
egyszer haljon meg s utána az ítélet következzék, úgy Krisztus is egyszer áldoz
ta föl magát, hogy elvegye soknak bűnét. Másodszor nem a bűn miatt jelenik
meg, hanem. hogy üdvözítse azokat, akik rá várnak" (Zsid 9,26-28).

Mi tehát a liturgia? Aktív várakozás Krisztus második eljövetelére, az ő

első eljövetelének szertartásrendje (rítusa) szerint, keresztáldozatának és feltá
madásának hitében és erejében.
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REZEK ROMAN

"MEGÉRTENEI(-E ENGEJYI VALAHA?"
TEILHARD NAPLÓINAK ELSÖ KÖTETE

Alig húsz éve halt meg - és már bizalmas naplóit is olvashatjuk.,. Iga
zában ezt kellene mondanom: már húsz év telt el a halála óta és még csak
most jut nagyközönség kezébe a bizalmas jegyzeteinek egyötöd része.

1974 tavaszán a nagy világlapok - a német Spiegel-től kezdve a brazil
Veja-ig - francia-német "koprodukcióként" harangozták be Teilhard de Chardin
Naplóinak egyszerre francia és német kiadását. 1974 júniusa viszont csöndesen
elmúlt, de a Naplók - nyilván "technikai okok miatt" - nem jelentek meg.
Csak bennfentesek tudták, hogy Teilhard Naplóinak esetében mit jelentenek a
"technikai okok" - minket ez most ne aggasszon ... Fontos az, hogy egy nagy
német kiadó (Walter-Verlag, Olten, Svájc) már 1971-ben, egy ugyancsak nagy
francia kiadó pedig (Fayard, Párizs) 1975-ben, együttes kiadói jogot szerzett és
kiadta Teilhard de Chardin Journal-jának első köteteként (tome 1.) a huszon
három füzetből álló "hagyaték" első öt [iizetét - 1975 júniusában.

Szándékosan mondtam "hagyatékot", Mert ha Teilhard Naplóira gondolunk,
igazában négy sorozatra kell gondolnunk, s ezek - a sors különös játéka során
-- különféle kezekben maradtak:

1.) az 1915. augusztus 26 és 1925. július 17. között írt Notes et Esquisses
(Jegyzetek és vázlatok) kilenc füzete Teilhard testvérére, Józsefre maradt, Ezek
a kézirásos füzetek átlag száz lapnyi - kétszáz oldalnyi - irkatüzetek. Ebből

az első kilenc füzetből került most kiadásra az első öt füzet - Naplók első

kötetének nevezve;
2.) az 1944. július 13. és 1955. április 7. között írt naplóit Teilhard a római

XIII. számmal kezdve jelezte, a XXI. számú füzetig bezárólag; vagyis újabb
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kilenc füzetről van szó, s ezek a jezsuiták tulajdonában vannak - nyilván nem
azonnal kiadásra kerülő hagyatékként ... (A tizedik, a tizenegyedik és a tizen
kettedik számmal jelzett naplóit Teilhard - a második világháborút követő

felfordulásban - Kínában hagyta, s ezeket valószínűleg végleg elveszettnek kell
tekintenünk) ;

3.) itt van aztán (illetve: jezsuita hagyatékban őrizve pihen) a Carnets de
retraites (Lelkigyakorlatos naplók) két füzete, amelyek - 1939-1943, illetve
1944-1954 közöttí évekből - Teilhard magán-lelkigyakorlatainak elmélkedéseit
és vegyes jegyzeteit tartalmazzák;

4.) szintén jezsuita kézben van a Notes de lectures (Olvasmányi jegyzetek)
három megmaradt füzete (1945-ből és dátum nélkül).

Mgr. Bruno de Solages, a "csöndes karmelita" (aki már 1947-ben, a veze
tése alatt működó Toulouse-i Institut Catholique folyóiratában, hangos szóval
védte meg Teilhard-t Garrtgou-Lagrnnge-zsal szemben) 1967-ben kitűnő könyvet
adott ki Teilhard világképének fejlődéséről. A szakemberek - nem kis meg
döbbenéssel - vehették tudomásul a bölcs karmelita könyvéből, hogy Teilhard
naplójegyzetei elég szép számmal megmaradtak. Mgr, Bruno de Solagas Carne t
1, Carne t 2, Carnet 3... (Naplófüzetek l, Napló 2, Napló 3 ...) jelzéssel sokat
idéz is ebből az első kilenc .füzetből, Azonnal írtam neki, hogy miként is lehet
ne látni és nagyközönség kezébe juttatni ezeket a roppant értékes naplófüzete
ket. Négyéves huzavona végén azt értük el, hogy Teilhard testvére (József) tel
jes fotokópia-sorozatot adott a párizsi Fondation Teilhard-nak mind a kilenc
naplófüzetről (1971 nyarán), az eredeti példányok viszont Teilhard jóbarátjának
és jezsuita főnökének (P. d'Ouince-nek) kezébe jutottak gondos tanulmányozás
céljából. Amikor 1971 nyarán alkalmam volt a Fondation Teilhard-ban dolgozni,
P. d'Ouince Párizsban, P. d'Armagnac pedig a Párizs melletti Chantilly-ban ren
delkezésemre bocsátotta mind a huszonhárom füzetet, vagyis a tág értelemben
vett Naplók teljes megmaradt sorozatát. Magyar barátaim részére azonnal készí
tettem sokszorosított füzeteket - a teljes sorozat legfontosabb részeiből. Közben
pedig a német Teilhard-társaság Irányitója, a Schmitz-Moormann házaspár, na
gyító alá tette a kilenc naplófüzet minden betűjét és rövidítését. Négyéves mun
kájuk eredménye az első öt füzet teljes kiadása (négy lap híján négyszáz oldal.
llx20 centiméteres tükörszedéses lapokon): Pierre Teilhard de Chardin : Journal,
tome I (cahiers 1-5).

