
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Már abból, amit csak magam el
mondtam eddig Teilhard de Chardin
személyéről, tanításáról és a körülöt
te zajló vitákról, eléggé kitűnhetett,

hogy mekikora figyelemmel fordulnak
feléje korunknak nemcsak katolíkus,
de más világnézetű gondolkodói is.
Ennek magyarázatát keresi most Jean
Daniélou, a világszerte ismert jezsuita
teológus, abban a rendkívül érdekes
és megítélésom szerint nagy fontossá
gú tanulmányában, amelyet "Teilhard
de Chardin jelentősége" címmel az
Études tett közzé. Mert nyilvánvaló,
hogy nem beszélhetünk egyszerűen

"divatról", annál sokkal mélyebb és
szélesebb a hatás, amelyet Teilhard
szellemi hagyatéka gyakorolt, Mint
Daniélou méltán emeli ki: "Allamfér
fiaik is akadnak, akik alkotmányokat
terveznek rá; tudósok egy totális szin
tézis Iehetőségét mérlegelik nyomá
ban; egyháziak olyan eszközt látnak
benne. amely újból felfedezteti Istent,
és pedig a technikai civilizáción át;
sokan, akik előbb hallgattak róla, mar
xisták és thornisták, ma komolyan
taghalják." Mindez anra vall, hogy Teil
hard életműve valami csodálatos ak
tualitást nyert. Aktualitást a szónak
abban a jó értelmében, hogy a kor
társak. vagy legalább is tekintélyes
részük lelki szükségletére felel. S ez
az életmű még aktuálisabb is ma, mínt
tegnap vol t, mert Teilhard nem egy
meglátása: az emberi lét szocíallzá
lódása. a föld "planetarizációja", a
népek egységesülése ami akkor
még többé-kevésbé képzeleti elővéte

lezés volt, azóta mind tapintható kö
zelségbe került.

Nem mcshatja el azonban ez sem
azt a tényt, hogy Teilhard írásai köny
nyen megzavarhatják hitükben a fe
lületes keresztény olvasókat, ugyan
akkor, amikor a nem-keresztényeket
csak valami bizonytalan körvonalú
kereszténységre hangolják Innen az a
tartózkodás is, amelyet él hivatalos
egyház e pillanatban még tanúsít. Da
niélou mindazonáltal nem habozik ki
jelenteni: "Teilhard műve valában
sok problémát vet fel. amelyek még
tisztázásra szorulnalk. De észleltem és
észlelem termékeny voltukat. Teilhard
műve olyannak látszik előttem. mint
amely a holnap világának legszeren
csésebb fordulatai irányában halad"
Ami elengedhetetlen tehát: a krit ika i
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vizsgálat. Erre hárul a teendő, hogy
kifejtse és megvilágítsa Teilhand igazt
gondolatait, amelyek felől megtéveszt
hetnek az írásaiban mutatkozó komoly
hézagok, és összhangzatosan értelmez
ze azokat a nem mindíg szabatos ki
fejezéseket, amelyek veszedelmes két
értelműségeket támaszthatnak.

*
Daniélou -szerint Teilhard de Char

din művének jelentősége elsősorban

metajizikai. Maga is számol azzal,
hogy sokan meg fognak ütközni ezen
az állításán, mert legelterjedtebb né
zet az, hogy Teilhard mindenekfölött
természettudós és legfeljebb melléke
sen költő, ami azonban hiányzik ná
la, éppen a metafizika. Ezzel szemben
Daniélou egyenesen azt látja Teilhard
egyik kimagasló vonásának, hogy hisz
a gondolat erejében. Daniélou megvan
győződve arról, hogy ami leginkább
hiányzik a mai világnak: a metafizi
ka. A tudomány bámulatosan halad,
de gyakorlati alkalmazásaiban egyre
élesebben merül fel előtte a felelős

ség kérdése. A gazdasági berendez
kedés és szervezés keresi azt 1 numa
nízmust, amely értelmet adhat neki
és célt tűzhet elébe. Figyelmen kívül
hagyva itt a marxizmust, amely kü
lön probléma számunkra, a népszerű

