
REZEK ROMÁN

TEILHARD-CLAUDEL- MAURIAC
l.

Claudel és Teilhard

Egyik utazási levelében ezt írta Teilhard 1931-ben: "Jó hosszú órát töltöttem együtt
Claudellel. A nagy költő közvetlen volt és kedves ..." 'I'eilhard soha és senkiről
sem mondott kellemetlen dolgot. Claudeire vonatkozó följegyzése tehát sokkal in
kább tekinthető udvariassági formának, semmint őszinte baráti óra emlékének.
1931~es találkozásuknak nem is volt folytatása. Ez pedig elképzelhetetlen Teilhard
(a nagy levélíró!) részéről, ha valóban rokon szellemet érzett volna meg Claudel
ben (- és persze, viszont). Claude Riviére tanúskodhat róla, hogy 1942-ben
Sanghajban Teilhard többször említette Claudel nevét, "de minden különösebb
szimpátia nélkül".

A Claudel-specialista Jacques Madaule írja az egyetlenegy Claudel-Teilhard
találkozóról : "Claudel és Teilhard olyanok, mint volt Pascal és Descartes: talál
kozásuk csak elégedetlenséget szült egymás iránt ..." Ebből az adatból legalábbis
az bizonyos, hogy Claudel és Teilhard semmiképpen sem "szimpatizáltak".

Pedig. .. pedig meg kellett volna érteniök egymást! Számos tény követelné
így, - ami viszont még egyáltalán nem jelenti az egymást megértés lélektani
valóságát. Mindketten katolikusok voltak. Teilhard a tudomány és a vallás kö
zött épített grandiózus szintézist; Claudel hatalmas és dzsungelszerű költői mun
kassága a művészet Jákob-létrájával akarta összekötni az eget és a földet. Claudel
sokszor használta a "nagy fa" szimbólumát, amit Teilhard - Claudeltől teljesen
függetlenül és más vonatkozásban - így rajzolt meg: "Mint hatalmas fának, ak
ként. az Egyháznak szüksége van arra, hogy szívósan a földbe horgonyozza gyö
kereit, leveleinek pedig derűsen kell kítárulniok a nagy Nap felé. Szintetikus élet
ritmusban így foglalja mindig magában az élet lüktetésének számtalan skálá
ját ... S a nagy fa Napban fürdő ágai a legszerényebb hajszálgyökér felszívta
nedveket is átfinomítják."

Claudel életműve - és Teilhard-é is: monumentális. Claudel költészete és
színpadi alkotásai együtt: óriási méretű barokk katedrálishoz hasonlíthatók. Teil
hard világképe: kozmikus méretű piramis. "Látnok" volt mind a kettő. Közis
mert dolog, hogya tudományában hidegen pontos Teilhard milyen lírai volt, ha
nem a szaktudomány területén járt. S mindketten az egész földgolyót, vagy éppen
az egész kozmoszt fogták át látnoki erővel ... Ví lágtávlatú szellemek voltak; szinte
állandóan a nagy vasútvonalak vagy hajójáratok állomáspontjaihoz kötődött éle
tük. (E nagy világjárók mellett mily provinciálisnak tűnik Charles Péguy, aki
csak szülőhelyét ismerte, a búzatermő Beauce-vidéket, s kétszer indult Párizsból
útra: egyszer Chartres-ba, hogy a Szűzanya lába elé tegye beteg gyermekét, - s
másodszor a világháborúba, 1914-ben, ahonnan nem is jött vissza soha többé.)

Teilhard életműve - és Claudelé is - hatalmas IGEN a világmindenségre.
Ez az életigenlés míndkettőjükben az élet iránti nagy-nagy bizalomból fakad.
Optimizmusuk végeredményben a Kegyelem erejére támaszkodik. És egységet te
remtő ez a világkép míridkettőjűkben. Ezt a nagy valóságot Claudel Kolumbusz
Kristóffal vagy Rodrígue-gal szirnbolizálja, akiknek az a hivatásuk, hogy fogják
egybe a földet és ajánlják fel Istennek. Teilhard kozmikus egysége tudományos
tényekből indul ki és csak kivetítésekkel (extrapolációkkal) nyúlik a majd min
dent egyesítő végső (és már most is létező, hiszen már most is vonzó) Omega
felé. Claudel is, Teilhard is ugyanabban a misztikus bűvöletben él: a Teremtő

ereje dolgozik a világban ... De ennek a teremtő "Nagy Jelenlétnek" a médiát
másképpen látják.