Az Előszót "Bochum, 1974. március 23" dátummal írta a filozófiai és teoló
giai doktorátust végzett Karl Schmitz-Moormann:

- megemlíti, hogy német kiadónak köszönhetjük Teilhard szaktudományos
munkáinak kiadását (tizenegy kötet, Walter-Verlag, Olten, 1971); a párizsi Seui!
Kiadó publikálta a filozófiai és teológiai Teilhard-írásokat (tizenegy kötet jelent
meg és még néhány kötetbe sűrítve kerülnek kiadásra Teilhard krtsztológiai
írásai); más írásai, levelei pedig színtén újabb tizenegy kötetben láttak napvi
lágot . .. A Teilhard-ról írt sok-sok ezer könyvet, tanulmányt, jó - és rossz 
indulatú cikkecskét pedig már több tudományos bibliográfia ismerteti. (Ezek
között éppen Rezek Román 358 oldalas könyvészéti munkája a legteljesebb:
1973-ban adta ki a Sao Paulo-i magyar bencések Szociális Intézete. - Szerk.):

- Schmitz-Moormann mindenkinél jobban tudja, mit érnek Teilhard naplói:
hatalmas érték a szakember számára, hogy helyesen értelmezze Teilhard-t; de
szenvedélyesen érdekes olvasmány lehet a komoly nagyközönségnek is.

De itt jól értsünk szót! Először is: Teilhard gyöngybetűkkel írt, helyenkint
sok áthúzással, rövidítéssel és sematikus rajzokkal teli kézírását a lehető legna
gyobb hűséggel közli Schmitz-Moormann; munkája a német pontosság iskola
példája lehet. Nagyközönség számára lényegtelen az, hogy egy fontos Teilhard
szőveget, amely kétségtelenül Teilhard "egyiptomi korába" tartozik s amelynek
szövege - amint a kézírás is mutatia - sokkal régibb, mint az a harmadik füzet.
amelybe valaki (?) különálló lapként iktatta, - Schrnitz-Moorrnann mégis a
harmadik füzet anyagaként közli. Fontosabb az - és ez a második megjegyzé
sünk -, hogy a most közölt öt füzet szövegeivel párhuzamosan Teilhard tanul
mányokban is kidolgozta a Naplókban vajúdó töprengéseit : magyar barátaim
számára már 1966-ban lefordítottam ezeket a tanulmányokat (írások a. háború
idejéből): s ha valaki érteni óhajtja a Naplók - sokszor töredékes - eszmélő

déseit, hát még egy harmadik, franciául már rég kiadott kötethez is kell for
dulnia, amely Teilhard leveleit és eszmélődéseit tartalmazza, vagyis az unoka-
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húgához, Marguerite Teilhard-Chambon-hoz írt szövegeit. Gondolatvilágának szü
letését (Genese d'une pensée) csak e szövegek együttes olvasása adhatja és ér
tetheti meg.·

Egészen természetes - s ez a. harmadik figyelmeztetőnk, - hogy amit Teil
hard ugyanakkor írt tanulmányaiban lerögzít, vagy amit unokahúgával közöl,
egészen forrongó állapotban van meg Naplóiban: egy-egy problémát vagy misz
téríumot ötször-tízszer-százszor elővesz, ezer oldalról körüljárja őket, míg végül
valamennyire rögzítheti elmélkedése viszonylag végleges eredményét. Aki Teilhard
Naplóit ma olvassa, annak bábához vagy szülészorvoshoz hasonlóan kell visel
kednie: a Naplókban közölt vajúdás (maieutiké) valami sajátos. "dialektikus
auto-dialógust", vagy az unokahúgával folytatott "trilógust" tükröz, amelynek
egy-egy átmeneti részletét sosem szabad kiszakítanunk az egész - s később

majd véglegesebb formát öltő - látomásából ! Teilhard világos öntudattal járja
Naplóiban azt az utat, amely "olyan magányhoz vezet, amelyet mindenki egye
dül jár végig"... A lövészárkokban, két roham közt ritkásan adódó csendben
ÍJ" de "fizikán-túli magasba" - nyugodtan mondhatjuk: filozófiai és teológiai
nívóra jutva - eszmélődik az ember és az emberiség örök problémáiról és
rnísztéríumalröl.

S ez az eszmélődése az önmagának szánt írás abszolút őszinteségét tükrözi;
sokszor szenvedélyes, - de mindig hú "kereső önmagához". Csodálkozzunk 
vagy bámuljuk -, hogy egész életére kiható intuíciói a háború (az elsö világ
háború) barbár borzalmai közt születtek? Inkább csak nyugodtan vegyük tudo
másul. Sok ezer franciának és németnek - meg bizonyára magyarnak is - há
borús förgetegben születtek legjobb gondolatai ...

