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ORLEANS-I ~10ZAII(

(Teilhard tanulmányi hét 1973 szeptemberében)

Orléans-nal kapcsolatban Jacques Madaule történelemkönyve azt jegyzi meg,
hogy az l420-as óvektől, .Ieanne d'Arc fellépésének idejétől, "hat évszázad óta
az emberek a csoda világában élnek" (l. köt. 204. o.). Ebbe a csodálatos, de lát
hutatlan Orléans-ba érkeznek a Teilhard-hét vendégei: láthatatlan azért, mert a
Campus universitaire óriási terliletét gesztenyefái elkülönítik Orléans-tól s meg
teremtik a .Jornoban a csendet", amiben öt és fél évszázad előtt a Pucelle világo
san vélte hallani, mit kell tennie.

A munkahót címszava s egyben programja, "Az Ernber holnap", annál meré
szebben hangzik, minél zavarosabbnak érezzük a má-t. Az első előadás (a fizikus
Heddebaut-é) fel is visz azonnal a csillagokig. Teilhard igazolására Jastrow leg
ujabb könyvére utal: a világmindenségben minden egy; egy anyaga van a csil
lagoknak, egy az embernek. Egyetlen képletre fel lehet bontani az egész világ
rni ndonseget, magát az életet. A minden-ből azonban valahogy visszafelé kell jön
nj az adott problémákra, a mill iúrd mindenféleségre. "Nincs külön pillanat, ami
kor Isten teremtett s egy másik pillanat, amikor kibontakoznak a másodlagos
okok, Egyetlen teremtő akció van mindörökre - mely azonos annak fenntartásá
val" - mondja Teilhard ötvenegynéhány évvel ezelőtt. (l) Hogyan kell tehát ér
teni a világ di latációját ? mozgását és terjeszkedését? "A spirítualizúlódásban", adja
válaszu! az előadó, "mely évmilliók múlva valószínűleg kiszűrődik minden ma
.fizikainak' tartott jelenségből. a világ betel iesedésében". Céloz-e ilyesvalarnire
Teilhard? A ko1lt'crgenciát egyenesen erre építi. 1934-ben Pekingben ezt írja:
" ... az egyetemes konvergenciában az anyagi pluralizmus beteljesedik majd a
szellemben." (2)

Az első fejtegetések lendülete benne van mínden további előadásban. A tu
dományos (természetes) és természetfölötti dolgok összefüggését elemzik biológiai,
f:zikai, históriai alapon, rniközben az "advocatus Teilhard i", ezúttal a brüsszeli
Jean-Pierre Demoulin, éber figyelemmel őrködik a szövegen, Grassé professzor
(Pár-izs) adatokat vonultat fel, melyek közül talán a Iegf'rappánsabb, hogy míg
minden növényi és állati élőlény mindössze 20 féle elemből áll, addig az emberi
ágyban tizennégy milliárd neutron működík, így .,minden emberi agy külön uni
verzum". Ezzel a felkészültséggel indult el tehát az ember a "szuper-gondolat"
jdé ... Múrls az jut eszünkbe, hogy ilyen "valóság" már nem is valóság az egy
kori rncrev f'oaalmak szerint.

Az előadásox rnencte kétféle irányba terelődik. Ez a kétféleség jellemző magá
ra Teilhard-ra is: tudomány és - miszt.lka, érvek, adatok regisztrálása és - in
tuíció. A Iópr-sőzetes haladás lehetetlen a teilhard-i gondolatsorban. Lehetetlen
múr csak azért is, mert a "megfoghatatlant" hajszolja ma is mindenki, s kereste
ö is, Legalább az összekötő szálat. Még szarnos előadó (Baudry, Fuurastié, ldatti)
megmarad a ,.komplex" fejlődés kibernetikai bűvöletében (a "kompI2xicitás" egyi
ke a lognagyszerűbb teilhard-i talúlatokriak) , de a hozzászólások, kitérések folytán
megindul a másik szál is: a Végső Pont kérdése, Annak jelenléte, kihatása, von
zása. Az orléans-i biológia-professzor, aki még diákkorában hallotta Teilhard-t,
a tudós szkcpticizmusúval jelenti ki: Teilhard-nak nem volt köze tudományosan a
blológiához s most mindenfélével ráhívatkoznak. Pontos terminológiával szerctné
megállítani a vit.it, illetve az előadásokat: ..- de a kő elgurul, lehetetlen. Grelet
továbbra is naponta beül az előadásokra. s lesi az egyetlen precíz fogalmat, mely
~;zérinte megadná a megdönthetetlen választ. Ilyen, persze, tudományosan, senki
számúra nincs.