Száz évvel ezelőtt, 1881. május l-én született Pierre Teilhard de Chardin francia jezsuita
szerzetes, századunk kiemelked6 gondolkodója.
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Csakhogy az ilyen adatszerú egyezések mellett még több a kettőjük kőztí
különbség : közös pontra szinte visszavezethetetlen különbözőség, Az említett futó
lagos találkozón kívül (meg egy - Kínában történt - ismerkedésen kívül) nem
ismerték egymást. Teilhard - a zene és néhány irodalmi mű szeretetét nem szá
mítva - nem volt művész (abban az értelemben, hogy gyakorolt volna valamely
határozott rnűvészi formát, avagy szenvedélyes olvasója lett volna műalkotások
nak). Claudel nem ismerte Teilhard írásait, még azokat sem, arnelyak - sokszo
rosított formában, színte "suba alatt" - közkézen forogtak Teilhard barátai és
tisztelői között (hiszen nem kapott engedélyt könyvei és nem szaktudományos
tanulmányai kinyomtatására). - Claudel is, Teilhard is 1955-ben halt meg. S Teil
hard műveí csak a halála után jelenhettek meg.

Kettejük között az ellentétek alapja egyszerűen temperamentum kérdése.
Claudel: Pikardia szülötte, robusztus, vérbő, nagy kerek fejű, "földszagú", nyakas,
támadó, konok az ellenfelével szemben - kolerikus. Még művészetében is olyan,
rnínt a földre hullott meteorkő - nagy kőtömb a XX. század irodalmában. S en
nek a kőtömbnek "lábai" szilárdan gyökeret vertek a valóság talajában. Claudel
szerette a megtiszteltetéseket, az ünnepléseket, a díszszalagokat, a pénzt is. Claudel
az a nyárspolgár volt az életben, akiről Bernanos (állítólag) ezt mondotta: "Claudel
Pál úr, közhivatalnok és plébániai dísztag. fejebúbjától a tyúkszeméig gombokkal
van kirakva ..." Azt is mesélték róla a rossz nyelvek, hogy a Pétain részére írt
ódaját - csekélyke változtatással - De Gaulle-nak ajánlotta.

Jómagam sosem felejtem el Claudel szenvedő, ideges és nyakát tekergető ké
pét, amikor egy nagygyűlésen ott kellett ülnie a sok közhelyet szavaló szónok
között. Csak akkor derült fel az arca, csak akkor meredt előre ragyogó figyelemmel
a tekintete, amikor Gilson, a tomízmus kiváló modern közvetitője emelkedett szó
Iásra, Melyik volt az igazi Claudel? Bizonyára mindkettő egyszerre, - illetve egy
más után. S ebben az egymásutánban - ha már a 'I'eilhard-vonatkozúsra alkal
mazzuk a jelenetet - sosem adatott meg Claudelnek, hogy ugyanabban a ritmus
ban rezdüljenek életerciének összetevői, mint amilyen feszültségben Teilhard élt.

S most nézzük Teilhard-t. Nincs olyan ember, aki ne úgy ismerte volna őt,

mint a finomság, a megértés, a nyíltság megtestesítőjét. ízig-vérig ember, aki
minden embert szeretni akar. Magas termet, fölfelé húzott vékonyság. Minden
anyagit átszontelní szándékozik. Független a pénztőI. Irtózik akitüntetésektől,

pedig katonai és tudományos érdemeiért legtöbbször nem utasíthatja vissza. Szí
vesen hagyja, hogy tudományos eredményeit mások számlájára írják. (Tanulmá
nyai közül néhányat mások adtak ki a saját nevükkel ...) Teilhard mindenkiben
keresi azt a "szubsztancia-részecskét", azt a finom bensőséget, azt az egyetlen
fontos értéket, ami majd megmarad az előtte álló egyénből akkor is, ha szétpor
lad a teste.