Nagy madártávlatból repül jünk át e nagy gondolatkörök felett.

A külső erőtér. A környezet, amelyben Teilhard írni kezdi Naplóját (Notes
et Esquisses: Jegyzetek és vázlatok), az időnek és a térnek sajátos feszültsége: az
első világháború "atmoszférája". A francia-német frontvonalak sok-sok pontját,
helységnevét találjuk az 1915. augusztus 26-án kezdődő jegyzetek mellett. Néme
lyikre - Dunkerque, Avocourt-304, Douaumont - maga Teilhard utal az ott
készített tanulmányai végén.

Mint egy-két katonatársa, Teilhard is "praktikus céllal" kezdi írni naplóját:
hogy "elűzze a tábori élet unalmas óráit" (már amikor nem kerültek bevetésre,
vagy nem kellett egy-egy véres csata után sebesülteket mentenie ...), és "hogy
gondolkozni késztesse magát". De a banálisan kezdődő első lapokon máris külö
nös fény ömlik végig: a szívét telítő emlékek "óriási szomorkás boldogságként"
keringenek körülötte, amint - éjszakai menetelések után - a lövészárkokba ke
rül és "állati pánik" meg hazafias lelkesedés vegyes érzelmei között először kós
tol a Front önzést túlszárnyaló élményeibe: "Erős ember az, aki mindent elvesz
tett, maga mögött hagyott és visszatérés vágya nélkül veti magát a harcba ...
Senkié az élet: a halál mindnyájunktól bármely percben elrabolhatja" . .. S ha
néha tábort misét mondhat, "Istent érzi megalázottnak", mert a Misztérium csak
kevesek számára jelent valódi életet ... írja hát Naplóját - "Krisztus Urunk di
csőségére", miközben a "történelem előtti kor Germániáját" sejti meg a néme
tek barhársága mögött - ebben az "óriási történelmi krízisben", amelynek "bio
lógiai szükségességét" csak az "abszurdum filozófusai" nem veszik észre, de
amelyet ő szükséges rossznak, jövőt előkészítő vajúdásnak tekint, s ezért "koz
míkus távlatokba" emel: "Kicsinyke énemet hatalmas látomások feszítik: a lé
tezők és az események mélyén az isteni Akaratot szándékszom átölelni". - "A
há ború: nagy betegség, a növekedés krízise - de az élet érdekében... Ez a
háború is a Világmindenséget viszi előbbre egy lépéssel . .. Ezért érzem azt,
hogyatomnyi mértékben én is a jövendőt építem ..." - "Azt hittem a háború
első napjaiban, hogy én - a pap - csak időmet pocsékolom a háborúban, ami
kor a barbár s eretnek német misztika ellen harcolok: de most már látom,
hoav - az Élet egészét szintetizálva - emberi és vallási kötelességem is bol
dGg~óggá válik: a 1,aLódi magasrendű emberiségért dolgozem a háborúban is;
2Zt az ősi emberi munkát folytatom, amely már Jézus Krisztus előtt is elkez
dődött, de amely Övele kozmikus és parúziás távlatokba emelkedik" ...

Horrv egyelőre dátum nélküli időre halasztották a pár napnyi pihenőt - a
tífusztünetek miatt ? - s nem látogathatja meg Marguerite-t, unokahúgát, Pá
rizsban ? - .,Szelíd szívvel fogadom ezt is. Ki tudja. hogyan válik ez is mind
nyájunk javára?"
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Sokszor vádolja magát, hogy gyöngítette a "külső erőtér", vagy pedig éppen
ő nem volt "méltó" hozzá: "Most jöttünk vissza az Avocourt-i harcokból. Ismét
rendeznem kell gondolataimat, mert hosszú csetepaté vágta el fonalukat és bo
rította ködbe őket. Nem is voltam méltó a külső erőtérhez: nem volt teljes az
eröreszítésem, keveset segítettem bajtársaimon. Valami fizikai elem, talán Iá
radtság bénította meg erőimet: természetes energiámban nem volt elég élet és
szín, még Krisztus is távolinak tűnt számomra ... Jézus Szíve ünnepe kőzeledik,

beléje kell merülnöm, hogy tekintete és fénye ragadja magával meggyöngült em
berségemet ... Jézus, nehéz homályba borul a szívem, értelmem, pedig vibrálva
szerétnék nagy eszméimnek élni. De néha nem vagyok sem eléggé égi, sem eléggé
ortodox. Mester, mégis adj nekem - és mindazoknak, akiket szeretek - egy fény
sugárt a Te tisztaságodból s a Te igazságodból" ... "Verdun-nél láttam, mily s201'
nyűséges lehet a pusztítás. Jéghideget lehelt életkedvemre. Jézusom adja meg,
hogy tökéletesen higgyek Benne, aki erősebb a Halálnál is"... A Párizsból küldött
könyvek és folyóiratok szinte állandóan "szellemi felszínen tartják" Teilhard-t.
Poincaré-t olvasva - ezt írja Naplójába: "Szenvedélyesen érdekes a fizikai fogal
rnak teljes átépülése ... S éppen most kell itt lennem, a harctéren. hogy kockára
tegyem életemet ... Ha meg is úszom ezt a vérfürdőt, milyen nehéz lesz majd a
békét és a tísztaságot megteremteni az embertömegekben l Hivatásom: szerényen,
de fáradhatatlanul megszentelni a természetes fejlődést, az Evolúciót ... Nem .eny
hítő olaj' akarok lenni, hanem a mélyre vágó csákány! A .iól-lét' mellett - és
fölötte - a .több-létet' fogom sürgetni és építeni! A háború kolosszális determi
nizmusa mélyén vak és erkölcstelen energiák dolgoznak. Hiszem, hogy Isten, aki
az őskáosz fölött jelent meg, mindent újrarendezhet .. , Tegnap az egyik jó bará
tom halálhíre ért el hozzám; megremegtem s hirtelen arra gondoltam, hogy nem
az volna-e a legokosabb, ha sutba vágok mindent; de aztán összeszedtem magam:
,Nem! Nem szabad félredobnom a Föld munkáját ; gyümölcsöt csakis a kitartó erő

