
elkötelezte magát [óhírének, melyet taláíóan és közérthetően érzékeltet a betlehe
mi jászol. A magatehetetlen gyermek nem botrány, hanem jel a pásztoroknak. A
mindenható Isten megjelenik gyöngeségünkben, hogy megajándékozzon az elpusz
títhatatlan élet ígéretével. Aki Jézus követőjének vallja magát, az csak a reményt
választhatja. A betlehemi istálló nekünk sokkal drágább, mint a világmindenség
szeretetériek bájos szimbóluma, több, mint a Valódi-Valóság nyilvánvalósága, köl
tői képeket sugalló ereje. Mindenekelőtt követelmény. Akik komolyan veszik,
azoktól megkívánja, hogy határozottan mondjanak le a kétkedés gyönyöréről, az
elkeseredés bódító mákonyáról.

Irodalom: Th. W. Adorno: Minima moralia. Reflexionen aus dem beschadígten Leben,
Frankfurt 1970. 333. o. - G. Bornkamm: Jesus von Nazareth, Stuttgart 1971. 85. o. - Ch.
Duquoc: Concilium 6 (1970) 607-612. o. - K. Marx, F. Engels: Historisch-kritische Gesamt
ausgabe (MEGA), Frankfurt, Berlin, Moskau 1927-1935. 23. k, 209. o. - M. Horkheimer:
Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Hamburg 1970. 69. o. - Morus T.: Utópia, Bu
dapest 1910. 113. o. - J. Alfaro: Concilium 6(1970) 626-631. o. - K. Rahner: Schriften
zur Theologie, Einsiedein, 1960. 4. k. 401-428. o. -- W. Kasper: Jesus der Christus, Mamz
1974. 102. o. - J. Goldbrunner: Concilium 6(1970) 632-636. o. - A. Greeley: The Jesus
Myth, Garden City 1973. 106-108. o. - Lukács J.: Istenek útjai, Budapest 1974. 255-270. o.

TEILHARD DE CHARDIN

HOGYAN HISZEK
MASODIK RÉSZ

A VALLASOK EGYBEFONÚDAsA

l. A Vallás mint jelenség, és egy vallás kiválasztása

Az imént felismertük, hogya Világegyetem egyesítő és összpontosuló struk
túrájú. Ebből az következik, hogy az a fejlődési vonal, amelyet hitem követett
életem egyéni útjain, nem lehet elszigetelt szál az emberi gondolat kifejlődésé

ben. Ha igaz az, hogy a Minden nyilatkozik meg minden egyes elemének, hogy
magához húzza - és ha igaz az is, hogy minden öntudatos cselekvés szerves
szükségét érzi, hogy igazolja maga számára erőfeszítése értékét: akkor az én hi
tem megszületése éppen csak parányi eleme egy sokkal hatalmasabb, sokkal biz
tosabb és minden emberben közös folyamatnak. így, növekedésem logikája ré
vén, kezdek kiemelkedni egyéni szempontom fölé, szembenézek az Emberiség
egyetemes vallási tapasztalatával, hogy belemerüljek én is.

Jól tudom, hogy sok emberi szellem, aki pedig érzékeny az isteninek a meg
tapasztalására, viszolyog attól, hogy megtegye ezt a ilépést, vagyis hogy valame
lyik hit külső erejéhez csatlakozzék. Azt gondolják, vagy könnyen azt hiszik,
még a legintelligensebbek is, hogya Vallás kifejezetten szernélyi ügy. Hallga
tólagosan már elítéltem ezt az individualista nézetet, mert a Világba vetett hi
tem evolucionista és ugyanakkor spiritualista látásmódhoz vezetett. Szeríntem az
egységes egészként vizsgált jelenség nem kisebb valami, mint a fejlődő kollektív
emberi tudat és / tevékenység reakciója a Világmindenségre - mínt Univerzum
ra. (6) A vallási jelenség szociálís fokon fejezi ki ezt a Mindenhez kötődő szen
vedélyes hitet, amelyet - úgy gondolom - magamban felismertem. Mi mást
jelent az, ha nem éppen azt, hogya vallási jelenségnek csakis a földi gondolat
teljes egésze lehet az alanya? A Földnek szüksége van arra, hogy Istent bonta
koztasson ki magának; s mível a Vallás ebből az igényből született, ezért nem
az egyedi emberre vonatkozik s nem csak rá korlátozódik, hanem kiterjed az
egész Emberiségre. Benne is, akárcsak a Tudományban, rengeteg sok emberi ke
resés és kutatás halmozódik föl, helyesbíti egymást s lassacskán tévedhetetlenül
szerveződík eggyé, Tehát hogyan is bújhatnék ki azalól, hogy é/\ is csatlakoz
zam hozzá? Vagy másutt hol találhatnék megerősítést és folytatást arra a szemé
lyl fejlődésemre, amely titokzatos módon egy imádásra méltó - de még szótlan
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- Jelenlét lábához juttatott. Hitemért folytatott erőfeszítésem csakis úgy feje
ződhet be, ha egyetemes emberi tapasztalatba kapcsolódik s abban folytatódik.
Tehát ingadozás nélkül kell a Vallások óriási folyamába merülnöm, ahová lelki
kutatomunkám fonala eljuttatott. De lám csak: körülöttem mily zavarosak a
ha bok, rengeteg külonféle irányban kavarognak. Minden oldalról isteni kinyilat
koztatás nevében hívogatnak. E látszólag ellentétes áramlatok között melyiknek
adjam át magam, hogya hullámok egészen az Öceáníg vigyenek?

