházában, amely nem kötelezte volna olyan hit
tételek elfogadására, amelyek még nem értek meg lelkében arra, hogy teljesen
csatlakozzék hozzájuk."!

Bergson műveit az egyház 1914cben indexre tette. Ez a korszellemből és a
szellemi légkörből érthető. A modernizmus korában egyesek még a katolikus
Blondelt is "modernist<inak" tartották; a több meglátásban Bergsont követő Pro
hászkát pedig - igazságtalanul - 1911-ben szintén indexre tetették.? A század
elején és később is sokan hivatkoznak Bergsonra, olyan katolikusok is, mint pl.
Edouard Le Roy, aki belekeveredett a modernista vitákba és elfogadhatatlan né
zeteket vallott a dogmafejlődésről. Ezenkívül abban a korban Bergson fejlődés

elmélete is összeegyeztethetetlennek látszott a katolikus tannal (miként később
Teilhard de Chardiné is). A szcientizmus különben is vallásellenes ideológiát
kovácsolt a fejlódéstanból: - függetlenül attól, hogy az evolúció milyen tudomá
nyos problémákat vetett fel.

De éppen a Bergson meglátásait követő katolikus gondolkodók érdemének
tudható be, hogy a század elején megtört a szcientizmus és determinizmus vi
lágnézete és új szellemi reneszánsz indult el a gondolkodásban. Elég, ha itt a to
mizmust újraértelmező Rousselot (aki aztán-Maráchalt befolyásolta), Sertillan
ges vagy Gilson nevét említem. Nem feledve természetesen a paleontológus
Teilhard de Chardint, aki a keresztény evolucionizmus úttörője lett. Ezek a kato
likus szakemberek újragondolták a teremtés eszméjét, továbbá a megismerés
intuitív szempontjait is kidomborították, túlhaladva egy bizonyos tomista racio-

l
. f

na Izmuson. '
Jól látta Bergson szerepét már 1914-ben Prohászka Ottokár (aki, mint Babits

is, részben Dienes Valéria közvetítésével, részben saját tanulmányai alapján fe
dezte fel a francia filozófus termékeny intuícíóit): "Az idealista reneszánszban a
legjellemzőbb mégis csak az, hogy az Új-Franciaország e szellemi irányát hata
lommá nem a keresztény filozófok emelték - kiknek kiválóságát s érdemeit ezzel
cseppet sem vonom kétségbe -, hanem azok a mathematikusok, természettudó
sok s nemkeresztény filozófok, kik a mechanikus világnézet szikláit szétrobbant
va megint teret nyitottak a hitnek, az eszmények tiszteletének s a transzconden
tális erkölcsnek. ( ...) Ezt a 'laikus' munkát Boutroux, Poincaré, Bergson s tár
saik végezték. ( ...) A legközvetlenebb s legkihatóbb indítást az idealizmus felé
mégis Bergson filozófiája adta. Bármilyen kifogásokat emeljünk is e filozófia el-
len, hatása mégis nagyszeru volt ...".10 .

·Prohászka "idealizmust" mond, de a kifejezést nem ismeretelméleti értelem
ben használja, hanem "spiritualista" irányt akar jelölni vele. Ez ateljes tapasz
talatot, a misztikát is felölelő metafizika. Rousselot S. J., aki éppen Bergson ha-
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tására értelmezte Ujra Szent Tamás intellektualizmusát, kimutatta, hogy az
"intellectus" Szent Tamásnál nem "ratio", hanem közel áll a bergsoni intuíció
hoz: intelleetus-intus legere, vagyis a lét közvetlen megragadására képesít, míg a
retio diszkurzív értelem. Prohászka is elkerülhetett volna bizonyos félreértése
ket, ha nem az "intellektualizmus túlhajtásairól" beszél, hanem a racionalizmus
túlzásairól. A racionalizmus-ellenesség még nem irracionalizmus, ahogy ezt
Babits esetében is látjuk. És Bergsont sem sorolhatjuk "az ész trónfosztói" közé,
csak azért, mivel a megismerés intuitív útján akarta kikémlelni a teljes tapaszta
latot. Kant-kritikái világosan mutatják, hogy a német idealizmust elvetette -, rea
lista volt a szó teljes értelmében, mert a teljes valóságot akarta megközelíteni:
anyagot és szellemet, tudományt és misztikát, világot és Istent.

*

Bergson mindvégig hűséges maradt eredeti intuíciójához. A valóságos tartam
ban sodródó mindenséget figyelte. A Teremtő fejlődésben még azt mondta: "Úgy
tűnik, mintha ..." minden az embert, a fejlődés virágát bontakoztatná ki. A Két
Forrásban már nem annyira a múltat vizsgálta, hanem a jövőt kémlelte - előre

és felfele keresett valami Transzcendenst, amelyről - a misztikusok tapasztalata
alapján - megállapította, hogy élő valóság, szabad teremtés, kicsorduló élet, sze
mélyes Szeretet. Ez a Szeretet mozgatja a mindenség életlendületét, a "tartam
ban" sodrodó "teremtő fejlődést". Isten szeretetenergia és teremtés" egyetlen
mozdulattal. Erről tanúskodnak a nagy keresztény misztikusok, és egészen egye
dülálló módon az evangéliumok Krisztusa. Hogy ezt filozófiailag kikémlelje, egy
re inkább ki akarta tágítani a megértés kereteit, hogy végtelenre tágítsa az embe
ri gondolkodást. Szétfeszítette á zárt gondolatrendszereket, és - amint Péguy
mondotta - megakadályozta az embert, hogy a gondolat lejtőin lefelé csússzon. A
helyesen értett bergsoni eszmevilág számos meglátása ma már a keresztény gon
dolkodás maradandó öröksége.

,
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