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Nem tekinthető véletlennek, hogy Teilhard de Chardin neve Magyarországon
egyidőben bukkan fel a Vigilia című római katolikus és a Világosság című mate
rialista világnézetű folyóiratban. Sokkal inkább jelképnek tekinthető, hogy Európa
e "metszőpontján", a tömegében is impozáns római katolicizmus képviselői és a mar
xi sta tudósok egyszerre nyúltak a jezsuita páter műveí felé. Történt ez a II. va
tikáni zsinat bejelentése és az első ülésszak közöttí f'élidőben, 1961-ben, ami nem
elhanyagolható dátum. A római katolikus egyház megújulásának szelel a haladó
magyar római katolikus köröket is megmozgatták. Igen sokan Teilhard de Chardin
ben kerestek támaszt az "új" megszólaltatására és annak felszámolására, amit egy
jeles zsurnaliszta így jellemzett: ,,1950 óta Rómából nem is kevesen, nem is jelen
téktelen személyiségek úgy tekintettek ránk, mint akik egyházilag csak félig-med
dig számítunk legális katolikusoknak. Voltak, akik ki is mondták, hogy mártírsorsot
szantak nékünk, s csak azt tekintik magukénak. aki olyasmit tesz, hogy mártírrá
legyen kinevezhető. Igényünk. vágyunk megvolt arra, hogy újra az egyház teljes
jogú tagjainak tekintsenek bennünket, de megvolt a politikai szükségessége is an
nak, hogy a pápaság végre azzal az 50 millió katolikussal is törődjék, akik a szo
cialista országokban élnek".! Ilyen igény és vágy adta a tollat Mihelics Vid, a Vi
gilia akkori neves és jól tájékozott szerkesztője kezébe, hogy a "Teilhard de Char
din ügyről" írjon, s ebbe az irányba tájékozódhatott a Világosság is, amikor W.
Hollitscher Teilhard de Chardin, az eretnek című írását közölte.

Bevezetőnkben koordinátákat szerettünk volna adni - s majd egy izmosabb
anyagon pontosan meg is húzzuk - Teilhard de Chardin életműve magyarországi
felbukkanásának és hatásának felméréséhez. Ezt a törekvést két tényező teszi még
világosabbá. Egyrészt a magyar római katolicizmusnak a fenti idézetból is jól ki
vehető, sajátos rétegeződése, s az utóbbi 25 évben, a szocializmusban és a marxista
ídeológtájú államrendben. önmagát és útját fellelni kíváno erőfeszítése. Másrészt az
a tény, hogy marxista filozófusok, ha jelentős és erős krítíkával illették is, pozití
van értékelték Teilhard tudományos és filozofikus életművének számos elemét. A
dialógus egyik legalkalmasabb bázísának tekintették értékeléseikben. Ezzel újabb
komoly lökést adtak a hazai teilhardíánusoknak: egyúttal bizonyos színezést is en
nek az iránynak és a Teilhard-al foglalkozó irodalomnak.

Az előbb említett tények mérlegelésekor figyelembe kell vennünk, hogy nem
lehet az egész római katolikus elit Teilhard-orientációjáról beszélni. Sokkal inkább
néhány teológusról (nem mindig az élvonalbeli, publikáló "szakteológusokról" van
szó, hanem útkereső, jól tájékozódó lelkészekről és a sajtőnál dolgozó papokról),
főként pedig intellektüellekről. Ennek mérésére semmiféle statisztika nem áll ren
delkezésünkre, de a Teilhard-áramlat erejére enged következtetni, hogyamarxista
filozófusok is élénken érdeklődni kezdtek, s később komoly fajsúlyú tanulmányok
ban polemizáltak a teilhardizmussal. Ezek a tények mctiválták azt a nagyon lé
nyeges szempontot is, hogy Magyarországon nem alakult ki az a merev, dogmati
kus jellegű "teilhardizmus", ami nyugaton megfigyelhető. A továbbiakban is, ami
kor teilhardizmusról beszélünk (a terminus technicus-t minden bizonnyal elutasí
tanák és bírálnák a magyarországi Teilhard-kutatók!) csupán a könnyebb jelölés
kedvéért tesszük, de egész más tartalmat értünk raita, mint a nyugati "teilhardiá
nusok". Még egy számottévő párhuzamra kell rámutatnunk : feltehető, hogy más
szocialista országokban is ez idő tájt kezdenek terjedni Teilhard gondolatai, kivált-
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lcépp Lengyelországban, azután Csehszlovákiában. S Teilhardnak ez a hatása és hó
dítása ma is élő; erre bizonyítékot szolgáltatnak a változatlan tempóban megjelenő

tanulmányok - katolikus és marxista részről egyaránt - az először lengyelül,
majd nálunk is megjelenő Teilhard-kötetek, antológiák.?