A régi hitvédelemben a vallás megválasztását főleg a csoda számbavétele
vezérelte. A tan számára az a kiváltság biztosította az isteni eredetet, hogy fel
tud mutatni egy egész sor olyan képességet, "amely túlszárnyalja a természet
erőit". A Teremtőn kívül senki más nem használhatja ezt. a hitelesítő pecsétet.
S ha aztán egyszer csodának nyilvánítottak valamit, az embereknek - egy igen
el?ys:oerű szillogizmus alapján - csak el kellett fogadniok azokat az útmutatá
sokat, amelyeket a csodatevő adott, akármily vonzó hatásúak vagy visszataszí
tóak voltak is egyébként ezek az irányt szabó üzenetek. Azt persze eleve fölté
telezték, hogy Isten szava megfelel teremtménye eszének és szívének. De eléggé
háttérben maradt, hogy vajon csakugyan van-e összhang vágyaink és a Kinyi
latkoztatás között, vagy hogy mí lehet ennek a harmóniának szerepe.

A magam részéről minden nehézség nélkül el tudom fogadni a csodát, fölté
ve, hogy nem ellenkezik azokkal az egyre nagyobb számú és pontos szabályok
kal amelyeket a Világ természetes fejlődésében fölfedezünk. (7) Ez egyébként
az Egyház hivatalos álláspontja is. Sőt tovább megyek: mivel meg vagyok
g~'őződve róla, hogy az Anyag determínizmusa csak a Szellemet még rnost is
megkötő szolgaságot jelenti, nem tudom megérteni, hogy a szellemivé-válás fő

tengelye körül - amit "az igaz vallás" képvisel - nem tapasztaljuk (és a többi
vallásnál nagyobb számban), hogy fokozatosan elszabadulunk a testtől. Emberi
képessegeink határai fokozatosan tolódnak fölfelé; er az áthelyeződés számomra
annyit jelent, hogy az Evolució természetes jellegzetessége megszakítás nélkül
It.lytatódik ; s éppen ezért nem látok ebben éles vágást, amely megfelelne egy
olyan hasadásnak. amit már Isten keze hajtana végre a jelenségek varratlan fáty
lán. A csoda - ha helyesen értelmezzük - számomra is az igazság kritériuma,
dr- csak alárendeilt és másodlagos ismérve. Szememben csak egyetlen döntő érv
létezik, amely egy vallás elfogadására késztethet; s ez végeredményben nem le
het más (ez következik .elrnélkedésern első részéből), mint csakis az a felsőrendű

összhang, amely megtalálható az illető vallás és az én egyéni hitvallásom között,
amelyhez hitem természetes fejlődése juttatott el.

Ismétlem: ennek a kérdésnek pontjai a következők: hiszek a Világ egységé
Len : hiszek a Szellem létezésében; hiszek a Szellem halhatatlanságában, amely
a Világ szintéziséből születik. Ez a hármas Hit pedig az egyetemes összponto
sulás személyes és személyivé alakító Központjának imádásában foglalható össze.
Lássuk tehát, melyík folyam árjába kell vetnem magamat, hogy ezek a vágyaim
il legkedvezőbb fogadtatásra találjanak, a legmegfelelőbb módon formálódjanak
helyessé és a leginkább gyarapodhassanak. Számomra ebből áll a Vallások mér
legelése.

2. A vallások értékelése

Inkább a hívek elégedetlensége, semmint új eszmény születése hozott létre
a különféle vallási ágakon belül néhány, felszínen burjánzó hajtást. A "modern"
szellern ennek ellenére is alaposan leegyszerűsítí a Vallások bonyolult együttesét.
Legalábbis erre a következtetésre jutok, ha megfigyelem őket. S mivel ezekben
az elmélkedéseimben kifejezetten csak magamról beszélek, azt mondhatom, hogy
véleményem szerint - első tekintetre - három típusra vezethetem vissza a le
hetséges hit-fajtákat : a keleti vallások csoportjára, a humanitárius színezetű új
panteizmusokra, és a Kereszténységre. Ezek közt az irányok közt ingadozhatnék.
ha (tételezzük fel, fikcióként) abban a helyzetben volnék, hogy még csakugyan
vallást kellene választanom magamnak. (8)