feszítés hozhat', vagyis ha küszködve - jó és balsorsban egyaránt - tovább dol
gozunk!"

Douaumont-ból visszatérve írja: "Azt gondoltam, hogy én sem jövök onnan
"issza, s egyedül én maradtam sebesülés nélkül, pedig én voltam legjobban kitéve
a halálnak. Szörnyű fizikai és szellemi ködben éltem tizenöt napon át: egész életem
teljesen légben lebegőnek. problematikusnak tűnt. Istenem, egyetlen boldogságom,
add, hogy még teljesebben szeresselek s hogy életem egész jövője a lehető leg
hasznosabb legyen a világ számára... Tudom, hogy az ilyen apostolság azzal jut
a természet fölé, hogy szenvedélyesen természetes és emberi: valamiféle .tudo
mányon-túli' és .szocíológián-túli' apostolság (»comme de l'ultra-science, de l'ultra
sociologíe«) ...

Negyvennyolc órás szabadságot töltöttem Párizsban. Viszontláttam Marguerite
et. P. Leonce-t (az Études szerkesztőjét, aki igaz megértéssel biztatta Teilhard-t.
hogy dolgozza ki saját filozófiáját, s közölte is a folyóiratban egy-két "háborús
írását"), Boule-t (akinél elkezdte paleontológiai szakmunkáját) : "ők táplálják élete
met, erőfeszítésemet. S én mégis nyomott hangulatban jövök vissza tőlük: érzem,
hogy sokkal többet kellene tennem, életemet egyre inkább - őszintén, becsülettel.
istenigazában - kellene a Világ életébe árasztanom ; Irásaimmal. egész életemmel
kell megvalósítanom sajátos hivatásomat: arról tanúskodom, hogy Isten - az em
berrel együtt - folytatja alkotórnunkáját, hogy még teljesebb legyen a szellem a
Világ ölén." - S még a srapnel-i.esőben" is vallja, hogy "szédület és reménytelen
ség között is az az ember sorsa, hogy ,életre van ítélve'" (ami éppen az ellentéte a
Heidegger-féle egzisztenciális megtapasztalásnak: "Der Mensch ist ein Sein zum
Tode"). Teilhard tudja, hogy ezt a meggyőződését "természetes hajlamának, intu
ícióínak és Isten kegyelmének" köszönheti - s látja, hogy ez a három ugyanegyet
jelent."

A világháború "kívülről rázuhanó erőterében" tág kaput nyitnak Teilhard
,.belső erőtere felé" azok az olvasmányok, amelyek hű - és nagyszámú - társai
voltak a harctéri csendesebb órákban. Csak találomra hadd soroljunk fel néhány
nevet, írókét, gondolkodókét. akik táplálták-duzzasztották belső erőterét: Psichari,
Newman, Pascal, Balsac, Boutroux, W. Ostwald, Ferrero, Bouraet, Butler. Russel
Wallace, Ch. Richet, H. G. Wells, Fonsegr-íve, Poincaré, Péguy, Nietzsche, Maurras,
Vígny, Cl. F'arrere, Sully-Prudhomme, 'I'hackerav, Emerson, Maeter'linck, Looge,
Le Bon, W. James, Bergson. J. H. Rosnay, W. Ostwald, Benson, W. H. Myers,
Tauler stb., stb. - A legritkább, hogy Teilhard - a Naplója monológjában -
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vi tába nl' kezdene legtöbbjükkel, hiszen ha tüzelik is belső erőteret (szelleme,
szíve és akarata tüzét), mégis egészen sajátos. -- nyugodtan mondhatjuk: zseniálisan
eredeti az Ő· belső erőtere.

A belső erőtér. Valamikor eljön majd az az idő is, amikor a graf'ológusok s a
mélylélektan szakemberei úgy fognak olvasni Teilhard kézírásos szövegében, mintha
csak előttük ülne és ,vallana' önmagáról. (A grafológia ezt már megkísérelte, más
kézírását elomezve.) ... De addig is hadd' rajzoljuk meg - most csak durva vo
nósokkal - ezt a "háborúban izzó belső erőteret", amelyben nagyrészt megszüle
lett, vagy éppen végleges formát is kapott mindaz, ami későbbi írúsaiban kiforrott
világképként irodalmi formába öltözött. Ezzel a - talán túlzónak ható - monda
tunkkal csak azt akarjuk hangsúlyozni, hogy Teilhard belső erőterének "nagy
mutációja" az első világháború éveiben történt (a Hastings-i "első mutáció" után,
amikor az Evolúció tényét fedezte fel - saját életében).