nyugati filozófiák meddők és tehetet
lenek, mert nem hisznek az értelem
ben: megállnak a tudományos poziti
vizmusnál, vagy beérik a valószínűségi

számításaikkal, avagy elmerülnek a fe
nomenológíák és egzísztenolalizmusok
szubjektívtzrnusában. Sőt még a ke
resztény gondolkodók közül is sokan
a puszta fideizmusba menekülnek és
gyökeresen bízalmatlanok az értelem
iránt. Teilhard viszont fölényesen op
timista, ami az értelemnek azt az ere
jét illeti, hogy képes túlhaladni a tisz
tán tudományos megfigyelések síkját.
Szerínte az értelem fel tudja mérni az
ember világát és azt is, ami fölötte
van az embernek. S ellentétben a hi
perkríttkus intellektuelekkel, aikJilk aJb
ban vetélkednek, hogy kórdésessé te
gyék az értelem megismerő lehetősé

gét, Teilhard elutasította azt, hogy ön
kényesen korláJtoikat állítsanak a szel
lem vállalkozásai elé.

Az érdekes és fontos mozzanat itt
az, hogy Teilhard úgyszólván újból
felfedezte a metafizikát. Mint köztu-
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domású, a klasszikus metafizika is
megbízott az emberi értelemben és ezt
a bizalmat képviselte. Teilhard írásai
ban azonban semmi nyoma annak,
mintha akár Descartes, akár Kant
vagy Hegel a legkisebb hatással lett
volna reá. Sőt elmondható - teszi
hozzá Daniélou -, hogy mindezex a
bölcselők merőben idegenek tőle. Teil
hard teljesen új szemrnel és módon
szerkeszt meg egy metafizikát, amely,
mellőzve a filozófusokat, kora tudo
mányának meghosszabbításaként jele
nik meg előttünk. E tekincetben
Péguyre emlékeztet minket, aki nagy
hatású író volt ugyan, de a korabeli
irodalom meglepő nem-ismeréséról ta
núskodott. Teilhard minden érdeklő

dését lekötötték a maga korának re
áldái, a pozitiv tudományos eredmé
nyek, de hidegen hagyták a filozófiák:
sem a katolikus Blondel, sem az eg
zísztenciahsta Heidegger, sem a mar
xisták nem gyakoroltak reá semmi be
folyást. Mi több - emeli ki Daniélou
- Bergson hatása sem mutatható ki
nála, aki pedig megkönnyíthette volna
gondolkodásának kiszabadítását egyik
oldalon a pozitívista, másik oldalon az
idealista vágányból.

Teilhard természetesen ismerte a
skolasztikus filozófiát, mint jezsuitá
nak vizsgáznia is kellett belőle. Dani
élou szerint azonban kétségtelen, hogy
csak feszélyezettnek érezte magát tő

le. Gondolatait eleinte sem az aktus
és potencia, anyag és forma, szub
sztancía és akcidencia skolasztikus ka
tegóriáin keresztül fejezte ki. Majd pe
dig céltudatos határozottsággal telje
sen a zéró pontra áll s egyedül a maga
korának tudományos megismeréseire
támaszkodva, innen indul el úttörő

ként. Az a kor ez, amelyben a mag
fizika forradalmasít ja az anyag felfo
gását, bizonyítva, hogy tömeg ener
giává és energia tömeggé alakulhat át,
az anyagót tehát energetikus erők me
zőjének tekinthetjük, Ez az a kor,
amelyben a biológiai evolúció egy
csomó adottság legtetszetősebb ma
gyarázatának mutatkozík, mintegy
törvénye a mindenség és élet megér
tésének. Nem csoda így, hogy az a
nyelv is, amelyet Teilhard beszél, a
tudomány nyelve, s ez a nyelv más,
mint a hagyományos skolasztikáé,