De a leglényegesebb különbség kettőjük között: a katolicizmus értelmezése.
(S ennek észrevételét ajánlom azok figyelmébe is, akik vagy a claudeli, vagy in
kább a teilhard-i katolikus világképhez érzik közelebb magukat, mert az egyet
len keresztény hittartaImat többféleképpen lehet átélni és a gyakorlatban meg
valósítani. Vagyis: lassabban egy kicsit - azzal az elátkozással, hogy Teilhard
.,szövege mögött" még nem érzik meg az Egyetlen Szükségest, akiért ő minden
szavát mondotta!)

Claudel lelkében a jó mag befogadásához szükséges talajt Rimbaud Illumi
nations-ja készítette elő. Nővérének idegösszeomlása még csak mélyítette azt a ba
rázdát, ahol a mag gyökeret verhet. Aztán úgy zuhant rá a Kegyelem, mint mín
dent elragadó nagy madár, ott, 1886 karácsonyának vesperásán, a Notre-Dame egyik
oszlopa mőgött. Claudel "megadta magát", életre szólóan; és vitát, ellenvetést
nem túrt, amikor hitéről volt szó. Claudel hite, világképe egyszer s mindenkorra
rnegszilárdult (elnézést a szóért: "fix lett", statikus, mozdulatlan, világban meg
állapodott). Számára a Teremtés csak egyetlen tett volt. Nem a Szent Pál-i "még
most is vajúdik és nyög minden teremtmény" látomása ez, hanem az egyszer
3 mindenkorra megtörtént. egyveretű. mozdulatlan, fejlődési perspektíva nélküli
világkép. A mozgásában tovább érlelődő teilhard-i világ nem férhetett Claudel
fejébe. A keresztény hittételeket csak elfogadni kell - mondja Claudel -, de
nem "megérteni próbálni". Még a keresztény hagyomány, vagy a megszekott élet
forma is: változhatatlanok. Mintha nem ismerne kűlönbséget a "christianisme"
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(a Jézustól kapott változhatatlan hittartalom) és a "chrétienté" (a hittartalom
itt és most történő gyakorlati átélése és megvalósítása) között sem. A nő szerepe
a férfi életében: inkább akadály, mint végtelenbe lendítő erő, melyet hálás szív
vel kell megköszönnünk Istennek. A claudeli nagyszerű "szubIímálások"-ban
sokkal inkább az elszakadás fájdalma sajog, semmint a fölemelő boldogság a to
vábbrepülés isteni tisztaságában... Optimista külső alatt Claudel lelke pesszí
mízmust rejt.

Teilhard realizmusára vonatkozóan most csak egy részletet idézek: "Istenem,
mivé lenne szellemünk, ha nem táplálná földi dolgok kenyere, ha nem részegí
tené teremtett szépségek bora, ha nem edzenék erőssé emberi küzdelmek? Te
remtményeid mily nyomorúságos energiákat, milyen vértelen szíveket hoznának
Eléd, ha sikerülne időnek előtte elszakadniok azoktól a gondviselésszerű emlőktől.

amelyekre Te raktad rá őket? Magyarázd meg nekünk, Urunk, miként nézhetünk
szembe a Szfinxszel - anélkül, hogyengednénk magunkat elcsábítani. Emberi
tanok ravasz finomsága helyett csupán a Te megváltói Anyagba-lépésed egyszerű,

határozott valóságával értesd meg velünk azt a titkot, amely ott rejlik a Halál
tényében is. Fájdalmas megtestesülésed ereje által tárd föl nekünk az Anyag lelki
hatalmát, aztán taníts meg minket, hogy szívós erővel miként foghatjuk le őt

- számodra."

Claudel a szimbolizmus és Mallarmé kapuján át lépett az irodalomba. Szá
mára a valóság: csak jelképe egy igazibb valóságnak; rejtett jele csak, látszata.
Teilhard szemében ugyanaz az anyagi valóság is végtelenü! gazdag lehetőség, és
a látszatok csak az egész élet "szentségének" nélkülözhetetlen anyagát alkotják.
Teilhard nem az "isteninek kifejezését" látja az anyagban, hanem az istenivé
tehetőt, vagyis a megszentelhetőt, "átisteníthetőt" . Claudel szemlél, regisztrál, "el
könyvel". Teilhard számára az anyag nem "szemlélésre" rendeltetett, hanem át
alakításra; az ember szerepe a teremtés tovább folyó munkájában: meglátni a
nagy "özönlés irányát" (az egyre lelkibbé válás útját) és közreműködni Jézussal
ebben az isteni munkálkodásban.