Osszefoglalásul a következő képet szeretnénk körvonalazni: a "nyugati" katoli
cizmussal szemben a "keleti" meglehetősen konzervatívnak mondható; legalábbis
nehézkesebb, és merőben más adottságole között élve, kérdései is mások. A látszó
lagos stabil és konzervatív külső mögött azonban új erők jelentkeznek és keresik
kifutásukat. Egy bizonyos akkumulálási idő után, a kínálkozó lehetőségek közül,
olyan csatornán történik a kisülés, amely minden tényező számára a legelfogadha
tóbb. A töltő energiát egyrészt a ma már gyorsabban felfogott, különböző "nyugati"
áramlatok, ezek összecsapásai; és az "egyetemes katolicizmus" - Róma mozdulatai
jelentik. Másrészt az az energia, ami a fennmaradást munkálja s ami a marxis
ta-ateista világnézet kohójában eo ipso magasabb hőfokot jelez. Magyarországon. a
katolicizmus világméretű erjedése idején Teilhard de Chardin adódott az egyik
alkalmas csatornának a magyarországi progresszív katolicizmus laieizáltabb részé
nek: Tapasztalatom szerint számos laikus, orvos, mérnök, részben az egyetemisták
is ezen a csatornán kapják meg és ide vezetik megújulást sürgető kívánalmaikat
és bizonytalan körvonalú, de annál égetőbb ellentmondásaik feloldását. Ezt a képet
szeretném a tanulmány további részében kidolgozni: megvizsgálni Teilhard de
Chardin eszméinek sorsát a római katolikus egyházban, majd a marxista kritika
fényében; végül azokat az erő-csoportokat, "vektorokat" összegezni, amelyek a ma
gyarországi római katolicizmusban Teilhard égisze alatt ma hatnak.

r.

Teilhard de Chardin a magyarországi római katolicizmusban

Számunkra rendkívül értékes az a kéziratos előadás, amelyet Rónay György
1963-ban, Vézeley-ben mondott el, az ott tartott szokásos szeptemberi Teilhard
szümpozíonon." A francia nyelvű előadás szövege tudtommal nyomtatásban nem je
lent meg, így csak másodrendű - de nagyon fontos -;- forrásjelleggel bír. A "na
gyon fontos" jelzést több szempontból kell igazolnom. Először magának RÓnay
Györgynek a személye miatt, aki nemcsak a maga nevében, de egy irányzat kép
viselőjeként beszélt. Másodszor az előadás fényt derít a teilhardizmus magyaror
szági előtörténetére. Harmadszor jól mutatja a magyarországi Teilhard hatás for
máit és színeit.

1. Magyarországon a század 30-40-es éveiben bontakozott ki a "neokatolikus"
vagy "baloldali katolikus" irányzat. Több sajtóorgánum köré csoportosulva, mint
"a Korunk Szava, Új Kor, Vigilia; már a 30-40-es években a katolicizmus út
keresése szolgálatába szegődött, a feudális hatalmú magyar egyház korában. Bal
oldali katolikusoknak, neokatolikusoknak nevezik azokat, akik mást akartak, akiket
nyomott az egyház mozdulatlansága, evilági hatalma és középkorí merevsége"." Az
eltelt idő ennek az irányzatnak dolgozott; ez a mozgalom ma is él, ha egészen más
céllal is. A fő törekvés inkább az egyház belső életének megváltoztatására kon
centrálódott. Erről vall Rónay 1962-ben írt két cikke az Új Emberben: "Ami a hi
tet, a lényeget, vagy ahogyan kissé laza gyűjtőnévvel mondtam, ami az ortodoxiát
illeti: kereken és világosan nem neokatolikus. Az egyház belső kérdéseiben azonban
nagyon is neokatolikus ez az íránvzat''," Ez a feszültség, "fontolva haladás" majd
meglátszik Teilhard-felfogásukon is, akinek nevét zászlajukra tűzték. A továbbiak
hoz azonban feltétlenül szüksóges volt tisztáznunk, hogy kik - melv irányzat,
milyen programmal - kezdték meg sajátos szellemi és az eg;yház ezész életére
irányuló munkájukat Teilhard gondolatainak felhasználásával, beépítésével.

2. Nézzük, mít mond ez a kézirat Teilhard ,.előtörténetéről", a magyar római
katolicizmusba való betöréséről. Az előtörténet romantikusan izgalmas: a titokban
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terjesztett kéziratok, illetve másolatok "véletlenül" eljutnak Magyarországra az
ausztriai Sankt Gabriel bei Fehring kolostorból. "Az ötvenes évek vége felé csak
Teilhard de Chardin nevét ismertem, cikkeit az Études-ben és néhány másolatban
terjesztett kéziratát ..."6 Az előbb említett kolostor főnöknője, aki "szilárd csodá
lója Teilhardnak", rendszeresen beküldi a daktilografált műveket, s itthoni olvasói
egyre égetőbb igényét érezték az egész teilhardi életmű megismerésének. "Annál is
inkább, mert az életműve nyomán támadt erős viták visszhangja eljutott a távoli
Magyarországra is. Megértettük, hogy ez a gondolkozás döntő módon új, sőt forra
dalmi, s hogy élénken vitatott; hogy az egyházi konzervativizmus dühödten tá
madja .. ."