Ezt a tudománytól kölcsönzött nyel
vet általánositja Teilhard a lét egé
szére, azaz átteszi a tudományos ka
tegóriákat metafizikai kategóriákká,
így a vonzást, amelyet a molekulálk

gyakorolnak egymásra, Teilhard ah
hoz a vonzáshoz hasonlítja, amelyet
az emberi egyedek gyakorolnak egy
másra a szerelern vagy az együttmű

ködés síkján, végül pedig ahhoz a
vonzáshoz, amelyet az Omega pont
gyakorol a kozmikus történés egészé
re. Vajon ezzel egyértelműnek és egy
neműnek tünteti fel Teilhard ezt a
vonzást? Bizonyos kifejezései ezt a
hitet kelthetnék bennünk, Daniélou
azonban úgy véli, hogy mi sem lenne
elleniétesebb TeiLhard gondolatával,
mint egy ilyen lapos és ízetlen világ.
Gondolatát csakis úgy értelmezhetjük,
hogya különbözö létsfkokon analó
giákat találunk, amelyek bizonyos ha
sonlóságot tükröznek. Ennek alapján
vonja le 'I'eí lhard az élet általános tör
vényeit, nevezetesen: a bonyolultabbá
válás törvényét, a fejlődés törvényét,
a személyesülés törvényét és a szo
cializálódás törvényét. S állítja. hogy
ezek a törvények nyernek megerősí

tést minden szinten. Szerintük kell te
hát elgondolnunk a mindenség egé
szét s megállapítanunk benne a kap
csolatokat. S pontosan ez a metafizika.

Daniélou egyébként azon a nézeten
van, hogy Teilhard eljárása. ha elte
kintünk a formulák tól, meglepőerr ro
kon az arisztotelíko-thornísta eljárás
sal. Utóbbinak is fizikai és biológiai
elemzés áll a kezdetén, és ennek az
elemzésnek folytatásaként analógia
útján bontakoznak ki a metafizikai re
alitások. Végeredményben tehát na
gyon is úgy fest a helyzet - hangoz
tatja Daniélou -, hogy Teí lhard új
ból rátalált az egyiház hagyományos
filozófiájának sarkalatos rnagatartásá
ra, csak éppen lehántotta róla azt a
nyelvezetet, amely hozzánőtt egy el
avult tudományhoz, s olyan új nyel
vezetbe öltöztette, amely a mai tudo
mányé. Am éppen azért lett képes er
re a műveletre, mert mégis örököse
maradt a skolasztikus filozófiának,
amelyből megőrizte a lényegest. S Da
niélou szerint ez határolta el Teilharo-t
mind a materializmustól, mind a
panteizmustól, mind az evolucioniz
mustól. Ez okolja meg, hogy a sze
mély, a teremtés és az Isten kategó
riái mindvégíg meghatározó tényezői

gondolkodásának. Mindenesetre tény
azonban, hogy a skolasztikaból csak
az alapvető kategóriákat tartotta meg
s ezeket is újonnan interpretálta, ki
indulva korának tudományos adottsa
gatból.

Ilyen módon Teilhard korunk egy



másik főbenjáró kérdésére is meg
akart felelni és szecintünk meg is fe
lel. Szemben a különböző tudomány
ága], elaprózódásával. lehetőséget

nyújt a világ értelmezéséhez szüksé
ges szintézisre. Segítette ebben egye
temes érdeklődése is. amely a saját
szakterületén túlmenően fogékonnyá
tette őt a gazdasági problémák, az
asztroűzíka, a szociológía, a nemzet
közi politika iránt is, és arra ösztö
nözte, hogy általános érvényű törvé
nyeket keressen ezeken a különböző

területeken. De még tovább is tekin
tett. Elutasítja az embernek a világ
tól és a világnak az embertől való el
kü Iönítését, és érveket sorakoztat fel
amellett. hogy egy tudományos teljes
ségre törekvő tudomány nem mellőz

het el semmi adottságot és nem zár
hatja ki eleve azt. amit a műszerekkel

nem tud megragadni. Az .,integrális"
tudománynak - mondja Teilhard 
magába kell ölelnie a teljes ember
ismeretét. abban tehát helyük van
olyan diszciplinúknak is, mint a pszi
chológia, a metaf'izika és a vallástu
dornány. Teí lhardnak, aki oly rajongó
szereteuel fordul a valóság felé, meg
győződése. hogy enélkül a tudományos
intcgralizmusra való törekvés nélkül
az embert csonkitariók meg.