A hiper-dogmatikus Claudel persze nyakas ellensége az, emberiség haladá
sának (s a haladást ábrándképnek tartja). Claude Rivii~re joggal mondhatta: "Ret
tegek annak a gondolatára is, miként reagált volna Claudel (ha ismerte volna)
Teilhard evolúciós világképére. Krisztus és az Ómega-pont találkozására . .. Re
megek - s bizonyára nem ok nélkül -, hogy Claudel a Magnificat című ódájá
ba Michelet és Victor Hugo mellé odatette volna Teilhard nevét is, ezt imád
kozva: ,Uram, ne engedj engem elveszni a Michelet-kel és a Hugókkal s a többi
megszédült gonosszal, akiknek lelke a döglött kutyákéval lakozik, s akiknek
könyvei a szemátdombra valók' ..."

S ha ilyesfélét olvasott volna Teilhard - saját magára vonatkozóan is -,
bizonyára csak mcsolygott volna, megbocsátó, jóságos. mosollyal , .. Ami semmit
sem csökkentett volna Claudel költői nagyságan ...

2.

Mauriac "megtérése"

"A Ritzben találkoztam Teilhard de Chardinnel, aztán egy más alkalommal vacso
rán, Robert de Billynél. Még nem ismertem filozófiáját. Alig sejtettern. hogy ki
váló tudós ü! velem szemben. Semmit sem tudtam életkörülményeiről, sem arról
a szellemi drámáról. amelyet a számára oly kegyetlenü! elrendelt hallgatás pa
rancsa okozhatott. Szavai ezt a keserűséget árulták el. Nem tetszett nekem ez a
szerzetes, papi civilbe öltözötten, nagyvilági stílusú vacsorán. Ha tudtam volna!"
- írta Mauriac.

Tehát Mauriac is szinte semmit sem tudott Teilhard-ról. De ez még nem
akadályozta meg abban, hogy a Figaro Littéraire 1961. márciusi számában le ne
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ina a következő esetet: "Egyik fiatal kollégám beszélt nekem Teilhard de
Chardinről, mert tanulmányt írt róla. Amint mondja: Teilhard ki nem állhatta
Pascalt. Eldőlt bennem a borjú, de csak befelé. Elképzelem, hogy Pascal szem
pontjából mi minden tűnhet kibírhatatlannak és nevetségesnek ebben a híres
jezsuitában. Sistergatt bennem a türelmetlenség, s alighogy elment teilhard-ista
kollégám, kapok a tollam után ... S akkor észbekapok, hogy igazában édeskeve
set tudok Teilhard-ról, azt is csak másodkézből, a hozzám eljutott magyarázga
tások révén, és hogy ha sok lakás van az Atya házában, hát akkor nem elég csak
azt hajtogatnom. hogy az én szobám meg ezé a jezsuitáé még titkos föld alatti
folyosón sem közlekedik. Jó volna elgondolkozní arról, hogy miként tartozhat két
ember ugyanahhoz a valláshoz, ha mégsem ugyanazokhoz a dolgokhoz kötődik a
hite."

Köztudomású, hogy Mauriac számára "Pascal már mindent megmondott" 
amint írja is a Ce que je crois (Mit hiszek) című könyve 111. lapján. Akkor vi
szont mí t akar még mondani ez a papi civilbe öltözött jezsuita? - kérdezhette
Mauriac anélkül, hogy végigolvasta, végigelmélkedte volna Teilhard összes meg
jelent írását. Ilyen volt tehát Mauriac elhamarkodott véleménye. S akkor, a Figaro
Littéraire-ben közölt cikkére vonatkozóan, a sok tiltakozó levél között Claude
RiviCre-től is kapott panaszos hangú figyelmeztetőt, hogy mégiscsak kár volt 
akár Pascal nevében is - .Jcibírhutatlannuk és nevetségesnek" nevezni Teilhard-t.
Mauriac 1961. március 31-én ezt válaszolta Riviere-nek: "Nem Ön az egyedüli,
akit elszomorított Teilhard-ra vonatkozó cikkem. Pedig azt hittem, hogy kiemel
tem benne Teilhard jelentőségét is. Viszont én más síkon állok, mint Ő. Teilhard
optimizmusa - így látom én - nincs arányban azzal a rosszal, ami minket kö
rülvesz és ránk nehezedik. Lírikus történelemszemlélete nem az enyém. Nem krí
tika ez a részemről. Teilhard életművét gondviselésszerűnek tekintem, és azt val
lom, hogy választ ad a modern világ által fölvetett problémákra." fme, maga
Mauriac határozza meg a közte és Teilhard közötti szakadékot: az egyikük ke
resztény pesszimizmusa, és Teilhard fejlődéstani optimizmusa.

