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Talán senkiről ISlem maradt annyi fényképünk, mint Pierre Teilhard de
Chardin csodálatosan gazdag és rendkívüli életének mozzanataíról, escmé
nyeiről, állóképnek tűnő prillanat'akól, miritha csak külsőleg is fényt kívánná
nak deríteni rá és mindarra, amit megsejtett, megfogalmazott s összefoglalt.
Nem is portréval. hanem annak a háznak a fotójával kellenne kezdenünk,
Sareenat-ban, melyhez sötét hársfasor vezet: fehéren, szikáran rajzolódik ki
a karcsú saroktorony -a dombból, mínt valami aszketikus arcél. Csupa illat,
rejtelem, margarétás fű veszi körül - a táji nyomok egész életéri keresztül
beleivódnak Teilhard lelkületébe, inspirálják, felkeltik érdeklődését a jelen
ségek iránt. - Már albiból a korból, mikor Henr·í Bremond, a tanár megjegyzi
róla, hogy "távol élt tőlünk", a kövei míatt ... : a 16 éves diák büszkén, rné
Ján, komoran néz ránk a kis kerek fotán. A táj kezdettől kezdve körülfogja,
körülöleli: a Puy de Döme ihegykupolája, Orciries hegyes süvegű temploma
mögött, a !komor, renaissance palota, a ferdemeneres lépcsőházzal, Clerrnont
Ferrand-ban,melyben Chambon unokatestvérei Laknak, s mely valamilyen
fosszilis csigamenetr-e emlékeztet ezzel a részletével: előkelő csigaház, - majd
Jersey szigetének magányos szikláj, melyeket a tengerhullámok verdesnek.
mely tájat a kairói jezsuita kollégium világos épülete, szigorú kápolnator
nyával cserél fel -üt tölJti a novicius Teilhard 1905/08-ban "Régence"-éveit,
-, a tájak olyan valakit; őraznek, aki nem sZlökJhet meg többé életének iS az
összefüggéseknek külsö-belső szövevényei elől; Verdun feltépett árkai (l916),
a felboilygatott, rommá lő:t:t városka, Aisne, csak átmeneti "seberi" a válaszút
eié kerülő életnek, az első kutatások aknalyukak körül... S maris szalad a
kínai fal hullámzó szalaga, át a fotón, a színtér egyetlen lendülettel áthe
lyeződík abba a bizarr messzeségbe, ahol maj d úgy kell kiismernie magát,
mintha otthor; Iennei jsivár kőhegyek a mongol fennsík körül, - s négy év
múlva (1928) a "nagy táj": Csu Ku Tien dombjainak látképe, ahol az első

Sinanthropus-koponyát megt:alálják: fátyolos lombú fákkal, teraszos rétegek
kel, s ismét a hegyfal, mánt valami gyöngyházfényű csigabelső, fehér Icszü
let-vtllanásokcfkáznak át rajta, az árnyékon keresztül... Csu Ku Tien föld
tani repedései: gigászi selyempapír-gyűrődések, zizegő rétegek ... Turfan-tól
40 km-re a Biizaklik: felfele 8 nem vízszintesengyűrűzöhullárntarajok hegy
ből. - Rögtön száműzésének első évében, 1925 májusában, ezt írja barát
jának Valerrsin atyának: " ...olyasmi van bennem, ami csak az agóniahoz
vagy viharhoz hasonlít..." Negyvenhárom éves fejjel indul tulajdonképpeni
első útjára: nyolc év múlva (1932), a pliocénkori magányos szíkla tövében
(mely Jersey szi!kláJ:m emlékeztet) parrányi embert láthatunk a fotón - a
Ming sirok mosolytalan mosolyú, testes szobrai előtt pedig útitársával, P.
Breuil-el, azt a szikár, trópusi sísakos Teilhard-t, aki első s legszentebb áldo
zatként a Góbi-sivatagban átgondolta s megírta a "Világ fölötti misé"-jét -,
1926..:ban, Tíencsin-ben, megtalálta az .Jstení miliőt" ("Le rndlieu divin") s
már megfogalmazta a "Phénomene humainv-t is, a felvétel idején pedig éppen
a szenvedés jelentőségén töpreng ... ("Signifioation de la souff'rance"). S ha
lad tovább a felvételek sorozata: Jáva kecses, bohókás, piramis alakú karszt
jai, kúsza fűcsomókkal, apró .narancs-cserjékkel -. Birmánia (Shan, 1938)
édes fényű dzsungelei: csupa szikra, napsugár, illat-teher -, egy fáradt, meg
tört tartású, szíkár, szívós utas ül a dzsunkán, mig átpakolnak a Solón: a fehér
trópusi sísak alatt kirajzolódik a kimerültség és céltudatosság profilja... út-
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jai ezentúl átlós irányban vezetik kereszeül-kasul világrészeken át. A nagy,
döbbenetes felfedezések után, melyek beiernártottak Teilhard szívét és elmé
jét a "milieu divin" kellős közepébe, ahonnan gondolatai is sugarasan árad
nak szét s lerakják filozófiájának összetartó falait -, minden eszmélése ezen
túl szárnyat kap, egymásba fűződik... Másfél évtized telt el, hogy megírta
Leonide Zantanak: Bízza magát az eseményekre, mihelyt érzi, hogy azok erő

