
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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