Mauriac a Francia Akadémia tagja. (Ez viszont még egyáltalán nem jelenti
azt, hogy 1961-ben végigolvasott volna egy olyan szerzőt - Teilhard-t -, aki
iránt nem érzett szimpátiát.) De Mauriac öregkorára is megőrzött egy olyan
erényt, amely legfelső fokon jellemezte Teilhard-t: Mauriac is őszinte. Oszintén
bevallotta Teilhard iránt érzett kezdeti ellenszenvét. S ezt a vallomását tett is
követte: elkezdte olvasni Teilhard könyveit ... De ne vágjunk elébe az esemé
nyeknek!

Mauriac ellenszenvének oka tehát az volt, hogy - saját szavai szerint 
"más síkon állok, mint Teilhard". Mi ez a "más sík"? Ismét temperamentum kér
dése. Mauriac - gyermekkora óta - aggódó, zaklatott, komplexusokkal teli mű

vészegyéniség. a tipikus "elkötelezett író": szolgální akarja Krisztust. Regény
témái : emberi drámák, amint a keresztény ember látja őket, s ahogyan a Kegye
lem hatol beléjük. A keresztény dráma viszont nem más, mint az eredeti bűn

valósága - és állandóan, mindenütt tapasztalható következménye: képtelenség
il szenvedélyek legyőzésére, s ezért a rossz állandó munkája a világban... A bűn

és a rossz: két janzenista téma, s ezek megszállottía Mauriac. Még hite alapjai
ban is ott van az az evidencia, hogy a világ telve van gonoszsággal. A harc tehát
- a keresztény számára - a Jónak és a Rossznak állandó küzdelme. Ez a dráma
már tragikummá magasodik Mauriac világképében, franciáknál ritkán tapasztalható
fokon. Szinte Dosztojevszki], Gogol és Tolsztoj fogható csak hozzá e tragikus látás
terén. Mauriac az emberi szív barlangkutatója, szennycsatornáinak vájkálúja (igen
nagy művészettel dolgozik' ebben a sötétben). S mivel Freudot már olvasta, a
Thérese De$queyroux-ban a mélylélektani regény remekét adja. Az anyai szere
tetben (Génitrix), a családban (Viperafészek), a házastársi életben, a vidéki tár
sadalomban, a bordeaux-i képmutató polgárok közt (La Pharisienne) mindenütt
ott arat a Rossz, legtöbbször a jólét és a tisztes életforma álarca mögött, S mert
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PascaIon kívül Racine (a Port-Royal nagy tanítványa) is mestere Mauriacnak, a
bűn, a rossz, a halál témái mellett míndig ott van írásaiban a kegyelem átütő

hatalma is.

Teilhard-ra vonatkozó egyik cikkében ezt írta: "Bizony, a rossz létezik, a rossz
Valaki (a Sátán); s nem hiszem, hogy Teilhard de Chardin valaha is kiejtette volna
a Sátán nevét. Hitt-e Teilhard a Sátán létezésében? Hitt-e abban, hogy naponta
ezrével kárhoznak el lelkek?" (Magyar olvasóim megnyugtatására közlörn, hogy
a válaszadáshoz elég elolvasni a Benne élünk c. Teilhard-könyvet - ;lz Isteni
Miliő-t -, főleg A külső sötétségek és az elveszett lelkek fejezetet.) - Hogy
Mauriac főhősei közt vlódi démonok vannak, rnéregkeverők, cinikusok, szadísták,
- ez köztudomású. "Vigyázzon, Mauriac! - mondta André Chaumeix, amikor
Mauriacot az Akadémia kupolája alatt fogadta - Vigyázzon, mert az Ön múzsá
ja az ördög l ..."