Teilhard magyar római katolikus olvasói már az első és töredékes ismeretek
ből megértették a lényeget: "egy kivételes nyitottságot a korunk számára, ponto
sabban számunkra - szocializmusban élő keresztények számára - adódó problé
mák iránt; a mí katolikus egyházunkra gondoltunk, amely talán az egész keresztény
ség történetében páratlanul kiélezett helyzetben van" (Avec une acuíté presque
sans pareílle),? A "kiélezett" helyzetre a tanulmány többször is hivatkozik. Vala
hányszor a "nyugati" katolicizmus értetlenségével és politikai aggályosódásával po
lemizál, vagy amikor Teilhard de Chardin életművét érő támadásokat "megértés.
nélküli, sőt testvérietlen'< magatartásnak mínősítí, Teszi ezt annak a marxista
kritikának a fényében, amely nem ok nélkül regísztrálta a katolicizmus kríziskép
letét a Teilhard életmű durva támadásával, amely nyugatról indult ki.

Feleletet kapunk arra a döntő kérdésre is, hogy míért éppen Teilhard de Char
din vált Magyarországon ennek a mozgásnak, az új kibontakozásának egyik ru
gójává?

Teilhard itt kétségtelenül túlnőtt az eszmei síkon folytatott - nálunk kicsit
luxusnak számító - vitáknál. "Végső analízisében arról volt szó, hogy miként le
hetséges a keresztény magatartás s a kereszténység általában a marxista filozófiára
alapozott társadalomban, amely egyedül a marxista koncepció szerínt ragadja meg
az anyagi fejlődés és a kultúra kibontakoztatását. Teilhard de Chardin úgy jelent
meg előttünk, mint az élet ígérete, mint ama világba vetett bizalom hitének a meg
vallása amely - pogányságában vagyateizmusában - az Isten szándékai teljesülé
sének nagyszerű színháza, s amely minket - lényegében - a visszautasítás és a
dezavuálás helyett együttműködésre hív ..."9

Hivatkozik arra is, hogy - Cuénot szavaival élve - Teilhard után nehéz a
kereszténységet a nép ópiumának nevezni. Idézi Bakunyin két kitételét: 1. az egy
ház minden ténykedése olyan negatívumokon nyugszik, amelyből csupán az "Isten
profitál". 2. a keresztény ember képtelen a világ értékeinek elismerésére. Miridkét
vádat megcáfolja Teilhard optimizmusa s a világ nagyságának és szépségének fel
ismerése s a benne végzett munka elismerése.

3. Végül elemeznünk kell - s ezen a ponton már túl kell lépnünk az előtőr

téneten, eddig használt "modellünkön" azokat 1:1 vektorokat, amelyek a magyar
országi Teilhard-hatást színezík, azt is mondhatnánk, hogy sajátossá. egyedivé
teszik.

Ezek közül az első és a legfontosabb a marxista Teilhard-kritika bizonyos ha
tása a római katolíkus Teilhard-felfogásban. Csak egy példát idézünk. A Teilhard
antológia előszavában Rónay György-" a jezsuita páter életművét, a bátor és szép
máltatás mellett, kritikával ajánlja olvasóinak. A kritika pedig nem a meqszokatt
katolikv.s érveket sorolja fel, hanem elsőrendűen azt, hogy ;,Teilhard egy kissé
míndíg az adott társadalmi valóság fölött élt... nem vette észre korunk alapvető

ellentmondásait't.t! A jövendő olyan tervezőjének és megálmodójának tekinti, aki
nak fantáziája sokszor átsiklott a "ma problémáin és ellentétein", bár a háború,
a fejlődés kérdéseiben állásfoglalása .Jcorunk legnagyobb keresztény humanistái
közé emelték". Ez a kritika pedig, a méltatás több szempontjával együtt, erősen

hasonlít a marxista kritikához és méltatáshoz, a maga sajátos teológiai és bölcse
leti vonásainak csorbítása nélkül. Ez viszont természetesnek mondható, ha figye-
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lembe vesszük, hogy Teilhard magyarországi olvasói - főként a mai "huszonéve
sek" - mégiscsak több marxízmust tanultak, mint hittant. Az is kielemezhetó,
hogy a klérus egy része nem szívesen látta Teilhardot a hazai sajtóban. Legalább
is erre enged következtetni az az erőfeszítés, amely az első összefoglaló ismerte
tésekben - a későbbiekben még rátérünk erre - egy "megkozmetikázott" Teil
hard-képet kényszerült bemutatni.

Osszefoglalásul azt mondhatiuk, hogy Teilhard gondolatainak hatása két merő

ben más jellegű hatóerő között növekedett: az egyházi konzervativizmus és a mar
xista krítika erőterében.