Ha valaki gondosan olvassa a most kiadott Napló-részlet lapjait, ezer és ezer
szivárványszfnnel sugározva látja a nagy mutácíó kétségtelen tényét. Maga Teilhard
is témakörökre osztva elemzi ezt az alapvető változást. Mi most erre nem vállal
kozhatunk, mert annyira elvesznénk köztük. hogy éppen a kezdettől fogva állan
dóan "teremtő szintézis" csúszna ki kezünkből. Csak éreztetni szeretnénk - éppen
a legvilágosabb színfoltjait:

Teilhard "geometrikusnak" látja a hagyományos filozófiát (nyilván a Skolasz
tika neki tanított formáira gondol); csakhogy - szerinte - "a geometria (= az
anyag fizikája) csak eszmei építményt ad a valóságos dolgokról, de meg sem köze
líti valódi, teljes evolutív természetüket"... Hogyan "ragadhatná meg a szabad
ságot" olyan látásmód, amely csak sokaságot vesz észre, vagy éppen mechanikus
determinizmust, ahol pedig igazában "tíz szabadság van együtt s ott rejlik való
ságosan a mechanikusnak vélt látszat alján"? A valóság kimeríthetetlen, "bárme
lyik fizika pedig csak hasznos - igen hasznos - elméleti egyszerűsítés". - "Én
nem akarom szegénnyé, absztrakciókkal hideggé tenni a valóságot; de - akárcsak
a művész - belé akarok merülni, problematikája mögött érezni akarom a mísz
tériurnát is" - "s így akarok valódi, nagyszerű keresztény életművet alkotni" ...

"Maga a fejlődő valóság értékesebb, mint a róla készített tudomány." Egyéb
ként is "új Tudományt kell alkotnunk: a közösségek Erkölcsét", és Teilhard bol
dogan idézi Szent Ambrust: "Isten nem dialektikával (non in dialectica) akarja
üdvözíteni népét": dialektikus .rögeszme-csere' helyett nekünk az élő elvek (les
príncipes vívants) kellenek, amelyek megmaradnak, vezetnek a győztesnek vélt
logisztika ellenére is. .

Persze, hogy nagyszerűek, szenvedélyesen érdekesek a Iaboratóríurní kísérle
tek. Miért ? Mert azokat a hatalmas rokon energiákat és forrásokat tárják elénk,
amelyekben "fürdünk, s amelyek csakugyan alkotnak minket", A legteljesebb isme
ret logikát és intuíciót forraszt egybe; de az első csak elemző szétdarabolása a
szintézisben látottnak. Ezért meri élete nagy céljának tekinteni, hogy "összhangot
teremtek a Tudomány és a Filozófia egyre haladóbb lépései között", egyszerre tá
maszkodva mindkettőre, de egyikre sem kizárólagosan, és ugyanakkor "mindenki
nek a szívére akarok tapintani, hogy tág horizontú keresztény életre vezessem
öket". Tudja, hogy mindennek sikeres tolmácsolására "hatalmas erő a nyelv, - de
nagy gyöngeség is", hiszen "pattintott kövekre morzsolódnak íntuícíóím, amint kö
zölni akarom őket", századrészét sem sikerül kimondania minden gondolatának ...
"Néha szinte érzem, mint vonzzák egymást a gondolataim, egyik a másikból szü
letik, valami fatális összjáték, fatális - de objektív - együttdolgozás sodorja őket

egyre előbbre (vajon bennük van-e ez a szoros objektivitás, vagy csak az agyarn
szüli? - talán mind a kettő tény)".

De néha fél, hogy "mennyire a katolikus nagytömegek margóján" gondolkodik,
érez és apostolkodik; csakhogy ezek a tömegek - a vezetőikkel együtt - "haszon
talannak tartják a Fejlődést, maguknak akarnak monopolizálni minden igazságot és
szeretetet, pedig nem is látnak túl a ,kápolnáj uk' falán". A kereszténynek minden
embernél emberebbnek kell lennie - kiáltja Teilhard -, olyan embernek, aki
legjobban hisz a Tudomány értékében, és a közösségi értékek sürgős megvalósitását
hirdeti.

Teilhard "ontológiai logikája" az ..alakulás fázisait" akarja szintetizálni az ész
állttásaival. Híres rekurrencta-törvénvót (hogy ti. míndíg a növekvő bonyolódással
iisszefiígg{) tudatnövekedés .tér vissza' - recorrit - a valóságos fejlődésben) akkori-
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ban (1916) még filozófiainak vallotta, csak később - ostoba kritikák míatt 
szorult vissza nem filozófiai zónába. De az elvontnak tűnő látásmódhoz az élet
szavát fűzi: "A létezés lényege a szeretet, s a Világ célja az, hogy maximális sze
retetet produkáljon". Az erkölcs lényege is az, hogy "a Tudomány, a Filozófia és
a Kinyilatkoztatás révén feltáruló, folyton növekvő fény" Evolúciójában aktív mó
don vegyen részt. Ezért mer így írni: "Életcélom: színte kézzelfoghatóan megmu
tatni az evolutív folytonosságot a Természet és a Természetfölötti között; az Emberi
Alakulás fogalmaival fejezni ki a Dogmát; teltární, hogy' Tudomány és Kinyilat
koztatás összeforr; s ehhez a munkámhoz a szilárd alapot olyan posztulátumok
ban találom meg, amelyek a tudományt s a gondolatot, a kozrníkus Történést és a
lét szilárd törvényeit tiszteletben tartják és diadalra juttatják." A kereszténység az
élet lendületét hosszabbítja meg, és magasba emeli az emberi vágyak legjavát:
ezért nevezi Teilhard "ontológiainak" - lényünk legmélyét érintőnek és átalakító
nak - Jézus Krisztus hatását az Emberiségre; személyt felmagasztosító .,spirituali
zácíóját" pedig "ontológiai tisztításnak".