Betör a "ma" s il. problémúkba vegyül a "misztikum" is. Pierre Leroy jezsuita
náter jelen ik meg a teremben, szálfa egyenes tartással. ezüstös fejével. A hanya
gul nyakába tekert sál elamerikaiasodott "c1ergyman" voltára utal. Ö volt, aki Teil
hard-i: egc'szen a New Yorktól 160 km-re levő temetőig kikísérte, az egyetlen
gyászoló, a hű barát és munkatárs, Hirtelen terem ott a konferencián, s napok
múlva előadás közben távozik. Sokkal később hasonlat jut eszembe: olyan volt
jelensége, mint a román templomokban a .jnartyrium": II tartóoszlop az ereklyé
veL
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Először csak elnököl, majd hozzászól, végül összefoglalja többszörös mondaní
valóját. Az összefoglalás remekmű. Nemcsak egy hosszú élet s annak minden ta
pasztalata jelentkezik benne, hanem jelentkezik a ma is, friss szernmel nézve.
(Ami nem annyit je.ent, hogy csak a biztató jelenségeket látja meg). Még egy
szer, de nem utoljára: hogyan történik a "szuper-gondolat" elérése, kialakulása?
Első fázisban szocíalizáció : a gondolkodó öntudat, majd a kuí túrúk csupán kii n
dulópontok. Második fázis: a humanizáció. Mcgszerezni mindaz l, ami a puszta
hominizációval még nem adatott meg. Erényele. Az egyén növekvő szellemi vitali
tása. Harmadik, sok nyugtalanságot keltő ponl: az élet minősége; életkedv. A k va
Iitás nem lehet sem nihilista (keleti Iúozótiák), sem konforrnista. Ez a bizonyos
mélyértclmű, tudat alatti "életkedv" (az élet magasabb rendű varázsa, átérzése,
ambicionálása) szétágazó ví tákra inspirál, a Iő.d megművclésótől s a népszapo
rodástól kezdve egészen a kultúrák clvirúgzásáig, k í ürü lósóig, clhulásúig. Lerov
elliadásában hatalmasan foglal össze mindent. Előadása: bo.tozai. Nyi t, fed, véd,
köröskörül világosságot enged át. Atvillan egy k ijclcní.esc is: "Megmondtarn Iui
málJan - szerencsere mint magánember, teszi hozzá maliclózusan -. hogy az egy
ház nem tudatosítja eléggé s elég egyszerűen egyetlen Iclndatát : Krisztus jelen-
létét ma." .

A hozzászólásole (King kisasszony Indiában [árt, T. úr Kínában) az "életked
vet" vitatják: milyen mértékben van ez meg a mai emberiségben'? kontí nensckcn ?
nemzeteknél? kultúrákban ? - mik a szélsőségek a Iiutalsúgbun, a "holnap embe
rében"? Kibukkannak a problémák, kirajzolódnak az érdeklődési területek. Ide
oda forognak a mikrofonok, peregnek a magnők. Gérard Soulaqcs, a "Fidélité et
Ouverture" (3) főszerkesztője, a strasbouruí Keresztény Értelmiségiek Kollokvi u
mának főtitkára - aki már a következő kollokvium programját készíti elő "Krízis
a nyugati Egyházban" címmel - szenvedélyesen kifakad az ifjúság eltompultságn
ellen.

Fiatalság: alig van jelen. Az egyetemi évad még nem kezdődött meg, a Carn
pus 10 km-re kívül esik a városon. Két arcot jegyzek meg: csendes, mosolygós
diáklány (politikát tanul Párizsban) s egy villogó szemű, csupa érdeklődés fiatal
ember, aki kérdést kérdésre tesz fel. Kérdései jóval tapasztalatlanabbak, mint él

szövegbcn jártas teil hardisf.áké. Ha nem volna kéznél páter Desreumaux Li lIe
ből, akinél a feleletek egész arzenálja van s minden fel eletből többfajta is szám
ba jöhet, akkor nehéz lenne a kérdéseket kibogozni. Desreumaux francia [ezsui la
típus: mindent fölényesen tud; a fiatalabb belga jezsuiták hallgatnak, nem aktívak.
hosszú kontinens-utakról jöttek meg, belesüllyednek a figyelésbe. Mintha élő

magnó-apparátusole volnának, mindent észlelnek, míndcnre reagálnak, de nem
avatleoznak be. Desreumaux azonban cselekszik, intézkedik, szelektúl. "súg" az
előadónak, sőt a "Gesztenyésben" a haladó teilhardistáknak esténként külőn elő

adást is tart. Ízekre szedi szét Teilhard-t, annyira ismeri (a lille-i körök ország
szerte ismert selkapkodott bul1etineket adnak ki). Ennyi ismereten keresztül azon
ban valami elvész az áttekinthetőségből. a koncepcióból.

Teilhard koncepciója ugyanis csupa "dedans". Ez a dolgok "belseje" nem a
dolgok másik oldala, nem is a "belsiJ dolog", hanem a meghatározhatatlan, kiszá
míthatatlan valami. Folyamat, aminek nem ismerjük a képletét. és nem közel ít
hető meg egyelőre semmiféle kűlső adattal.