a) A keleti vallások (mondjuk: a buddhizmus - s ezzel az egyszerűsítéssel

határozotí-m rögzítjük gondolatainkat) igéző hatása abból áll, hogy magas fokon
uníverz atisták és kozmikusak. A Minden megérzése - ami minden mísztíka él
tető ereje - talán sehol másutt nem áradt akkora bőséggel, mint az Indus sík
sás aín. Ha valamikor megírják majd a vallások szintetíkus Wrténetét, ide kell
helyeznünk a panteizmus születését, néhány századdal Krisztus elé. S amikor fo-
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kozódik egy új kinyilatkoztatás reménye, akkor színtén e pont felé fordul ma
napság a modern Európa szeme. Mondtam már, hogy egyéni hitemet a Világ
szeretete irányjtottá; ezért voltam igen érzékeny a keleti hatásokra. S tökélete
sen tudatában is vagyok, hogy befolyásuk alatt álltam - egészen addig a napig,
míg észre nem vettem, hogy Kelet és én különböző dolgokat értünk ugyanazon
szavak mögött, A hindu bölcs számára a Szellem azt az egyveretű egységet je
lenti, amiben olyan módon veszti el magát a lelkileg tökéletes ember, hogy meg
öl minden egyéni árnvatatot és gazdagító vonást. Kutatómunka, személyivé-ala
kulás, földi haladás: számára ezek mind a lélek rákfenéi. Az Anyag: halott te
hel' és puszta illúzi6. Számomra viszont - .,mond~m már - a -Szellem az a
szintetikus egység, amelyben a szent beteljesedik, amikor legvégső fokára emeli
termésgetének sokféle vonását és erőforrásait. Tudni és erővel rendelkezni: ez az
egyetlén út visz fölszabaduláshoz.

Az Anyag telve van csodálatos képességekkel. Tehát Kelet elbűvöl, mert hisz
a Világegyetem végső egységében. De az is tény, hogy Kelet és én ellentétes
módon fogjuk fel a To1lalitás és a Totalitás elemei között lehetséges átmeneti
viszonyokat. Kelet számára az Egy a Sokféle megszüntetéséből villan elő. Szá
momra -víszont a Sokféle központosításából születík meg. Ugyanolyan monista
színek alatt igazában két különböző erkölcstan, két metafízika és két misztika
áll szemben egymással. (9) Ha észrevesszük a kétértelműséget, ez márís elég,
hogy a "modern Ember, aki míndenekelőtt nagyon szereti vallásilag hitelesíteni
hódító fejlődését, visszariadjon a keleti Vallásoktól, amelyek logikusan juttatnak
passzív lemondáshoz. Számomra mindenesetre azonnal megszűnt minden vonzó
erejük, amikor fölfedeztem, hogy sodruk ide juttat. Annak az Istennek, akit én
keresek, az emberi tevékenység Megváltójaként kelíl bennem megnyilatkoznia.
Azt képzeJtem, hogy Keleten fogom megpillantani. De inkább talán a látóhatár
másik végén -vár rám, azokban a régiókban, amelyek a mínap nyíltak meg az
emberi mísztíka számára ..Nyugat' útján"?

b) Tehát félreértettem a tiszteletreméltó ázsiai kozmogöníákat; A humanitá
rius beáZlítóttságú- pqnteizmusok abban különböznek tőlük, hogy szerte a világon
egészen újfajta fiatal vallást ajánlanak. Kevéssé vagy egyáltalán nem rendel
keznek törvénykönyvekkel (kivéve a marxizmust). Látszólag Isten nélkuli vallás.
Kinyilatkoztatása nincs.' De szoros értelemben véve mégis Vallás, ha ez a szó azt
jelenti, hogy föltétlenül hódító bizalommal hiszünk egy olyan Eszményben. ami
ért készek vagyunk életünket is odaadni. Kortársaink között gyorsan növekszik
azok száma, akik - bár részletkérdésekben igen-igen különböznek egymástól,
annak felismerésében már egyetértenek, hogy az emberi létezés legfőbb értéke
nem más, mint szívvel-Iélekkel az egyetemes Haladásnak szentelni életünket.
Ezt az egyetemes Haladást pedig az Emberiség kézzelfogható fejlődése fejezi ki.
A Világ igen régóta nem látott ekkora hatású "pálfordulást": egy évszázad óta
szemünk láttára születik és alakul világszerte egy új Vallás: a Fejlődés Vallása.
Formái igen változatosak: kommunista vagy nacionalista; természettudományos
vagy politikai; egyéni vagy kollektív. Ezze[ a második szellemi áramlattal is ösz
sze kell mérnem hitemet.