Minthogy Teilhard de Chardin gon
dolkodása lényegesen "totális", már
emiatt is állandóan teológiát művel

- bocsátja előre a következőkben

Daniélou. Megint egy olyan megálla
pítás. amely eléggé kirí Teilhard élet
művének szokványos megítéléséből.

Pedig éppen ez a logikus is, mert
amiként a tudományt sem engedi el
választani Teilhard a metafizikától,
ugyanúgy a teológiától elválasztott fi
lozófia is képtelenségnek tűnik fel
előtte. Gondorkodásában folyvást elő

bukkannak a teológia alapvető prob
lémái: a rossz eredete és természete,
Krisztus szerepe a rnindenségben,
Krisztus második eljövetele és az ÖTÖ'k
élet. A teológusoktól abban különbö
zik Teilhard, hogy ő sohasem önrna
gmkért tárgyal teológíaí kérdéseket. A
szeritírás is teljesen hiányzik rnűvéből,

kivéve Szent Pált, akire olykor hivat
kozik. Mellőzí a hagyomány nagy és
híres szövegeít is. Mondhatni tehát,
hogy itt is, akárcsak a metafizi'kánál,
a ,;megközelítés", a "hozzáállás" a je
lentős nála és ezzel válik hasznossá a
teológusok számára.

Teilhard sarkalatos tétele, hogy a
kozrnikus evoluciót nem tudjuk meg
magyarázni, ha az nem nyer befeje
zést egy személyes Istenben. Nem
mintha ez a személyes Isten ennek az
evoluoíónak terméke lenne, de az evo
Iució nem érthető meg, ha nem té
telezünk fel egy végső és transzcen
dens vonzási pontot - ahogy ő mond
ja, egy "foyer"-t, amit "tűzhelynek"

is, "ottJhonnaik" is fordithatunJk-,
amely ezt a fejlődést a maga egészé
ben önmagára irányítja. És 'I'eílhard
számára ez a végső pont, ez az Omega
pont csakis személyes lehet, míután
magának az evoluciónak menete a
személyesülés irányában tart. Com
ment je crois (Hogyan hiszek én) ci
rnű dolgozatában Teilhard keményen
érvel "az ellen az annyira elterjedt
eszme ellen, hogy az Egész, még szel
lemi forrnára visszavezetve is. csakis
személytelen lehet". O ezt "térszerű
sítő illúziónak" nevem. "A világ szel
leme - jelenti ki Teilhard - nem
valami fluidum, éther, energia. hanem
fokozatos tudatra ébredés, Vele össz
hangban a kozmosz sem kötődhet rá
valami dologra; mint már elemi mó
don az ember esetében, ennek is Vala
kinél kell végződnie."

Ebből szűrí le Teilhard azt a meg
lepőert fogalmazott állítását, hogy a
vallási érzéknek az evolucióval kar-.
öltve kell növekednie. A világnak 
úgymond - mind jobban át kell érez
nie az imádás szükségét, Sokszor' és
móltán idézték már Teilhardnak eze
iket a soraít: "A maga fölötti uralom
felsőbb fokára érve a föld szelleme
felfedezi az imádás egyre életbevá
góbb szükségét: az egyetemes evolu
cióból Isten nagyobbnak és szüksége
sebbnek magaslik elő. mint valaha."
Szőges ellentéte ez annak az eredeti
leg pozitivista szemleletnek. amely a
haladáshoz a vallás fokozatos elhal
ványodását kapcsolja hozzá. "Mi sem
pontatlanabb - írja Teilhard -, mint
a vallást egy olyan primitív és átrne
neti stádiumnak tekinteni. amelyen az
emberiség a maga gyermeki ideje so
rán megy keresztül. Minél emberebb
[esz az ember. annál szükségesebb
lesz számára, hogy tudjon és képes le
gyen imádni... A vallási jelenség
egy vissza nem fordítható kozrníkus
nagyságrend."