sebbek magánál." (1924. máj. 20.)
*

. " Mintha a nagy tájak után, a zambézs Victoria-vízesés fehér menyasz
szony-felhője, Sterkfontein szikláí után (Pretoriától nyugatra) - ahol első

ízben jelenik meg a foto szerínt be n n e s rajta a halál: a feketekabátos ala
kon árny- és szellemmegvílágítás sejtelmessége ömlik végig, kifehéríti vé
kony profilját -, a nagy, szabad tájak után csak nehezen s éppen csak né
hány évre fogadják vissza a törhetetlen utazot a városfalak: csillognak Bue
nos Aires felhőkarcolói, rnelyek fölött átrepült s a mondhatatlan virágba
borult marihatteni tavaszt pillan1Jhatja meg, a New York-i Terrnészettudomá
nyi Múzeum ablakaiból, ahol végső irásait rendezgeti...

*

A Jersey-szigeta papnevelőben 1905-ben lefotózott két jezsuitajelölt, Au
guste Valensin' s Pierre Teilhard de Chardin arcát valami komorság fátyo
lozza be, s talán folytatódott volna ez a szigorúság, ha nem következik be az
"exil". Nehéz lenne "száműzetésnek"mondani, Pappá szentelése évében (1911),
a hastingsi felvételen, napbarnított, sugárzó ifjú áll a sziklán, arcán felvillan
az első megfigyelő-meglátó mosoly, páfrány kövületét már egy londoni szak
lap is közölte - s mégis, az 1912-es nagy foto arcán, akárcsak kilenc év múl
va, a "Croisiere jaune' számára készült fotón, valami megrémült, felriadt,
izgalmas csillogás jelenik meg a fekete szemekben ; ugyanaz az első pekingi.
út nagy fotóján (1923) is: madár-ercéi, pergament fehérség, nyúzottság. Három
szótlan tájból áll az egész arc: homlOtkból-orrból-arccsontból, sanyarúság, me
rész madár-rnosoly lappang a vonásokban -, az ötödik kínai út idején írja
valakinek: Minél tovább élek, annál inkább érzem, hogy a nyugalom "önmeg
tagadásból áll", ami annyit jelent, mírrt határozottan elfogadni: semmiféle
jelentősége nincs annak, hogy "boldogok vagy boldogtalanok vagyunk". (Lett
res de voyage 1923-1939; összegyűjtötte Claude Aragonnes; 1929. okt. 30.)

Két különös kép egésziti ki a Teilhard szigorú, aszketikus s mégis a nagy
világban mozgó alakjáról sugárzó eleganciát: az egyik a tiencsini Institut des
Hautes Études teraszán készült: kezét hátrateszá, sudáran, szinte szárnytala
nul áll ott s feldereng jellegzetes, ég fele rebbenő mosolya, mely arcának va
lamilyen feszület-beosztást ad; a másik foto útja végén, rövid párizsi haza
látogatásakor készült, ezúttal egy erkélyen : eza mosoly valahogy "európaibb",
érződik rajta a hazatért s az eredményein megpihent ember sugaras megelé
gedettsége; arcvonásai rendezettek szégyenkezősök. finomak, valaki, aki "n1in
dent tud"... Lehúnyja szemét s még arra a pillanatra is, mikor elkapja a ka
mera Iencséje, befelé néz: lát és befelé lát...

A Cátroen-társaság "Croisiere jaunev-ja tíz hónapig tart s ezután a fel
vétel után történt. Az Urumcsiban felütött sátor munkaasztalánál, a fényözön
ben, hőségben dolgozó tudós, egész lénye mintha kifakult, megszőkült, meg
ezüstösödott volna: ilyen azon a kis amatőrképen is, melyet Jáván, az 11'1'a-