II.

Teilhard de Chardin gondolatainak sorsát a magyarországi római katolikus
egyházban az áttekinthetőség kedvéért három fázisra tagoljuk. A megkülönbözte
tés nem időbeli, azaz történeti, mivel a történeti felmérés nem tükrözné pontosan
azt a valóságot, melyet éppen az egymásmelletiség, az egyes irányok összefonódása
jellemez.

Kibontakozás

Az első nyomtatásos publikációk Mihelics Vid tollából származnak az "Esz
mék és tények" rovatban.t? Egyértelműen megállapítható, hogy ezek a tanulmányok
Daniélou nyomán készültek. (Daniélounak, az azóta bíborossá kinevezett francia
jezsuita szerzetesnek, az Études-ben található tanulmányai kétségtelenül igazolják
ezt!) A neves francia teológus azok közé tartozott. akik minden erejükkel szerét
ték volna besorolni Teilhardot a tomizmus egészébe és így legalizálni a hivatalos
római teológia előtt. Mihelics is hangoztatja, hogy "Teilhard írásai könnyen meg
zavarhatják a hitükben felületes keresztényeket ... : a nem keresztényeket valami
bizonytalan körvonalú kereszténységre hangoljákv.P Ezért szükséges, úgymond, a
.Jcrttlkaí vizsgálat"; erre hárul az a feladat, hogy "kifejtse és megvilágítsa Teilhard
igazi gondolatait ..." és "összhangzatosan értelmezze azokat a nem mindig szaba
tos kifejezéseket. amelyek veszedelmes kétértelműségeket támasztanak'i.t- Ebben az
átdolaozásban Teilhard minden érdessége és problémát okozó teológiája eltűnt.

Mihelics igyekszik úgy beállítani Teilhard-t, mint akire "sem a katolikus Blondel,
sem az egzisztencialista Heidegger, sem a tomisták, sem a marxisták nem gyako
roltak befolvást";" Majd ugyanitt említi meg, hogy "sokat tanult a skolasztíkától"
(ti. Teilhard). de szakított vele és a "zéró pontra helvezkedettv.t" Nem érdemes a
nyilvánvaló ellentmondásokra tovább figyelni. Forduljunk inkább afelé, ami érté
kesebb a Teilhard "ügy" szempontjából a kibontakozás időszakában.

Összegezésükben e fentebb említett tanulmányok mégiscsak legalizálták a meg
szelídített Teilhard-t Magyarországon. s a katolikus hetilapok is egyre több he
lyet szenteltek a nagy gondolkodónak. A kibontakozás tehát megindult és sebesen
gyűrűzött tovább. Mihelics cikkei, ha módosították is a Teilhard-képet, nem tor
zították el. A lényeg: a friss gondolatok terjesztése sikerült. S ami ennél is fonto
sabb: Mihelics második tanulmánya, amely Teilhard atya etikai nézeteivel foglal
kozrk!", hidat vert a földi valóságok, a mindennapok munkája. a társadalom egé
szébe való beállás felé. Ezzel azoknak segített. akik mozdultak volna az egyház
passzív és langyosan konzervatív oldalán, csak éppen nem tudták, rnilyen katolikus
elvek és alapok szerint tegyék ezt.

Ekkor jött az akkori Szent Offícium 1962-es monituma. Ahogyan ezt Magyar
országon kivédték, az lényegében a magyarországi teilhardizmus sikerének legfé
nyesebb bizonyítéka. Mihelics most egy másik nyugati teológus, Rabut könyvéhez
nyúl. A domonkos-rendi szerzetes írásának (Dialogue avec Teilhard de Chardin)
ismertetése után, amit apolégiának szánt, felteszi a kérdést: mi a tennivaló? "Csat-
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lakozzunk most már azokhoz, akik úgy fogadták el a Szent Offícium figyelmezte
tését, hogy jobb, ha katolikus részről nem is nyúlnak hozzá Teilhard de Chardin
műveihez? ügy vélem nagyon rosszul tennőnk! Nemcsak azért, mert visszahúzódá
sunkat sokan ellenünk magyaráznak, hanem főképp azért, mert sokunk számára
el1:iselhetetlenül leszűkítenők gondolkodásunkat és olyan támpontoktól és ösztön
zésektől fosztanánk meg magunkat, amelyek nagyon is megkönnyítik derűlátásUIn

kat és helytállásunkat ebben a világban ...18

A dolgok alakulásához csak annyit tegyünk még hozzá, hogy két évvel ké
sőbb a Budapesti Központi Szemináriumban a kozmológta anyagában Teilhard
eszméit kezdték tanítani.