Kissé talán optimistának talá1nók
ezt a reménységet - jegyzi meg Da
niélou. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Teil
hard, aki egy szerinte normális evo-
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Iueiós folyamatot képzel el, nem veszi
számításoa azt a körülményt, hogy
ezt az evolucíós folyamatot ellenha
tásole ískeresztezhetík. Arról azonban
Daniélou is meg van győződve, hogy
ezek az ellenhatások sem akadályoz
haJtjálk meg az evoluciós folyamatnak
lényegében való beteljesedését, Megfe
lel ez a bibliai szemléletnek: Isten
terve kérlelhetetlenül valóságga válik
Ami azonban magának Teilhardnak
állásfoglalását illeti, figyelembe kell
vennünk, hogy ő a vallásnak elég tág
értelmet ad, Így amikor a vallási je
lenséget .znásokra is átrágadó hit
nek" mondja "egy eszményben. amely
re életünket tesszük föl", vagy ami
kor úgy határozza meg, mint "a fej
lődésben lévő kollektiv emberi tudat
és cselekedet reagálását a világegye
temre", Ugyanaddcor persze nem sza
bad felednünk, hogy Teilhard szerínt
ez a "reagálás" végül is nem vezet
het máshoz, mínt egy személyes Isten
hez, és hogy szerinte elégtelenség len
ne megállni akár a keleti panteizmus
nál, akár az evolució vallásánál.
Ebből a szemszögből nézve Daniélou

igen fontosnak érzi Teilhardnak azt az
észrevételét - s hozzátehetném: rész
ben várakozását -, hogy napjaink
ban a vallás azokban a körökben szü
Ietík újjá, amelyek hozzákapcsolódnak
a növekvőben lévő hurnanításhoz, míg
gyakran elsorvad azokban a körökben,
amelyek elszakadtak ettől a növekvés
től. Teilhard szerint az emberi tevé
kenységek mélyéből buggyan fel is
llllIét a vallás, mint az egzisztencia
egyik dirnenziója. Így a tudományos
gondolkodásban is, mihelyt ez szüksé
gét érzi, hogy a kozmosz leltározásán
túlhaladjon. de magának a kőzösség

nek életében is, és pedig abban a mér
téleben. amelyben kitűnik,hogya tech
nikai haladás és a gazdasági szervezés
korántsem oldja meg önmagában az
összes problémákat. Ezért hiszi Teil
hard, hogy minél magasabb fokra
emelikedik valahol a humanitás, annál
élőbb és elevenebb lesz ott a vallás.
S Daniélou osztja ezt a nézetet. Sze
ninte az összes realitásoknak szükség
szerűen egybe kell esniők. S van egy
alapvető összhang a természet és a
kegyelem között.

*
Teilhard teológiája azonban nem

rnerül ki abban, hogy az egész koz
mikus történés roppant "mágnesezett
ségét" vallja Isten irányában. O Krisz-
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tust helyezi bele a kozmikus történet
szivébe, és Daniélou a következőkben

ezt a krisztológiát taglalja. Teí lhard
megírta a Comment je croisban, hogy
volt valami a Megtestesülésre vonat
kozó bizonyos felfogásokban, ami fe
szélyezte őt. Ez pedig az. hogy ha a
Megtestesülést úgy mutatják be, mint
"egyszerű" jelenséget, amely rahelyez
hető bármilyen fajtájú világra, akkor
olyan tetszőleges, önkényes jelleget
adnak neki, amely nehézzé teszi meg
értését. Akikor a Megtestesülés "id
vülről való ráadásnak" tűnik feJ.
amelynek valami módon hiányzanak
a vonatkozásai. Daniélou úgy vélí ,
hogy 'I'eílhardnak ebben igaza is '>"an.
A Megtestesülés nem egy mcteot'Iele,
amely bármi vonatkozás nélkül szá
guldott elő a világban. Ellenkezően:

döntő mozzanata egy egész folyamat
nak, amely előtte kezdődik és utána
folytatódik Valósággal forgósarka.
csuklója a kozmikus történetnek.