Az utolsó előadók közt fiatal jezsuiták szerepelnek. Faricy az USA-ból látoga
tott ide, kiejtéséri sejtelmesen átvonul az angoles akcentus. Komolyan. szinte ag
godalmasan és lámpalázasan tanulmányozza az előző előadásokat: mi bennük a
jó? mi a felületes? Európát tanulmányozza, ahol régen járt..O tartja (Leroy után)
a Iegkitűnőbb előadást a Keresztény tökéletességről. A táblára felrajzol három
szor három beosztást (9=a Lélek kilenc kegyelme Szent Pál szerint) : Élet - Halál
-- Feltámadás. Elettől a Feltámadásig : összeszedettség (koncentráció) - önátadás.
szenvedés. szét morzsolódás, szolgálat (decentrúció) - végül betoliosülés valami töb
ben; tehát: kibontakozás, lemondás és egyesülés Istennel. Fclall ítja az ellenpti
rakat. is: hit a világban - hit Istenben; humánus és keresztény értelmezés; előre

- fölfel e ; természetes - természetfölötti: kozrnogenezts - kr-isztusi genezi s: em
beri előrehaladás - isteni program; a Föld mítosza - Kereszt.énység. E pillanat
ban ezeket az ellenpárokat számszerűleg nem lehet csökkenteni, összevonni, de: a
dolgok menete szintézis.

Faricy után a müncheni Schellenbaum páter következik, aki Párizsban végez
te a teológiát os éppoly szélsebesen beszél és vitatkozik, mint a f'ranciak. Pattogó-
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villogó, de rendkívül szívélyes polémiát folytat a lengyel filozófiai professzorral,
aki még aznap szóvá teszi, hogy, marxista létére, hiányolta a várnai filozófiai
kongresszuson a katolikus filozófusokat s a teilhardistakat. Schellenbaum mondja
többek közt : "Teilhard azért maradt hű az egyházhoz, mort ennek az egyháznak
köze volt Krisztushoz."

Esténkint míse a kis aubraís-í templomban. Modern gyülekezőhely. Átmenet
az aréna és tornaterem közt. A misét a vendégpáterek mondják, rendkívül egy
SZETűen. Kivétel nélkül jelen van mindenki. A felajánláskor a páter hangosan
kimondja, miért imádkozik, és sorban megszólal itt is, ott is egy-egy hivő a ma
ga szándékúval.

Ol i vicr Rabut megjegyzi könyvében (4), hogy Teilhard (némelykor) "olyan te
llilelre lépett, melyen a tudomúnynak nincs sok keresnivalója". Továbbá: az ő

Omcra-koncepciója szerint lehetetlen, hogy "az evolúció kegyelem nélkül mcn
jen v,;'~be. mert Isten el tiílc{'lten befe.ie:~i művét az ahhoz szül.séaes természetfölötti
esz/;özá/;kel." - Az ezen való töprcnuésok azonban már a magányra maradnak,
amikor kialszik a fény <1Z üvegházhoz hasonló, zajos étteremben is ORLÉANS-ban,
s túlviiági Iénnyel ragyognak fel a szelíden bodrozódó, mestcrséues kis tavak a fe
kefe gesztC'nye[úk közőí.t. Nemi úttckintóssel és szeroncsével ,.két fontos remény
ség(ink" köré kr-ístátyosodnak ki a gondolatok: "A jövőben az emberi tudat két
alapvető és leghatalmasabb áramlata: az értelemé és a csolckvésé, a tudornányé
és a vallúsé," (Ci) - zárta be Pekingben tartott előadását Teilhard de Chardin
191Ci-ben, azokban a napokban, rnikor Európában vége lett a háborúnak, s a fel
ocsúdott, szenvedő emberisógnck új utakon kellett továbbhalad nia.

Irodalom: (l) Teilhard: Comment je croís, 1920. I-3. o. - (2) 'I'eí lh a rd : U];:volution de la
C!]O"ISICl<'. n7. o. - (3) ,.Híiség és Nyitá s", Mame kiadó, 1972. - (4) O. Rabut: Díalogue avec
Tcilha"d dc Charrti n. Cerr, 196B -r-r (5) Tci1hard: Vie et Planetes. A L'Averin de l'lIomme
köti2tböL Srruil , 195!l. 23. o.

KÁROLYI AMY VERSEI

A távolodó kö~elít

Dagadó párnák /cözt titkos értelmű rózsák.
És átdereng rajtuk a mécs, mint egyszer kezűlcön

a napsütés. Olyeperpiros volt gyerekhúsuk és
6tsötétlett rajt a csontozat, olyeperpiros most
a kábulat és átsötétlik rajt az életiik és erdő

zsongás n1inden gondolat.
Országuk már közel.

Bodrog·parti litánia

Gyermek születése
jC[jycselc eslcüvése
holí.al: elsiratása
é/ők vigasztalása
öregek panasza
ifjak fogadkozása
gonoszok büntetése
jók jutalmazása
ít étet harsonája
test felravatalozása
végűl a lélek felszivárványlása
bele vakolva a templom falába

kiseper-ce
a fájdalmas Anya fájdalma
az irgalmas szamaritánus irgalma
a szegény asszony két fillérje
bűnbánó Magdolna töredelmessége
az eibocsátó szavak
minden
eqiterujetésre varo törmelék kupac
pucérra siTcálva

a falak
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