Pascal tragikus nagyszerűsége, Racine pokolfélelme, La Rochefoucauld fekete
szemüvege - rászegezve a hiúságok és ambíciók bukott világára, mindez még ál
landóan táplálva Gide, Proust, Freud hatásával, meg a neveltetése és a környe
zete adottságaival: ha nem is határozták meg, de befolyásolták Mauriac látását.
Túlzott pesszimizmusa - úgy vélem ...,.... egyszínűvé és egyhangúvá teszi Mauriac
művészetét, Claude Rivifre nyugodtan írhatta, hogy "Mauriac regényeit olvasva
úgy érzem magam, mint amikor Sartre Zárt ajtók-jának előadásáról jöttem ki ..."
(Pedig Riviera is pesszimistának vallja magát.)

Teilhard "naiv optimista"? - Alljunk meg itt két percre (mert hosszú órá
kon át kellene foglalkoznunk vele), hogy meglássuk: mi a valóság. A nyugtalan
ságnak, a híres egzisztencialista aggodalomnak is (angoisse), a rossznak és a bűn

nek megvan a helye Teilhard világképében, ebben a "drámai optimizmusban",
amely - Teilhard saját szavai szerint - "egyáltalán nem idill, hanem sokkal in
kább hasonlít a keresztúthoz": "Minden eresztékén át ostromolja a világot a baj, a
rossz, az aggodalom". A lét alapjaiig ér le ez a rákfene: a sokaság, a szétszórt
ság nemcsak a homokszemcsékben látható, hanem még a holtak porában is. A
pszichés életet is állandóan marcangolják a test tettei és a szenvedélyek igé
nyei ... Sokszor érezzük magunkat egyedül a sok-sok élőlény között, elkap a ma
gány szédü1ete, valami nálunk nagyobb Lélek sír bennünk, a teljes egység vá
gya, "amelyben már helyet találna minden költészet, minden világ-megérzés és
minden életszentség ..." A sok-sok kis egyéni félelem mind ebből az alapvető ag
godalomból születik (Kierkegaard érezte meg és írt róla a legjobban), ebből a
szédítő hatalomból (Sartre látta meg az abszolút szabadság mély bugyrait), amely
a kezünkbe adatott. S bár Pascal híres "Fogadásában" ott rejlik az egyén boldo
gulásának érdeke, Teilhard megállapítja, hogy "az Egésznek sikeréről van szó".
Tovább evezni a Mindenség nagy hajóján : ez kötelez minket, nehogy miattunk
álljon meg a nagy előreözönlés, a nagy tökéletesedés. - Teljes btztonságú a Világ
mindenség sikere? Nem! Mert éppen mitőlünk függ, hogyan folytatjuk azt a nagy
játszmát, amelynek szereplői, aktívalakítói meg szemlélői.is vagyunk, - de mi
vagyunk benne a "tét" is: elveszthetünk, avagy megnyerhetünk mindent ...