De ha így tekintve a Megtestesülés
mindenek fölött az egész kozrni'k us
történés törvénye, e történés betajolt
ságának és egységesülésenek elve, ak
kor nem megy-e veszendőbe a törté
neti Krisztus jelentóségc ? Nem old
jtuk-e szét Krisztust a történés egészé
ben, azonosítva őt e történés irúnvá
val? Nem egyedül a kozmikus fejlő

dés törvénye-e Krisztus? Teilhard
maga mondja: "Az egész Krisztus nem
teljesül be és nem lép e16, csak az
egyetemes fejlődés végpont ján." Ak
kor azonban nem csökkentí-e le az ér
tékét annak, ami már beteljesedett
Krisztusban ? Nem kockáztatjuk-e a
félreismerését annak, hogy a teltáma
dás és a mennybemenetel lényegileg
már valóban végbe vitte az emberi
természetnek azt a megistcnitéset,
aminek "az egész Krisztus" lesz a to
vábbfejlődése és megnyilvánulása?

"Íme a kérdések - írja Daniélou
-, amelyek hosszú időn át a leginkább
zavartak Teilhard gondolatmenetében.
És nem vitás, hogy bizonyos kifejezé
sei, ha elszigetelten vesszük őket, el
fogadhatatlanok lennének." De - mu
tat rá mindjárt Daniélou - jusson
eszünkbe, hogy az a viszony, amelybe
Teilhard állítja Krisztust és a koz
moszt, mélységesen egyezik a régi ke
resztény hagyománnyal. Istennek
ugyanaz az Igéje az, aki teremtette
a világot és aki azt beteljesedéshez
juttatja. Istennek ugyanaz az Igéje az,
aki megformáifa az első Adárnot és



bevezeti a Paradicsomba, azaz felhív
ja, hogy ossza meg vele a saját éle
tét, - és aki az idő eléríkezésekor Má
ria méhében újból megragadja ezt az
Adárnot. hogy örökre bevezesse a ke
gyelem Paradicsomába és visszavon
hatatlanul hozzásegítse annak a ren
deltetésnek megvalósításához, amelyet
a háromságos Szeretet örök tervei rög
zítetteik meg számára, A Megtestesü
lés így a teremtés újrafelvétele. Isten
Igéje már a teremtés kútfője. Jelen
volt a kezdettől kezdve, ahogyan Szent
Ireneus ismételgeti. Soha nem hagyta
el művét. Annak mindenkor éltető el
ve volt és marad.

Ez az ősi keresztény szemlélet tehát
nagyon is állítja a viszonyt a termé
szet világa és az üdvösség világa kö
zött. S mint Daniélou kiemeli, ennek
értelmében írhatja Teilhard, hogy az
evolució, amilkor felfedi egy csúcs
pontját a világnak, lehetségessé teszi
Krisztust, ugyanúgy, ahogyan Krisz
tus, amikor értelmet ad a világnak,
lehetségessé teszi az evoluciót. S en
nek a Teilhard-féle tételnek hordereje
abban van - állapítja meg Daniélou
-. hogy mindezídeig mi nagyon is
egymás mellé helyeztük egy szerit tör
ténet és egy statikus természet fogal
mát. Már pedig bizonyos, hogy az evo
lució csak még lehetségesebbé teszi
Krisatust. abban az értelemben, hogy
maga a szent történet is sokíkal szük
ségszerűbbnek tűnik fel előttünk, mi
helyt a természetet is történetnek fog
juk fel. Teilhard így egy olyan dimen
zíóval gazdagítja a metafizikát, amely
megtalalnató ugyan a keresztény ki
nyi latkoztatásban, de csak ő általa
nyert kifejtést. S Daniélou hozzáfűzi:

úgy látszik. hogya fejlődés nyomásá
ra új értékek szabadulnak ki a ki
nyilatkoztatás foglalatából. Ez követ
kezett be már a múltban a személy
és a teremtés kategóriánval kapcsolat
ban, mint legutóbb Gilson kimutatta.
így vagyunk most a történet esetében
is.