A formáló kritika - Teilhard de Chardin a marxista kritika fényében

Az az indirekt hatás, amely Teilhard de Chardin magyarországi hatását, 3

római katolicizmusban nálunk elfoglalt helyét, jelentősen befolyásolta: a mar
xista kritika. Említettük, hogya marxisták érdeklődése ugyanarra az időre tehető,

amikor a katolikus sajtóban az első 'közlemények megjelennek. Kezdetben ők is
külföldről veszik át a saját szempontjaiknak megfelelő anyaget. Így az első írás
még W. Hollitscher tollából származík-'', Hangvételén az a rokonszenv érződik,

amit Teilhard hányatott sorsa, a hivatalos egyház viselkedése egy humanista mar
xistából kiválthat. A következő írás a Szovjetunióban megjelenő Vaproszí Filoszofii
komoly fajsúlyú tanulmánya, J. A. Levada munkája.i'' Majd egyre nagyobb in
tenzitással kapcsolódnak a Teilhard-vitába a hazai marxista tudósok. Több össze
foglaló, tudományos tanulmányt szentelnek Teilhardnak.t!

Mi jellemzi ezt a marxista kritikát? Míg a katolikus interpretátorok igyekez
tek szalonképessé tenni Teilhard gondolatait, a marxista kritika érdemben foglal
kozott vele. Ezt a kritikát míndvégíg az a rokonszenv és készség jellemzi, amely
a "teilhardizmust" hajlandó vitapartnernek és egy posszibilis keresztyénség (ill.
vallásosság) lehetséges formájának elfogadni. Nyalábbá fogva, megragadhatóvá téve
a mondottakat, a következő értékelést, struktúrát alakíthatjuk ki:

1. "Teilhard nézetei elvontságuk és általánosságuk következtében alkalmasak
arra, hogy különböző társadalmi célok érdekében, különböző oldalaira, vonásaira
támaszkodjanak.'!" 2. " ... a marxistáknak feladatuk, hogy a progresszív teilhar
diánusokkal folytatott párbeszédben erősítsék, védelmükbe vegyék korunk jelentős

gondolkodójának tanait, kibontsák a bennük rejlő haladó lehetőségeket."23

Erre a struktúrára - amely majd minden magyar marxista tanulmány ten
gelye - három tényező vezetett. Először is minden olyan mozdulat, amely a hiva
talos egyház konzervatív doktrínáját progresszív irányba igyekszik áttörni - pon
tosan a társadalmi haladás érdekében - kiváltja a marxisták érdeklődését.ö Mú..:
sodszor a teilhardí tanok számos vonása, de különösen annak társadalmi vonat
kozásai (az emberi energia és alkotókészség föltétlen értékelése, a szocializáció és
a totalizácíó stb.) részint lezáratlanságukkal. részint a marxista tanokhoz való vi
szonylagos közelségükkel. megértésre talált a marxista Ideolégusok körében. Ide
kell még számlálnunk azt a tiszteletet, amit Teilhard szaktudóst mivolta, tudo
mányos és korszerű nyelvezete váltott ki. Mindez arra a felismerésre [nttatta a
marxistákat, hogy Teilhard "nem pusztán új kifejezési módot talált a régi tarta
lom kifejezésére, hanem új gondolatrendszert teremt."25 Ez a megállapítás oly
döntő fontosságú, hqgy nem is lehet eléggé méltatni; és meggyőzövé teszi a po
zitív marxista állásfoglalást.

Tartalmára nézve a marxista kritika két jelentős vonással rendelkezik. Az első

a teilhardi kísérletnek - amelyet leegyszerűsítve a tudományos és a vallásos gon
dolkodás szintézisének neveznek - a kudarcát igyekszik kimutatni. Az egyik leg
jelentősebb és témamegragadásában újszerú marxista tanulmány ezt summázza.?"
A filozófiai szakkönyvek értékelése is ebben fogható meg Ieginkább.F A kritika
másik iránya a teilhardi gondolatrendszer marxista analfzisében is pozitív voná
sait ragadja meg, amennyiben a konzervatív katolicizmushoz és a hivatalos egyház
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tanításához viszonyítva a párbeszéd és egy haladóbb egyház nagy lehetőségeit látja
bennük.

Lássuk e két vonást együtt, a tartalmi vizsgálat szernszögéből: "Nézetünk sze
rint a legfőbb tennivaló az, hogy Teilhard következetlenségeinek, kétértelműsége

nek, ellentmondásainak feltárása és bírálata mellett emeljük ki tanainak haladó,
pozitiv vonásait. Ez azt is jelenti, hogy kimutassuk : Teilhard éppen a vallásos
alapgondolat érvényesítése miatt következetlen legfontosabb el vének, az evolúció
elvnek az érvényesítésében... ez vezet oda, hogy pánbíológízrnusa elmossa a tár
sadalmi élet specifikumait, hogy vallási mísztíkája - mínden szubjektív törekvése
ellenére - összeütközésbe kerül a tudományos fejlődés objektív következményei
vel. Úgy gondoljuk, hogy nemcsak Teilhard de Chardin progresszív híveit segít
jük ezzel a társadalmi haladás érdekében végzett tevékenységükben, hanem elő

segítjük a marxisták és keresztények párbeszédének fejlődését és konkretizálasát
is. Ez a differenciált magatartás ... az alapja annak az elvszerű dialógusnak. me
lyet a béke és a társadalmi haladás vallásos híveivel folytatunk't.v'