- wadi völgyében, vettek le róla, barátjának, a tudós Helmut de Terrának tár
saságában.:Atsüt rajta az atmoszféra. - A környéknek, a tájnak, köveknek és
hőmérsékletnek, levegőnek és növénynek 'köze van ehhez az emberhez, aki be
lőlük szűri ki a "nooszféra" üzeneteit és jelenségeit s már nemcsak csonto
kat, koponyaka t, leleteket ás ki, hanem valósággal a föld mélyéből hozta. fel
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a "személyen~tú1i", majd a "plélromd.zácíó" egész gondolatát és felépítését. Az
utóbbi a teljes teílhardi elmélet: tér- és időszerinti krisz,tusi megvalósulás.
Egy másik végletről -. ezúttal a "földi sarkokról" kapcsolódik Bergson
"tér- és idő" viszonyulásának fríozófíájához, de Teilhard nem törődik filozó
fiai filozófiákkal, nem vonul vissza könyvek közé s nem a falak közt születák
meg mozzanatról mozzanatra,a mélységes szemlélet, Fény és por, árnyak és
zúzmara lepik be alakját, mikor hol jár ; a Góbí-sivatagról -'-, ahol elmondja
"miséjét a világ fölött" -. olyan képe maradt ránk, hogy borostás arcán
megcsíldannak a hópehely-krístályok, ő maga is olyan, mínt eg.y darab pleisz
tocen-réteg a Bazakífkből ..., a montanaí Glaciál Parkban pedig a fű majd
akkora, mínt ő.

Izgatott beszélgetés, vitla közoen kapta őt Ie a fényképész Iencséje, Lucieri
Cuénot-val, D. M. Watsonnal, az 1947-es párizsi kongresszus idején, Teilhard
arcán kiütközík újból a madárszerű: a sólyom-figyelem, a szavakra. mint va
lami fontos zsákmányra összpontosítoót píllantások, a kéz ilJebbenése, mint va
lami fehér szárnyé... Vajon olvasta-e "Le néolithique de la Chíne", "La Cent
rologíe", a "Vie et planetes", és más tudományos művein kivül egyik-másik
vita-társa-a "Le Christ Evoluteur't-t (1942), majd a "Le phénornene chrétien't-t
(1950)? .. 1947...ben megkapja. a francia Becsületrend keresztjét s ezen a nagy
fotón -, aranykeretes szemüveggel, reverendaja fölött világos teveszőr kabát
ban, kisimult arcvonásokkaí, kicsit idegenül hat az Utazó: olyan, mint egy hi
vatalos, modern Küldötte a kereszténységnek, a magfizikusok társa a mérleg
"transzcendens" serpenyőjén... Ezekben az években készült újból Párizsban
egy profílfotója: belehajlik a fénybe, szeme megcsillan, szíkra-él az egész arc.
Dőlt piramis az a figura -,o az a szürkeruhás Teilhard -, aki 1953-ban Észak
Rhodesíában, egy követ szemlél tenyerén s már rajta Vian - a karcsú, ferde
tengely ellenére, ahogya fénykép beámtásnak sikerült -, a tovább-nem-kuta
tó, a nagy-gondolatot-elért élet valamilyen befejezettségé, akaratlan nyugalma
és tökélye ..., ahogya fák is, a sziklák is állnak a maguk helyén ...

A róla készült utolsó nagy fényképek közül az elsőn szembenéz, a követ
kezőn kicsit jobbfelé. A bevtlágítás eltűnik, ezüstösen csillannak meg a bór
pórusai, a szempárban "emLékellés" ragyog és nem "fürkészés", a ráncok, sze
me körül kicsit felfelé, az ajkak körül Iefelé térí1Jik ~z irányt. - S mikor ez
az évszám tűnik fel: 1955 - bevonja fényét minden mosoly, minden pillan
tás, mínt vitorláít. a révbe jutotit hajó: hályogos fény ereszkedik rá az arcra,
de ilyen a napfogyatkozások ametisztszüoke fénye is, déli verőfényben. Pier
re Teilhard arcán eggyé válik a jóság a keserűséggel, arcvonásainak feszület
jellege egyeduraskodóvá válik 'az arc négy táján, egyetlen mortivummá, mint
a Massachusett-oelá Barnet valamelyik kompozícióján (az "Amny feszültség"
en vagy a "Különös: kép't-en, majdnem ugyanazokból az évekből), - s megke
reshetjük a szemek pillantásét is: jobb szemével mirutha örökre a sivatagot
látná - megszekta a nagyon messzire való tekintést -, bal szemének tekin
tete pedig, ici-pici lebegéssel, megállapodik a szemlélőn.

Töbib foto nem készüilit róla. Halála éve volt ez. Pierre Teilhard megállt
"a másik világ" bejáratánál - hol szerte foszlik minden tudomány, minden
filozófia -, s melyröl azt mondotta, hogy "küsz'Öbe a szeretet".

•,Vrunk, Istenünk, aki nekünk embereknek segítségül megteremtetted az álla
tokat is és élő lelket adtál nekik, ameHyel fájdalmat és örömet éreznek - most
értük könyörgök, e szerény teremtményeidért, akik megosztják velünk a minden
napok terhEit és fáradtságát és egész életüket az ember javára kell áldozniuk."

Könyörgés az orosz liturgilÍból.
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