Pusztában kiáltó szónak látja az ilyen intuíciót: "Lesújt, hogy magányos eszme
vándornak érzem magamat, pedig a mai fiatalokkal egy irányban fejlődik egész
énem; csakhogy ezek is elszigetelten maradnak. Úgy látok, úgy" érzek, mint ék,
sőt náluk is dinamikusabban. De űrbe vész minden törekvésem. Ki ért meg engem?
Margit - de csaknem senki más. Kire hathatnék? - Jézus, mindig csak Rád
bízom erőfeszítésemet, hogy el ne vesszen, de Teáltalad hasznára váljon a Világ
nak, ha már egyszer reám bíztad ezt a hivatást" ... "Regényt kellene írnom, talán
ilyen címmel: Az Igazság Előfutárai. Olyanokról beszélnék benne, akik erősebbek

és fiatalabbak, mint saját koruk. Azokról, akik, túl korán születtek'. Kockázat, szo
morúság - de sok szépség is vár reájuk. Nem értik meg őket, mert a Világ
,ortodoxiájába' ütköznek. Nyugtalan magányosok. De magányule is boldogság ma
gánya. Milyen paradoxális ez a gondviselésszerű .rebellió'."....

Paradoxálís, hogy Teilhard - a sztatikus lét elvont filozófiája helyett - az
"egyesülés filozófiáját" látta meg, amely a legalsóbbrendű fizikai egyesülésektől a
legmagasabb szeretet isteni tüzéíg jut el, s csak így alkothat teljes szintézist? Ez
"rebilliót" jelent még ma is a hagyományos filozófiai körökben ...

Paradoxális, hogy szígorúan tudományos tényekben fedez fel egyetemes tör
vényeket s ezeket ajánlja fel szakmabeli metafizikusoknak és teológusoknak egy
aránt? Emiatt nevezik őt egyesek "botcsinálta filozófusnak". De hátha Teilhard
.Jiüperüztkája" lesz végre kiindulópontja az egyetemesen elfogadható filozófiai vi
lágképnek!

Paradoxális, hogy határozottan elítéli a panteizmus minden olyan történeti
formáját, amely Istent és Világot azonosítani akart és személytelen Nirvánába süly
lyesztette az emberi személyt? Százszor és százszor tér vissza naplójában, hogy
mi az egyetlen lehetséges "panteizmus" (s már az idézőjellel is mutatja, hogy):
meg akarja menteni a hamis panteista vágyak értékes elemét, vagyis azt a meg
érzést-meglátást, hogy - éppen a teremtő egyesítés törvénye révén - Isten jelen
ran mindenütt az Ö teremtő, megtartó és egyesítő erejével, amely viszont tiszte
letben tartja minden teremtmény sajátos .ímmanencíáját' (egyediségét), rnert "Isten
úgy teremt, hogy önmagukat megalkotni készteti a létezőket".

Paradoxális-e az is, hogy Teilhard, a tiszta pap, aki csak harmincéves korában
döbbent rá a szerelem mindent irányító szarepére (mert unokahúga iránti szimpá
tiájában először találkozott az "Örök Nőível"), állandó .Ieitmotívként' veszi elő

naplójában ezt a mísztéríumot is? A mai pszichoanalízis sokszor már fullasztó
atmoszférájában ki merné tagadni meglátásának abszolút érvényességét?: "Egyetlen
férfi sem juthat el személyisége kibontakozásához, ha nem találkozik a mindent
átalakító »Nőí Elemmel-e" ... A kegyes megbotránkozók sokkal helyesebben tennék.
ha egyszer végre már el is olvasnák ide vonatkozó sorait s fölfedeznék bennük a
.Jcozmíkus aszkézist". '

Paradoxális-e, hogy valakinek megadatott (az átöröklés szerencséje, keresztény
fegyelme és az isteni kegyelem útjai révén) az a "nagy kaland" is, hogya paleon
tológiától s a geofizikától - a szilárd gondolkodáson át - a költészctig és a
modern mísztíkáíg ért el szellemi-érzelmi-akarati erőtere? "Szakosított" korunkban
nem lehetne figyelmeztető Teilhard ,esete', hogy egész embernek kellene marad
nunk?

Paradoxálís-e, hogy az a Teilhard, aki százszor és százszor .:..- a legmodernebb
tudományos evolúció szerint - beszél a .véletlenről', nem talál megértést Monod
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"véletlen-elmélete" keretében? (mert Monod - amint maga is mondja - nem
"tudja jól", hogy mit is vallott Teilhard - már a modern mikrofizika tanai előtt is!)