Egyik marxista fllozófusunk, Tordai Zádor így vélekedik a teilhardizmusról :
"A dialógus szempontjából a legnagyobb jelentőséggel a katoHcizmuson belül a
teilhardizmus és a .Paulus-társaság' bír."2o A teilhardizmuson belüli tendenciákat
a vézeley-i ülésről beszámolva elemzi. Az 1966-os találkozóan - állítja Tordai 
jól észrevehető volt, hogy Teilhard tanai "a társadalmi cselekvésre vonatkozó né
zetek vázlatossága és elvontsága" miatt elméletileg a társadalmi haladás és a ret
rográd magatartás lehetségességét egyaránt igazolják. Gyakorlatilag azonban az
utóbbi felfogás hívei kisebbségben maradtak. Mindez bizonyítja "azt a marxista
értékelést, amely szerint a teilhardi ideológia jelentősége abból fakad, hogy ... meg
próbálja a teológiát és a vallást úgy átformálni, hogy azokat a tudomány igaz
ságaihoz és a haladás gondolatához alkalmazzav.w Tordai, beszámolója során egy,
a protestantizmus számára nagyon megszívlelendő megjegyzést tett: több mar
xista tudóssal együtt arra a gondolatra jutottak, hogy "a teilhardizmus, ott, ahol
nem katolikus környezetben terjed, az egyházi kötelékek más jellege miatt vala
mivel szélesebb tud lenni, és így kevésbé fenyegeti az a veszély, hogy esetleg szek
tává szűküljön't.é! Ez a kijelentés is jól érzékelteti, mennyíre sajnálatos, hogy re
formátus egyházunkban, de az egész magyar protestantizmusban is eddig csak
igen kis mértékben közelítettük meg a Teilhard-problémát.

Világosan látható, hogy Tordai írása merre konkludál: "Úgy tűnik, hogy a
baloldali teilhardista irányzat szélesedik, s ezt a keresztyenségen belül jelentkező

reformtörekvések részének kell tekinteni, a katolicizmuson belül kétségtelenül ez'
a legjelentősebb és a legtöbb perspektívával bíró modernista irányzat".32 Tovább
haladva még érdekesebb, témánk szempontjából rendkívül fontos eredményhez
jutunk: "Ha tehát a vallás létével számolunk, akkor a szocializmus érdekének
egy olyan vallási forma felel meg, amely lehetővé teszi a hivőknek, hogy bekap
csolódjanak a szocializmus építésébe".33 Ezt követi a félreérthetetlen kövétkezte
tés: "Ezért azt, hogy az integ1'ista típus'Ú vallásosságot baloldali teiZhardizmus
~áltja fel, a marxizmus a népi demokráciák esetében is pozitívan értékelheti".*
Ezzel egészében előttünk áll a marxizmus általunk "formáló kritikának" nevezett
hatása. Innen vezet útunk következő állomásunkhoz.

A kialakuló egyensúly

Nyilvánvaló, hogy a magyarországi római katolicizmus konzervatívízmusát,
nemcsak a teilhardizmus oldja, feszíti. A teilhardizmus hatását, erejét még akkor
sem szabad eltúloznunk, ha világosan áll előttünk, hogy a keresztyénség mai krí
zise, erjedése idején sokféle "áfium" ellen, mindkét oldalról óhajtott orvosság le
hetne. Azt, hogy mívé lesz, az idő fogja eldönteni, felelőtlen próféciákat nem
szabad mondanunk. Tény az, hogy Teilhard gondolatai a magyar katolicizmusban
nem "dogmatizálódtak", és nyítottságuk egészséges teilhardizmust csíráztatott ki
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'Magyarországon. Ezt a teilhardizmust - amint igyekeztünk kimutatni - több ha
tás érte, előrelendítve és fékezőleg is. Szabad azt mondanunk, hogy kialakult va
lamiféle jótékony egyensúly? Válaszunk az lehet, hogy kialakulóban, "en marche"
már beszélhetünk egy sajátos magyar teilhardizmusról. Erre vonatkozóan két ta
nulmányt idézünk a magyar római katolikus irodalomból. Az egyiket Kecskés Pál
írta, aki nem sorolható a legprogresszívabb teológusok közé.35 írásának kritikája
kiterjed Teilhard filozófiai, metafizikai, természettudományos és teológiai gondo
lataira. Végkövetkeztetése mégis pozitív: Tárgyi szempontból hibáztatható mód
szere és kijelentései ellenére, elismerést érdemel Teilhardnál a modern természet
tudomány és a vallás összeegyeztetésére irányuló törekvés, a vallásos gondolkodás
-ösztönzése a világi feladatok iránt, a mulandó és az örökkévaló lét összetartozá
sának élénk tudatosítása. Követőinek feladata művének olyan irányú értelmezé
se ... amely a teilhardi világszemléletnek Teilhard szándékoltá értelmet és hatást
biztosítani képes".36