De vajon Krisztusnak ezt az új be
állítását is nem haladhatja-e túl az
evolució? Nem képzelhetünk-e el egy
új vallást, egy új megtestesülést ? Teil
hard kereken tagadja ezt. Bizonyos
befejezettségeket - úgymond - az
evoluoíó már magiával hozott. Így ami
a legnagyobb súllyal esik latba, nem
hihető, hogy az emberi értelem már
módosulhatna. "Nem gondolom - ír
ja Genése d'un.e pensée (Egy gondo-

lat keletkezése) című dolgozatában 
hogy figyelemmel a szervek alakulá
sára, a pszichizmus észrevehetöbb fej
lődését remélhetnők. Mi jobb lehetne,
mint a gondolat? Úgy látszik, hogy
az igazi haladás nagyon ráhatároló
dott a míndenség erkölcsösödésere és
megszentesülésére." S ugyanezt az el
vet kell al'kalrnazní Krisztusra ill.
Krísztussal az utolsó pontra jutottunk.
Teilhard ezt is irhatta volna: "Mi jobb
lehetne, mínt Krísztus T" Az az eszme,
hogy búlhaladhassunk Krisztuson, tel
jesen idegen tőle. Teilhard szerint a
történeti Krisztussal az evolució vo
nalban már elérte a végét. Az egyet
len, ami hátra van, "Krisztus térsé
geinek bővülése, a mísztíkus Test nö
vekvése",

*
Teilhard krisztológiájában nemcsak

a történethez való kapcsolódás kap
hangsúlyt, hanem a kozmikus dimen
zió is. Krisztus nem csupán az embe
riség feje, ő a kozmosz egészének um.
Teilhard műve itt különösképpen alap
vető - állapítja meg Daniélou. Már
az az érték, amellyel a "szent anya
sot" ruházza fel, óriási többlet a ke
resztény gondolkodásban. Kőztudomá

sú ugyanis, hogya kereszténységet
gyakran idealizmusnak mínősítették,

és nem kétséges, hogy egyes keresz
tény gondolkodók meg is érdemelték
ezt a szernrehányást. Most pedig ép
pen napjainkban fedezzük fel ámu
lattal az anyag gazdagságát. 'I'eilhard
szenvedett az ellentéttől. A Comment
je croisban írja: "A katolicizmus első

látásra csalódást okozott nekem a vi
lágról való szűk elképzelései és az
anyag szerepenek meg nem értése rni
att." S Teilhard nagy felfedezése lett
az anyagi világ értéke az autentikus
kereszténység számána. S elévülhetet
len érdeme, hogy visszaadta nekünk az
érzéket annak az anyagnak értélre
iránt, amely maga is a .,transzfigurá
ció", a színeváltozás dicsőségére hiva
tott.

Krisztus kozmukus dímenzdója IDe

gínt súlyos problémát vet fel. Mihelyt
az emberiség felfedezte a mindenség
csodálatos terjedelmeit s megkezdő

dött a "pIanetál1is" korszak, Krisztus
nagyon sok keresztény számára több
nyira nem más, rnint egy történeti
személy vagy egy belső tapasztalás.
Viszonya a világhoz feledésbe ment..
Pedig ez világosan kifejezésre jutott
Szent Pálnál: "Isten fölébe helyezte
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őt a fejedelemségelmek, a hatalmas
ságoknak, az uraságoknak és rníndan
nak, ami megnevezhető ezen a vilá
gon és az eljövendő világon. Mindent
lábai. alá rakott." Teilhard újból rá
talált erre a páli Krisztusra, aki be
gyűjtlÍ az egész kozmíkus evoluciót,
hogy odavigye az Atyának, aki ura az
egész teremtésnek. Kérdés azonban.
hogy megadta-e Teilhard azt az egész
jelentőséget Krisztusnak, amelyet a
keresztény hit ad neki? Nem csök
kenti-e megváltói szerepét ? Mert igy
hangzjk az a krítíka, amellyel Teil
hard-t általában és főlképpen Illetik.
Azt álHtják róla, hogy nem ismerte
fel a rossznak misztériumát, s hogy
nem látott mást a rosszban, mint az
evolució hulladékát.