S végül talán a legzavaróbb paradoxona: "Mint sziklaszirtre a tenger hullámai,
úgy áradnak lelkemre értelmi, érzelmi és akarati életem hullámverései. Minden
egyes hullám új .réteget' zuhantat reám, de nem sodorja el a szikla földbe fúró
fundamentumát, mert az új és új hullámok végeredményben a régi erővonalak
rnentén hatnak. Új és új meglátásaim közben egyetlen gyökeres vágyra találok:
egyesülni az Isteni Akarattal. Kövessem lelkemnek ezt a hangját: hívása tévedhe
tetlen ... Vajon nem Izrael .gesztusa' ez, csak már teljesen krisztusivá hosszab
bítva? - Semmi sem annyira nehéz, mint megtalálni, elemezni, átölelve élni ezt
a gesztust" ... Más szavakkal: külső és belső erőteret az Isten Erőterébe szinteti
zální.

Az Isteni Erőtér. Aki még sosem olvasta Teilhard "lelki könyvét", amelyet a
Benne élünk (Az Isteni Erőtér) foglal össze, nem veheti észre, hogy a Napló el
ső öt füzete is szüntelenül erre az erővonalra irányul: külső ,sorsvonalak', belső

erőtér vonalai mind-mind az Isteni Erőtérbe torkellnak.
"Reconcilians sibi mundum" : összhangot teremteni magunknak a világban.

Mert van egyesülés Istennel (ez a földi valóságtól elszakadó, túlzó spiritualiz
mus); van egyesülés a Földdel (ez a naturalizmus, .csak horizontálisan' látó és
élő evilágiság); de van "egyesülés Istennel - a Föld révén"... Akinek van ér
telme, értse meg - teszi hozzá maga Teilhard.

"A Világban keresni az Abszolútot." Már a természetes _. külső és belső 
erőtér is "parányi abszolútot" szervez él Létbe, infinitezimális rendet teremt a
szétszóródó porban, mert egységet hoz létre a szerteágazó sokaságban, akarva-
akaratlanul összpontosít - az egyre tökéletesebb Vég felé. Ezért - és így 
szent minden evolúció, minden szellemi vagy technikai haladás! Minden földi
tettünk, még a legemberibb szenvedélyeink is "anyagul szolgálhatnak" egy Ab
szolút számára. "Kitépem a panteizmus fullánkját", mert azzal teszem keresz
ténnyé, hogy felismerem benne: minden simogató kézben, minden tudományos
erőfeszítésben, minden szociális szerveződésben igazában a Teremtő Erőtér dolgo
zik, s az evolúció Ennek csak látható kivetülése... "Ez a kozmogenetíkus látás
és cselekvés valamiképp ,teljesebbé teszi' az Egyetlen Abszolútot is, Krisztus Tes
tét, amely egy és alakul is, mert sejtekként járulunk hozzá a tökéletesítéséhez
- amint már Szent Pál és Szent János tanítja. Mindez számomra olyan evidens.
mint A=A"... "A kereszténység természetes-emberi-filozófiai látás- és cselek
vésmedre épül, mint amilyent bármelyik hitetlen is kialakíthat az életében."

Igaz, Teilhard megkapta azt a kegyelmi adottságot is, amely úgy lát és úgy
bizakodik Krisztusban, mint a gyermekek, vagy mint a nagy szentek: "Irtam
Margitnak, hogy néha mily -lesújtóan hat rám, hogy képtelen vagyok az emberek
kel megértetni meglátásaimat. intuícióimat, szavaimat. Miért van ez így? Nehe
zen koncentrálnak? Tér és idő - más erőtér - szakít szét minket? Fülük nem
érett a hallásra? Szívük másfelé futkos? - Ilyenkor mily békésen vigasztaló ar
ra gondolni, hogy Jézus Krisztus létezik, s minket nem piedesztálra vagy tribün
re ültet, hanem a saját Szívébe. Reá bízhatjuk ,kincseinket', szellemi értékein
ket: majd O továbbítja mások felé - amint és amikor akarja - mindazt, amit
szeretünk, s ami szinte belénk szorul, mert nem talál visszhangra. Gondolataink
majd így - névtelenül, de életként hatva - eljutnak mindenkihez, minden sziv
mélyére is." - "Krisztusban személyesen hat ránk az isteni Energia. A sokféle
sokaság új természetű Egységgé válik, az Erőtér Központtá lesz... Ez minden
vágyam .csodálatos netovábbja' ..."