Hajdók Zsolt, egyik neves római katolikus Teilhard szakértőnk, Teilhard hű

perfizikái áról értekezve megállapítja: "Jó szándékából, nem vitatható eredmé
nyeiből és nyilvánvaló kudarcaiból egyaránt csak okulhatunk. Lehet, hogy igaza
van Schoonenbergnek, hogy a teilhardi gondolatok építőköveleül fognak szolgálni
egy eljövendő teológiai szintézishez. De ha ez nem is történnék meg, akkor is ma
radna Teilhard Jézus Krisztus, igaz tanújának't.F

Ma ez a tárgyilagos és nyitott magatartás jellemzi a magyarországi katolikusok
Teilhardhoz való viszonyát. Végeredményében a Teilhard-hatás graEikonja a kez
dettől, az egykori Szent Offícium monitumának nagyszerű kivédésétől fogva emel
kedő, de ha szigorúan ítél jük is meg: azonos szinten van. Teológiai munkánknak
számot kell vetnie azzal, hoav ~ magyar római katolicizmus egyre táguló körei
ben Teilhard de Chardin él és hat.

JI I.

Végül szólnom kell arról a belső képletről, ami nemcsak a magyarországi teil
'hardizmusra, vizsgálatunk témájára, hanem - ennek nyomán merem ezt a hipo
tézist ál1ítani - az egész magyar római katolicizmusra érvényes.

Tágítani és helyesbíteni kell azt a felfogást, amely a "keleti", pontosabban a
szocialista országokban élő katolikus egyházakat mint a konzervativizmus végvá
rait könyveli el. Ez az erőltetett és a ránk nehezedő vívódásokat felszínesen látó,
sokszor az egyetemes kereszténység naiv, vagy szándékoltan maradi és sötét körei
ből származik. Sokszor azoktól, akik nem egészen tiszta indítékok nyomán "mártír
szerepet" szánnak nekünk, és szívesen vennék ha vállalnánk ezt a szerepet, mit
sem számolva míndnyáiunk legfőbb ügyével: a názáreti Jézus örömüzenetével. A
magyarországi teilhardizmus vizsgálata segíthet helyreigazítani, sőt kivédeni ezt a
felfogást. Mert mindenfajta elnagyolás és általánosítás hibás képet nyújt a "ke
leti" katolicizmusokról.

Ha figyelembe vesszük a hazai katolikus sajtó megnyilvánulásait és az élvo
nalbeli teológusok könyvett.P' akkor a végvár teáriát és a jobboldali katolicizmus
továbbélését nálunk erősen módosítanunk kell. Mit tudunk felírni a hibás képlet
helyett? Elsőként azt, hogya szocialista miliő oldotta és lazította a konzervatív
vezetésL és teológiát. Az elit és részben a tömegek felfogását áthatják a modern
irányzatok is; a teilhardizmus inkább a laikus oldal felől és szorosan mellette a
modern irányzatok, például a rahneri iskola, egyre jobban érvényesülnek mind a
papság, mind a laikusok körében. Hic et nunc, Magyarországon is él a világke
resztyénség kimondott, kimondatlan vágya és feladata, Teilhardnál maradva hadd
idézzek egy érvényesebb és igazabb képletet: "Újra kell építenünk egy részint
romladozó, részint idejét múlt egyházat; modern stílusban kell újjáépítenünk, és
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úgy, hogy .látogathatóbb', lakhatóbb legyen a mai nemzedékeknek, amelyek meg
maradt íveit és oszlopait anakronisztikusaknak találják és már nem értik a falaira
festett jelképek jelentését. Új épületet kell tehát emelnünk a régi és változhatat
lan szentély köré; s ennek az új épületnek a terveit kínálja nékünk Teilhard de
Chardin.t'é' Körvonalaiban ez lenne a mí közös munkánk, s ez nem is kevés.