Föntebb már mondtam, hogy természetem alapján és munkaköröm következ
tében túlságosan is a Világ gyermeke vagyok, otthonosan érzem hát magam egy
olyan templomban, amelyet a Fold dicsőségére építettek. S igazában mi mást is
jelenthetne az a .Jcozmtkus" érzék", amelyből hitem egész szervezete kicsírázik?
- éppen azt jelenti, hogy hiszek abban a Világmindenségben, amely a modern
panteizmusokat élteti. Kelettől azért fordultam el, mert - egészen logikusan 
talpalatnyi helyet és fikarcnyi, értékét sem hagy meg a természet fejlődő lépé
seíiíek:'Itt pedig, a modern panteízmusokban, szinte abszolút fokra magasztosítva
látom a nagyobb tudat genezisét s a belőle fakadó lényeges jelle'Ínvonások egész
hadát: az alkotás és a kutatómunka dicsőítését. Itt arra serkentenek. hogy meg
állás nélkül dolgozzam az idő és a tér meghódításáért. Érzem, hogy itt van az
a természetes belső erőtér, amelyben feladatom a kibontakozás és a fejlődés. Más
képp hogyan magyaráznám azt a tényt, hogy mindig közvetlen szimpátiát és mély
megegyezést tapasztaltam köztem és a Föld leghaladóbb szolgáí között ? Tehát
álmodozásaim közben sokszor szívesen kalandoztam nyomaíkon, kíváncslan ku
tatva, vajon meddig eshetnek egybe utaink. De rövid idő után mínden esetben
lehangoltan állapítottam meg csalódásomat. Mert a jó nekilendülés után a Ha
ladás hívei színte azonnal megtorpannak és nem amamak, vagy nem képesek túl-

-Jutni az én egyéni hítern második szintjén. Csakugyan a Szellem (az igazi szub-
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Iimáló és szintetizáló Szellem) irányába indulnak, de ugyanakkor hallani sem
akarnak annak felkutatásáról, vajon ez a Szellem halhatatlan és személyes va
lóságként nyilatkozik-e meg előtttink. Pedig éppen ezzel alapoznák meg és ten
nék Jogossá azt a nagy odaadást, ahogy önmaguk föláldozásával is körülveszik
ezt a Szellemet. E két tulajdonság - szerintem - szükséges az emberi tevékeny
seg igazolásához ; s ők mégis legtöbbször tagadják vagy legalábbis e két értéken
kívül akarják fölépíteni hitük szerkezetét. S emiatt igen gyorsan alakul ki a bi
zonytalanság, befejezetlenség, "fulladás" érzése.

A hindu vallások szakadékként hatottak rám, amelybe az Ember beleveti
magát, hogy megragadja a nap tükrözését. A mai humanitárius panteisták vilá
gában pedig szűkre szabott égbolt alatt fulladozom.

c) Tehát nem mavad hátra más megoldas, mint a nagy folyó harmadik és
utolsó ágához, a keresztény áramlathoz fordulnom. Itt aztán - ha eltávolítok
belőle egyes járulékokat - bizonyára rá kell találnom a keresett írányra, pon
tosan arra, amelyet hosszú és élő hagyomány bővít oly tágasra s ahol találkozni
fogok azokkal a törekvésekkel, amelyekből hitem kiindul és táplálkozik. Ezúttal
már nem valami elképzelt szellemi tapasztalatról van szó, hanem olyan hosszan
tartó próbálkozásról. amelynek során összeegyeztetni próbáltam személyes kis val
lásomat Jézus nagy Vallásával. Ha teljesen őszinte akarok lenni magammal
szemben, és mások előtt is, azt kell mondanom: itt, ezen a harmadik ponton sem
alakult ki teljes összhang, legalábbis kezdetben nem. Mert az Evangéliumban
nem ismertem fel azonnal önmagamat. Meg is mondom, hogy miért nem:

A Kereszténység elsősorban és mindenekfölött a Halhatatlan és a Személyes
Vallása. Istene úgy gondolkodik, szeret, beszél, büntet, jutalmaz, mint Valaki. Vi
lágmindenségének csúcsát olyan halhatatlan lelkek alkotják, akik egyszer s min
denkorra felelősek sorsukért. Igy telik meg élettel és tágul végtelenre a hívek
Iölött ugyanaz az ég, amely a humanitárius panteisták előtt szenvtelen és zárt
marad. Csodálatosan vonz a csúcsok ilyen fénybe-borulása. De - sokáig azt érez
tem - a csúcsok felé vivő út el van vágva a Földtől: mintha azt kívánnák tő

lem, hogy felhőkön lépdeljek fölfelé. Ennek oka pedig az, hogy az átlag keresz
tény csak "személyes" viszonyokkal törődik ebben a nagyvilágban, s ezért végül
is "jogászi" mértékre zsugorítja a Teremtő és a Teremtmény viszonyát. Mivel
túlságosan gyakran hall a szellem értékéről és az isteni természetfölöttiségéről.