Teilhard számára a halál is csak 'új élet kapuja. Nagyon jól tudja, hogy a
test visszatér a porba, s hogy a "társadalmi kötelékek" is szertehullnak. De a
személyes "nukleus", az emberben is határtalan reflexív központ. a lélek, a ha
lálkor "befelé tűnik el", új dimenzióba jut. Az ember az első értelmes állat,
akinek szelleme új dimenziót remél a halál után. A kő sosem gondolt arra, hogy
mit jelent kutyának lenni; a kutya sosem jutott el oda, hogy valóban ,elképzel
je': mit is jelent az emberi lélek reflexív képessége; az ember juthat el oda,
hogy kiejti teljes bizalommal: Istenem, tégy velem azt, amit akarsz. Szeretlek,
Te is szeretsz, tehát... a titokzatos halállal még jobban pecsételd meg szerete
tűnket. ..A halál: önmagunk misztériuma, mert kiragad életünk dédelgetett me
legéből. félelmetes arca ránk mered, s mí csak átadhatjuk magunkat őneki, lé
tezésünk hajthatatlan »tengelv-vonalának-." ... Vele és általa jutunk el oda, aho
vá életünkben nehezen merészkedtünk.,.
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Az alsóbbrendű (pl. az állat) előkészíti, befogadja, de nem határozza meg a
felsőbbrendűt (az embert). Ezért "végleges szintézist csak akkor teremthetünk,
ha föntről látunk és szervezünk, vagyis Krísztus Testéből kiindulva. Ekkor szin
te ,természetes' kötelék kapcsolja egybe a sok-sok alsó felszínes ugrást a foly
tonosban. A halál így lesz ,titokzatos vitális jelenség', amely minket Krisztushoz
asszimilál." - "A Haladás arról álmodik, hogy megszünteti a Halált; a Vallás
viszont elfogadja és eksztázissá (Másba-jutássá, Krisztus Testébe szerveződéssé)

alakítja ..."
Teilhard "az Élet és a Halál imájának" nevezte ezt a pár sorát: "In manus

tuas, Domine: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet... A Te puha, hatalmas és lé
tünk velej éig ható kezedbe, Jézusom ..., amely áldott, megtörte a kenyeret, meg
simogatta a gyermekeket, kiűzte a templomból a kufárokat... Kezedbe, amely
olyan mint a miénk: sosem tudhatj uk előre, hogy simogatní fog, avagy ketté
töri emberi mércéínket ... Minél sötétebbnek látom jövőmet, annál erősebb ka
rokkal dobom magamat karjaidba." _. "Hivatásom: olyan munka, amely a suk
féle lelket Krisztus Testébe szervezi." Ezért "valamiképpen ilyen .bíológiaí, evo
lutív nyelven' kellene átírnunk az ugyanegy keresztény katekizmust ..."

Természetes kozmikus szemmel nézve: Krísztus Embersége' az egész Világ
egyetem várva várt Gyümölcse, öt készítették elő a kavargó kozmíkus tömegek;
érte virágzott ki Jessze törzse; s amikor Mária a karjába fogta Krisztust, az
egész Világot emelte magasba, Isten felé... De Krisztus növekedett, meghalt,
feltámadott ... Növekedését még most sem fejezte be. Ruhája szegélyébe-fodrai
ba vonja azt a sok-sok lelket, akik a Kozmoszban érlelődtek; s ezek a lelkek
- mint sejtecskék - tovább építik Misztikus Testét. Csak a Parúziában, Krisz
tus végső eljövetelekor fogjuk látni, milyen teljessé növekedett ez a nagy Test,
amelynek energiája akkor majd mindent egyesít önmagába... Íme, "a Világ
így válik végleg istenivé. Minden más csak por és hamu."

"Egyre jobban látom, hogy a Világ üdvrendje ,éppen csak óriásivá növeli'
azt a természetes szeretetet, amely - fizikai, szuperfizikai fokokon át - egy
összpontosító Legfelső Szeretet-Központ hatása alá kerül. -.." A Világ .magyará
zatának kulcspontja ez a "filozófia: a létezés a végső isteni Egység felé tart."

A kereszténység tehát "az Egység Vallása: Isten és a Világ abszolút egysé
gének megvalósítója." A boldogság pedig: "Önmagunkban és az egész Világban
az összhangot megvalósítani". - Ez az "én Evangéliumom". Hivatásom: "Ezt
továbbítsam a keresőkhöz".

TÖRÖK ISTVÁN

KARL BARTH ÉS A RÓMAI KATOLICIZMUS
A német katolikus Centrumpárt főiskolai tagozata előadás tartására hívta

meg a münsterí egyetem református professzorát, Barthot. Érdemes az adatokat
is feljegyezni: az előadás Münsterben, 1927 júliusában hangzott el. - Barth az
zal kezdte, hogy kölcsönösen tudatában kell lennünk a vállalkozás merészségé
nek : nem történeti vagy gyakorlati kérdésbe vágunk, hanem olyan eleven dog
matikai kérdésbe, mint az egyház fogalma. Ez az előadás kitűzött témája, egyben
a kölcsönös megértés határa: itt válnak szét az utak. De ha mostaní találkozá
sunkban csak ennyi tudatosul újra, már az is nyereség. Katolikusok és protes
tánsok a reformáció első századaiban - még ha ádáz haraggal is -, dc szem
től szembe álltak, keményen vitáztak. Aztán belefáradtak a vitákba, s századok
óta már egymás feje fölött beszélnek el, a közös nagy titokhoz méltatlanul, ter
méketlen módon és egymás iránt részvétlenül. Pedig minden felekezeti elkülö
nülés ellenére, közös jelenség előtt állunk.

Mint az előadó kifejtette, mindkét részről ugyanazon egyházon a tekinte
tünk: az egyház itt is, ott is az elhívottak gyülekezete, Krisztus egyetlen teste,
a hivők anyja, szent, katolíkus és apostoli. Felsorakoztatott mérvadó dokumen
tumokat, idézte például egyrészt a Catechísmus Romanus-t, másrészt a Genfi
Kátét, s szinte játékosan kérdezte, melyik formula honnét való, mert nem egy
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