Daniélou merőben másként véleke
dik. Szerinte Teilhard mélyen gyöke
rező optímízmust képvisel, amiikor
vallja a teremtés leküzdhetetlen sike
rét s ragaszkodik a teremtés alapvető

jósügához. Ez pedig' - állapítja meg
Daniélou - rendkívül üdvös üzenet
napjárnkhoz. A mai embernek ugyan
is - tegyük hozzá: főleg a kapitalis
ta rendszerben - éppen az a nagy
betegsége, hogy a dolgok értelmes vol
tának kétségbevonása mellett szívesen
érzí szerencsétlennek magát. S hogy
annak érezhesse magát, kéjjel keres
ürügvet rá az emberi létfeltételek tra
gíkus oldalaiban. Innen a hajlama is
arra, hogy gőgös magánvosságba zár
kózzék. Ennek fordul ellene Teilhard
s nyilván igaza van - jelenti ki Dani
élou, aki utána mindjárt fel is só
hiajlt: "Bárosak elűzhetnők a dekadens
nyugati intelligenciának ezeket a rnér
gező miazrnáit !"

"Nincs egyetlen szolgálat sem
folytatja Daniélou -, amíért én any
nyira hálás lennék Teílhardnak, mint
azért, hogy megajándékozza az öröm
és boldogság érzésével a most követ
kező nemzedéket, hogy elkergeti a fe
kete angyalokat, akik az elődöiket győ

törték, hogy visszaadja az embereknek
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azt a mélységes optirnizmust, amely
hálát fakaszt a szfvekben a világ pom
pája és az ember ragyogása előtt. Sem
mit sem szeretek annyira Teílhardnál,
rnínt a tiszteletet, amellyel minden te
remtett dolog iránt viseltet, mint a fi
gyelmességet minden iránt, ami él,
mint a messzeségét rníndattól, ami
megvetés vagy közömbösség lenne."
Igen, de vajon ebben az optimizmusá
ban nem megy-e túlzásba Teilhard,
nem isrneni-e félre azt az emberi nyo
morúságot, amely oly mélyen megren
dített egy Pált, egy Agostont, egy
Pascalt? Bizonyos - feleli rá Dani
élou -, hogy Teilhard solekal érzé
kenyebb aziránt, amit a teremtés alap
vetően jónak őrzött meg számunkra,
mint aziránt, amit a bűn megrontott
benne. Ám éppen a katolicízmusé az
a hit, hogya bűn, ha meg is sebezte,
nem rombolta le a természetet, és
hogy a természetet új életre kelti a
kegyelem.

Mindez azonban még nem is a lé
nyeg - mutat I1á Daniélou. Ami a ke
resztény hit szempontjából lényeges:
hogya bűnös ember képtelen üdvözí
teni magát a saját erejéből, mert csak
Isten kegyeíme üdvözítheti, azaz emel
heti szellemi lénnyé, s Istennek ezt a
kegyelmét Krisztus adja nekünk S
Teilhard ne tudott volna erről? Ab
szurdum még ellképzelni is. Bizonyos,
Teilhard nem nyújtja nekünk a Meg
váltás teológiáját, rnínt ahogy· nem
nyújtja a Szenoháromság vagy a Meg
testesülés teológiáját sem. De ha a
teológiai szabatosságok körm mutat
keznak is híányosságok, a bűn és a
kegyelem realitása világosan kirajzó
lódilk nála.

Teilhard műve tehát, mint Daniélou
elemzéséből meggyőződhettünk róla, a
metafizika és a teológia körében is je
lentős felismeréseket hozott. Ám még
jelentősebbek azok a meglátásai, ame
lyek az emberi cselekvések, az erlköl
csiek területére vonatkoznak. Erről

legközelebb.