ezért már úgy tekinti a lelket, mint a Kozmoszon átutazó vendéget és az Anyag
rabszolgáját. Ezért az átlagkeresztény Világrnindensége már nem terjeszti ki min
den belső tapasztalatra a szerves egység elsóségét: az üdvrend egyéni siker kér
désévé vált, s ennek folytán úgy bontakozik ki, hogy nem törődik a kozmíkus
fejlődéssel. Mintha a Kereszténység nem is hinne az emberi Haladásban. Nem
fejlesztette ki magában a Főld érzékét. vagy pedig eltűrte, hogy csak szunvó
kaljon. S mivel számomra minden életnedv az Anyagból patakzik, hogyan ne
szállt volna meg az érzés: erőszakolt dolog és puszta megszokás, ha elfogadom
erkölcstanát és teológiáját? Igen, ha Jézusban hiszek, akkor valóra válnak leg
égetőbb reményeírn. éppen azok, amelyeket sem a keleti, sem a nyugati pante
izrnusok nem tudnak kíelégíteni. De ugyanakkor másik kezemmel nem szakítom-e
el magam attól az egyetlen támaszponttól. amelynek szilárdsága oly magasra
emelt, hogy isteni halhatatlanságot remélek: nem foszt-e meg a Világba vetett
hitemtől? Vagy talán oly rendkívül igényes és annyira új az én egyéni valJásom,
hogy E'p.yetlen résri vall ási forma sem elégítheti ki?

Már-már ettől kezdtem félni.
Ekkor jelent meg előttem az Egyetemes Krisztus.

3. Az Egyetemes Krisztus és a vallások összekapcsolódása

Az Egyetemes Krísztus számomra ezt jelenti: szintézis Krísztus és a Világ
mindenség között, Egyáltalán nincs szó új istenségről. Éppen csak kibontakozik
az a Misztérium - a Megtestesülés. - amelybe a Kereszténység összesűríthető.

Amíg csak jogi fogalmakkal írják le és kezelik a Megtestesülést. addig csak
olyan jelenségnek tűnik, amelyet akármilyen Világnak a nyakába lehet akaszta
ni. Akár kicsi, akár nagy, akár álló, akár fejlődő a Világegyetem, Isten mind
egyik esetben egyszerűen és könnyedén átadhatja Fiának, hiszen végeredmény
ben csak akaratána.k kihirdetéséről van szó. De egészen más lesz a helyzet, ha
a Mindenséget már organikus szempontból nézzük. S ez a szerves látásmód iga-
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zában míndig is jellemzi a Valóság megismerését! A kereszténynek (pontosab
ban : a katolikusnak) legdrágább hittétele éppen az, hogy Krisztus átöleli őt "ke
gyelmével" és isteni életében részesíti. (10) De hát (fizikai lehetőség szempont
jából) máként történhet meg ez a titokzatos és erős ölelés? Ezt szokták válaszol
ni: "Az isteni hatalom által". Ertem, igen, értem. Csakhogy ez a válasz nem
mond többet annál, mint amikor a kis néger repulőgépet lát és ezt hajtogatja:
"Ez a Fehér Ember találmánya". Mert hát éppen arról van szó, rruként kell meg
szervezní az isteni hatalomnak ezt/ a Világmindenséget, hogy benne biológiailag
megvalósítható legyen a Megtestesülés. Engem ez érdekel! Ezt akarom megérte
ni. S éppen ez vezetett a következő megoldáshoz :

Ha mi, keresztények, Krísztusban meg akarjuk őrizni ugyanazokat a tulaj
donságokat, amelyek az Ö hatalmának és a mi imádásunknak alapjai, akkor nem
tehetünk semmi jobbat, sőt nem is kell mást tennünk, mint véges-végig elfo
gadnunk az Evolucíó legmodernebb fogalmait. A Tudomány és a F'ílozóf'ia együt
tes nyomására a Világ egyre inkább úgy mutatkozík tapasztalatunk és szellemünk
számára, mint a szabadság és a tudat felé emelkedő aktivitás kotött rendszere.
Föntebb ezt is mondtam: e folyamatot csakis akkor értelmezzük helyesen, ha
visszaIordíthatatlannak és összpontosulónak tekintjük. így határozhatjuk meg azt
a még előttünk-létező egyetemes Kozmilws K6zpontot, ahová minden beérkezik,
minden megkapja magyarázatát, minden megérezhető, s ahol minden már töké
letesen ura helyzetének. Meggyőződésem szerint az egyetemes fejlődésnek erre
a fizikai pólusára Krisztus teljességet kell állítanunk s ott ismernünk el Öt. Mert
semmiféle más Kozmoszban, akármiféle más helyen soha senki - akármilyen
isteni lény legyen is - igen, senki más nem teljesítheti az egyetemes megszi
lárdításnak és egyetemes éltetőmunkának azt a feladatát, amelyet a keresztény
dogma Jézusnak tulajdonít. (11) A fejlődés felismeri, hogy a Világnak csúcsa
van, s ezzel lehetségesnek fogadja el Krisztust; mint ahogy Krisztus értelmet ad
a Világnak, s ezzel lehetővé teszi a Fejlődést.