Jegyzetek: 1. Saád Bf'Ja: Aminat budapestí szemmel, Bp., Vigilia, 1967. 34. o. - 2, A
"nálunk" kitételt azért használom a magyarul is helyett, mert Teilhard etsö fordítói és fel
dolgozói a killföldön élő magyar római katoírkusok (pl. Rezek Román Sao Paulo, Szabó Fe-
rene SJ. Róma stb.), akik vagy a bécsi Herdernél vagy a Washingtoni Occídental Pressnél
adták kl és küldték be müveiket. Ez természetesen nem számítható be t e 1 j e s e n a ma
gyarországi Te'lhard-hatásba, de nem is hanyagolható el. - 3. Rónay György: Teilhard elle
Chardin Magvarorazágon, Az 1963-ban Vézeley-bem tartott szümpozíonon elhangzott el6adáll
kézirata. 40. o. - 4. Saád Béla i. m. 24-25. o. - 5. Új Ember, 1962. jún. 17. - "Nea van
nem neo?"; u. 1. 1962. okt. 21. "Jobb vagy bal?" - Jelenségek és tanulságok a francia kato
1ilmsok történetéből. - 6-9. Rónay György i. m. 4. és 22. O. - 10. Hit llJZ emberben c. Teilhard·'
antológia. Bp., 1961l. Szent István TársuIat. :AJónay György elöszavával. - 11. Hit az emberben.
- 12-18. Vigilia in Es=ék és tények - Mihelics Vid, 1962. április, május, dktóber. - 19.
Világosság 1961. jún. U. évf. 6. szám: W. Hollitsoher: Teilhard de Chardjn az eretnek. 29--31. O.
- 20. J. A. Levadat Viták a Te'lhaJrd jelenség körül. Vi1á~ssá~. 1961!. m. évf. 38-40. O. 
21. Irányzatok a mai poLgári flIo2Jófiában. Budapest, Gondolat, 1964, 225-~9. o.: Sándor Pál:
A filozófia története, rlI. tom. 534. o. - 22-as. Agh Atti'la: T·eilhard de Chardin filozófiai
antropológiájához. A Le Phénomene Humaine olvasása közben. Valóság, 1967. ápr. 11-12. és
26. o. - 24. vö. varga Iván: Teilhard de Chai'din és a katolicizmus kiútkeresése, ln Társa
dalmi Szemle XXIII. évf. 8-9. sz. 1966. aug. 71-78. o. - 2'4-25. Ebben a tanulmányban tiS0
eazza a marxisták álláspontját. MlJnden kímozdutás a ~onze!l"Vatfv vallásosságbö! PQ'l:itfv, mert
a vallás krízísére mutat, bomlasztja. E,rre az elképzelésre újabb te6rjáll~ rakódtak: ..A marxis
ták között sem uraLkodik egvértelmü felfog.ás abban a tekintetben, ho~ mit értsen a val
láson, jelen esetben a katoliclzmuoon belüli nyílt, újító, progresszív áramlatokon"; E~eseik

ezeríme ezek csak a vallásos pozícíók megerősödését célozzák. Mások szerínt - II ide sorol
hatók a ma~armarxlsta tdeolögusok - azt ls bangsülvozru kell, hOi~ ezek lia: á.rIam1atolk
"egyszersmind azt az objektív, valöségos tái'sadalml szükségtetet ls ikifejez1Jk, mely a pt'OIgresz
azív egyházi törekvések mögött meghúzóddk, mégpedig azt, hogy a fennálló világ ellm til.
t&kozás "gy formáját .•. juttatják kifejeZ>ésre". A "kiútk·eresésre" is érdekes választ katmnk;
kiilönöscn Teilhard-al kapcsolatosan. Háromféle változáal struktúrát vázolnak fel, ezek kö
zül - úgy vélik - Tellha,rdé a legelfogadhatóbb. .,MI!llid.egy1k útnaik van egy közös vonása:
az evilági, Immanens tartalmak bevonulása a vallásos gondolkodás'ba... Teilhard ezt vá
lasztotta". J. m 73. és 78. O. - 26. Agh Attila: Tudományos istenkeresés és antropológiai ku
tátás Tellha~d de Chard1n mUlll1<'ásságábam., in Miagyar Filozófiai seemre, 1968. 1. szám 1~2. o.
- 27. Sándo.r Pál: AfUo2JÓfla története. m. kötet 514. o. - 28. Varga Iván: 1. m. 78. 0, 

29-34. Tordai Zádor: A dialógus gyaJmtrla,táb61 in Világosság. 1966, VU. évf. H. szám, ~3.
o. - 35-36. KeCSkés Pál: Te'lhard de Ch9Jvd:ln világszemlélete in Vigilia 1963, 1~. o. 
- 37. Haldók Zsolt: Teilhard de Chardin hüperfiZjfk;ájának értéke in Teológia 1969. m. évf. 4.
Szám. 230. o. - 38. Pl. A Katoli'kus Szó több cikke. köztük: Jegyzet a haladáSiI'Ól' A kereszt
értelme; Magatartásunkról ; Előre és fölfelé; gondolunk itt Nyíri Tamás, Gaál Ferenc, Rónay
György mumkáíra. - 38. Rónay György: Szentek, trók, IránéV'dk, Bp.. 1,970. Szent IstVán T~
sutae, . 2XJoO. o.

A ezeretet nem csügged a balsorsban, mert béketűrő; nem bosszulja meg
magát az ellenségen, mert békeszerető; nem bántja az idegen szerencséje, mert
nem irigy; s nem gyötri a rossz lelkiismeret, mert rosszat nem cselekszik.

Szent Be1'nát
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