
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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