Világosan tudom, hogy szédítő ez a gondolat: van valaki, aki saját tevékeny
ségébe és saját egyéni megtapasztalásba képes egybegyűjteni a mozgó Kozmosz
minden idegszálát. De - ismétlem - amikor ekkora csodát elképzelek, éppen
csak a fizikai valóság fogalmaival fejezem ki azokat a jogi fogalmakat, amelyek
be az Egyház sűrítette hite alapjait. Ugyanolyan ez, mínt amikor egy egyszerű

katolikus hivő sajátos struktúrával ruházza fel a Vtlágmindenséget, ha elmond
ja a Hitvallást - s közben nem lS sejti, hogy milven csodálatosan nagyszerű 
de összefüggő - rendszert ad az egész Kozmosznak. Már föntebb is utaltam
arra, hogy merőben mennyíségi illúzió volna, ha összeférhetetlennek tekintenénk
a Személyest és az Egyetemest. .

Saját felelősségemre ingadozás nélkül vállalkoztam arra az útra, amelyen
lehetségesnek láttam hitem fejlesztését, tehát megmentését is. Azt a föltámadt
Jézust. akit mások mutattak be nekem, megpróbáltam annak a Világegyetemnek
a csúcsára állítani, amelyet kiskoromtól fogva imádtam. S ennek a próbálkozás
nak az az eredménye, hogy huszonöt év óta szüntelenül csodálom azt a végte
len sok lehetőséget, amelyet Krisztus .,egyetemesítése" hajt végre a vallási esz
mevílágban.

Első látszatra csalódtam a katolicizrnusbani mert szűkkeblűen képzelte el a
Világot, nem értette meg az Anyag szerepét. Most már elismerem, hogy a kato
Iikus Kinyilatkoztatás megtestesült Istenének köszönhetem, hogy csak a Világ
egyetemmel egyetlen testet alkotva érhetem el üdvösségemet. S ezzel egy csa
pásra kielégülnek, vezetőre találnak és teljes biztonságot kapnak legmélyebb
"panteista" vágyaim. Körülöttem istenivé válik a Világ. Ezek a lángok mégsem
emésztenek el, ezek a habok nem olvasztanak fel. Mert azokkal a téves pante
izmusokkal ellentétben. amelyek passzivitásukkal az öntudatlanság felé sodornak.
a "pánkrisztusi hit", amelyre 'rátaláltam. az egyesülést állítja a fáradságos mun
kával létrejövő differenciálódás végpontjára. Csak azáltal leszek én a Másik, ha
teljesen önmagamat valósítom meg. Csakis úgy érkezem el a Szellemhez, ha vé
/'!es-végig kibontakoztatom az Anyag képességeit, A totális Krisztus csak az egye
temes Evolució végpontián teljesedik be és érhető el. Benne találtam arra, ami
után egész énem vágyott: arra a szemelvessé vált Uníverzumra. amelynek ural
ma engem is személyessé alakít. Ezt a ..Világ Lelkét" már nemcsak eavéni szel
lemem törékenv szüleményeként birtokolom. hanem olyan hosszú történeti kinyi
latkoztatás ttyümölcseként. amelyben a legkevésbé hivőknek is az emberi hala
dás egyik fő irányítóját kell elismerniük.
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S míndebben talán éppen az a legcsodálatosabb, hogy az én személyi hite
met kíelégítő Egyetemes Krísztus nem másvalaki, mint az Evangélium Krisztu
sának hiteles kifejezése. Persze olyan Krisztus, akit a modern Világ hatására
megújultnak látunk; de megnövekedett Krisztus, - hogy így önnönmaga marad
Jon. Azt vetették szememre, hogy újító vagyok. Igazában viszont az történt, hogy
minél inkább elmélkedtem azokról a csodálatos kozmíkus tulajdonságokról, ame
lyeket Szent Pál pazarul áraszt a föltámadt Jézusra, annál inkább ráeszméltem
a keresztény erények hódító értékére. S annál jobban észrevettem azt is, hogy
a Kereszténység csak akkor kapja meg teljes értékét. ha egyetemes dimenzíókíg
higítjuk (mint ahogy én igyekszem tenni). A Világba vetett egyéni hitem s a
Jézusra épulő keresztény hitem 'kímertthetetlenül megtermékenyíti egymást, s
ezért egyre tovább bontakozik és mélyul. Állandó összhangzás van a bennem
legélénkebben fakadó s a keresztény hitben legélőbb valóságok között; s ebből

a JeIből végleg felismertem, hogy a keresztény hitben találtam meg önmagam
nak azt a kiegészítőjét, amelyet annyira kerestem. Ezért öleltem át és találtam
benne onmagamra. (12)

De ha én ezt a hitet választottam, mások - a többi ember - míért ne fo
gadná el úgy, mint én? Elmélkedésem elején ezt írtam: e sorok személyes val
lomást kozolnek. De miközben írtam, lelkem mélyén megérintett valami nálam
nál nagyobb ... A Világ szenvedélyes szeretete, amelyből hitem fakad; aztán az
a kielégületlenség, amelyet első pillantásra minden régi vallásos formával szem
ben érzek: ez a két vonás nem annak a nyugtalanságnak és várakozó remény
nek jele-e szívemben, ami a mai Világ vallási helyzetére annyira jellemző?

A nagy emberi folyamban még szemben áll egymással a három áramlás (a
keleti, a humanista és a keresztény). Pedig már biztos jelek mutatják, hogy kö
zelednek egymáshoz. Kelet már szinte el is felejtette panteizmusának kezdeti
passzivitását. A Haladás kultusza egyre szélesebbre tárja kozmogóniáját a szel
lem és a szabadság erőinek. A Kereszténység kezd meghajolni az emberi erő

feszítés előtt. E három ágban titokzatosan ugyanaz a szellem dolgozik, amely
engem önmagamma tett.

De hiszen akkor az a megoldas, amelyet a modern Emberiség kutat, hátha
lényegében éppen az, amelyre én találtam rá? Igen, én ezt gondolom. Remé
nyem ebben a látásmódban ér csúcspontjára. Látom, hogy a Világ egyetlen le
hetséges pálfordulása s a jövő Vallásának egyetlen elképzelhető formája nem
más, mint a Vallások egyetemes összpontosulása az Egyetemes Krisztusban. S
ez igazában mindegyiket kielégíti.

ZÁRÖSZÖ

Felsoroltam hitem alapelveit és módosuló formáit. Már csak arról kell be
szélnem, milyen fényt és biztonságot találok az elfogadott távlatok között, Ezzel
aztán le is fogom zárni hitem történetének elmondását,

Azt a meggyőződésemet hangsúlyoztam, hogy az egyetemes Fejlődésnek sze
mélyes végpontja van. Ennek alapján azt hihetnék olvasóírn. hogy előttem a Jö
vő csupa fény és nyugodt boldogság... Vagy hogy számomra a halál éppen csak
olyasfajta álmot jelent, ami után teljes biztonsággal látjuk felvirradni a ragyogó
hajnalt.

Egyáltalán nem így van.
Abban biztos, egyre biztosabb vagyok, hogy úgy kell továbbjutnom az élet

ben, hogy csakugyan Krisztus vár rám a Világegyetem csúcsán. De Krisztus lé
tére nem érzek semmiféle külön biztosítékot. Hinni nem annyit jelent, mint lát
ni. Azt gondolom, magam is, mint minden ember, a hit árnyain át haladok
tovább.

A hit árnyai... A hittudosók igyekszenek igazolni ezt a különös sötétséget,
ami összeegyeztethetetlen az isteni nap fényével; s ezért azt állítják : az Úr szánt
szándékkal elrejtőzik, hogy ezáltal próbára tegye szeretetünket... Aki még nem
kábult el a szellemi játékokban. de saját mazaban és másokban is találkozott
~ kételv kín jaival, az azonnal érzi. hogy ebben a meaoldásban, ebben a teoló
gu~-válas7ban van valami taszító. Istenem, hogyan lehetne. hogy teremtményeid
kóbor kutvaként, nvüszítve fekszenek előtted. sesrítsézért kiáltoznak... Elég vol
na számukra szemed egyetlen sugara, köpenyed szegélye, és márís tárt karok
kal borulnának nyakadba ... S Te még ezt sem adnád meg nekik?
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A hit sötétje ... Szerintem nem más, mint a Rossz problémájának egyik sa
játos esete. Hogy túljussak halálos botránykövén. én csak egyetlen járható utat
ismerek: meg kell látnunk, hogy ha Isten eltűri szenvedéseinket, bűneinket, ké
telyeinket, ez csakis azért van így, mert most és egy csapásra nem gyógyíthat
meg minket és nem mutathatja meg magát minekünk. Azért, egyes-egyedül csak
amiatt nem teheti meg, mert még mi magunk vagyunk képtelenek nagyobb szer
vezettségre és több fény befogadására. Mert egyelőre csak ennyire képes a Vi
lágegyetem fejlettsége. (13)

Az időben kibontakozó teremtés folyamán elkerülhetetlen a Rossz. A felsza
badító megoldást itt is az Evolúció adja kezünkbe,

Nem, Isten nem azért rejtőzik előlünk, hogy mi keressük öt. Nem is azért
enged szenvedni, hogy gyarapítsa érdemeinket. Ellenkezőleg: Teremtménye fölé
hajol, amely benne növekszik nagyra; s ezért minden erejével boldogítani és
fénnyel elárasztani akarja. Édesanyaként virraszt gyermeke felett. De szemünk
még nem képes észrevenni öt. Hátha éppen évszázadok hosszú-hosszú sorára van
szükség, hogy szemünk meglássa a fényt?

Kételyeink és bajaink is az egyetemes beteljesülés váltságdíja és szükséges
kelléke. Ha így van, akkor elfogadom: végigjárom azt az utat, amelyről egyre
biztosabban tudom, hogy látóhatára mindinkább ködbe vész. (13)

Ime, én így hiszek.

Peking, 1934. október 28. (A tanulmányt fordította REZEK ROMAN.)

Jegyzetek: (6) Tehát téves álláspont az, ha valaki a Vallást olyan kezdetleges és át
meneti állomásnak tekinti, amelyen az Emberiség a gyermekkorában ment át. Minél em
beribb lesz az Ember, annál inkább szuksegét érzi, hogy valakit imádhasson és tudjon
ls imádni. A vallási jelenség az "emberivé-válásnak" (a "hommizációnak") csak egyik
arculata. S ezért visszafordíthatatLan kozmrkus nagyságrend. (7) Az igazság az, hogy ha
úgy vizsgáljuk a csodákat (még az evangéliumi csodákat is), ahogyan gyakran elénk tár
ják őket, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy nem annyira a csodák miatt hiszek, hanem
éppen az olyan csodák ellenére, amelyeket nekünk lefestenek. S meg is vagyok győződve

róla, hogya keresztények jó része - bár nem vallja be -- hasonlóképp gondolkodik. (8) Az
Iszlámnak igen sok híve van, állandóan terjed is (de - jegyezzük meg: az Embenség ke
vésbé fejlett rétegeiben). Itt mégsem Icglalkozom vele, mert véleményem szerint nem hoz
sajátos megoldást a vallás modern problémájára (legalábbis eredeti formájában). (9) Egé
szen világos, hogy itt a keleti vallásokat abban az értelemben tekintem, arrnnt elvileg létez
nek, vagyis a Szellemről alkotott alapvető felfogásuk szerlnt ; nem pedig arruvé gyakorlati
lag alakulnak az új-buddhista vallásokban, amikor a nyugati típusú misztika felé tartanak
(10) Azt is hozzá szokták tenni, hogy ez a felsőrendű eg yesülés a lélek "természetfölötti"
zónájában jön létre. S mivel a teológus ezt a homályos jelzőt is hozzátoldotta ("természet
fölötti" zóna), márls azt hiszi, föl van mentve annak kutatása alól, miként egyeztethetók
össze a dogmatikus kö vetelrnények és a Föld képességet. A probléma viszont létezik, sőt

döntő fontosságú. A "természetfölötti" (akármilyen legyen is e szó pontos pozitív tartalma)
nem jelenthet mást, mint "legfelsőfokú valóságost", azaz olyan valamit, ami "lcgeslegjob
ban felel meg" azoknak a valóságos feltételeknek, amelyeket a Természet szabott kl a lé
tczők számára. A lelkek természetfolotti útjain Krisztus ezáltal lehet Megváltó és a lelkek
Elete, ha előbb föltétlenül eleget tesz a tapasztalatilag valóságos és természetes Világ bizo
nyos kovetelményeinek. (11) Másképp kifejezve: Krisztusnak szükségo van arra, hogy ren
detkezésére álljon a Világ Csúcspontja, s majd ezen foo:ja elérni végleges betet iesedését :
mínt ahogy arra is saulcége volt, hogy saját fogantatásához Asszonyt találjon. (12; Minél
többet elmélkedem, annál kevésbé tátok más kritériumot az igazság számára, mínt azt,
hogy az egyetemes összhang (koherencia) legmagasabb fokára növeksztk. Ennek a siker
nek megvan az objektivítása, s ezáltal messze túlszárnyalja a temperamentumból származó
eredményeket. (13) De az akkor még ködbevesző horizont fénybe borult: "Négy hónapja
már, hogy a Krisztusi Energia napja szüntelenül emelkedik (értelmi és misztikus) égbol
tomon" - írja Teilhard 1947-ben egyik barátjának. Gaté abbénak. Utolsó írúsaí pedIg a
megvilágosodás csúcspontj áról tanúskodnak: "... Úgy fogom lezárni szememot, hogy a
mmdent átragyogó és mindent lángragyújtó Egyetemes hatalom fog elkabítani ..." (Az
Anyag Szíve, 1950) ... "Jelenlétté válik az Ene~gla... Azt hihetnénk, hogy ha ennek a
fénynek csak egyetlen sugara esik is szikraként a 1\fooszféra bármelyik pontjára, márís
elég erős robbanást kellene kiváltania, hogy szinte pillanatok alatt mindent lángragyújt
son és megújítson a Föld színén ..." (A Krisztusi, 1955 március. - A kiadó jegyzete).
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