S amikor az ész már sántikál, Teilhard a hit felé fut: "Uram, segíts hitetlen
ségemen! Néhanap a Világ szörnyűségesnek tűnik: hatalmas, vak, brutális, közö
ny ösen lökdös minket ide-oda. Az is biztos, hogy az Ember hősiesen eljutott már
addig, hogy a hideg és fekete nagy vizek között lakható zónát teremtett, ahol
úgy-ahogy világos van és rneleg, ahol látni tudnak a létezők, puha a kezük s a
szívük szeretni képes. De bizony, mily kezdetleges ez az otthonunkl Minden pil
lanatban, minden eresztékén át betör az a szörnyűséges nagy Valami, aminek
szüntelen jelenlétét nyakasan elfelejteni akarnánk, pedig csak egyszerű, vékonyka
fal választ el tőle minket: tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét erkölcsi erők veszett
tombolása viszi el kíméletlenül és egyetlen szempillantás alatt azt, amit mi fárad
ságosan építgettünk és szépítgettűnk egész értelmünkkel és szívünkkel... Iste-
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nem, mivel emberi rnéltóságom tíltja-riekem, hogy mint az állat vagy mint a kis
gyerek szemet hunyjak ezek felett - hogy ne essem abba a kisértésbe, hogy el
átkozzam a Világmindenséget az Alkotójával együtt -, add, hogy leboruljak e'
Világmindenség előtt, mert Téged látlak benne elrejtve. Uram, ismételd nekem
a megszabadító nagy szót: 'Ez az én Testem', (A Világ a misztikus krisztusi Test
...külseje« ......Krisztus magára öltötte a Világot, mint nagy köpenyt... - mondotta
már Szent Ambrus az V. században ...) Bizony, ha éppen úgy tetszik nekünk, hát
Te vagy a szörnyű és sötét valami, a fantom, a vihar! 'Ego sum, nolite timere':
én vagyok, ne féljetek! - Mindaz, ami elszörnyít életünkben, minden, ami Téged
is levert az Olajfák hegyén, alapjában véve csak Színek, látszatok, ugyanegy
Szeritségnek az anyaga. Csak higgyünk, s akkor látni fogjuk, mint foszlik szét az
egyetemes Borzalom, aztán ránk rnosolyog és az emberinél végtelenűl erősebb

karjára vesz minket ..." ,

Aki "naiv optimizmusnak" nevezi ezt a látást, annak nem lehet mit mon
dani ... Aki pedig materializmust lát benne, annak csak folytatnia kell az elmél
kedés végső sorait: "Nem, a Világegyetem szilárdságát nem az Anyag rideg deter
mínlzmusa, nem is a nagy számok törvényei biztosítják, hanem a finom válto
zatokat szövő Lélek ..."

S a Mauriacot annyira érdeklő bűnről mít mond Teilhard? - Nagyon egy
szerűen határozza meg, persze a maga kozmikus világképének megtelelően: "A
bűn az Istenhez kapcsoló egységet pozitív rriódon megszakíto szabad tett". Vagyis
az követ el bűnt, aki - a maga kis önző érdekkörébe zárkózva - mást tesz Isten
helyébe. És "ami csak hibás lépés volt a szellem felvillanása előtti nívón, az már
bűnné lesz szabadságunk következtében". Vagyis, amikor szabadságunk a nagy
Egység kialakulása ellen tesz valamit, akkor is - analóg, immár erkölcsi módon
- az történik, mint amikor valami szétesik, pedig nagyobb egység megvalösítását
kellene megvalósítania, fölfelé ...

. . . Mivel Mauriac nem filozófus, hanem regényíró és esszéista, ezért őt nem
Teilhard világképének elméleti része "térítette meg", hanem valami más: éppen az
a drámai optimizmus és történelemszemlélet, amelyet kezdetben kifogásolt benne.
A Figaro-ban közölt híres Bloc-Notes-jainak egyikében (1961. november 28.) ezt
írta: "Egy könyv világosságot gyújtott bennem és megbékített. Neki köszönhetem,
hogya világra nehezedő Rosszat jobban tudjam a vállamon hordani - minden
emberrel együtt. Teilhard de Chardin 1914-1919 között írt Levelek a Frontról
című gyűjteményéről van szó, amelyet Genese d'unepensée (Egyeszmevilág szüle
tése) címmel most adott ki a Grasset Kiadó Párizsban. Olyan világkép tárul elénk
a levelekből, amely Verdun árkaiban is a valódi keresztény optimizmust hirdette,
s amely jövőnkre mutat utat. S bevallom: gyöngeség, sőt gyávaság van abban a jan
zenista látásmódban, amely nem akarna hinni a világ előrehaladásában, Krisztus
ban történő beteljesedésében ..." Végül Mauriac így fejezte be cikkét: "A mag
vető elvetette a magokat. Nem az a fontos, hogy Teilhard de Chardin gondolata
arra az öregemberre hasson, aki én vagyok... De meg kell tanulnunk azt, hogy
az egyéni sorsok fölött is tevékeny isteni Gondviselést fedezzünk fel és imádjuk
magának az anyagnak és az életnek evolúciójában is. S ami végtelenü! fontos:
Teilhard gondolatvilága egybeesik a modern világ követelményeivel és a marxista
világéval is."

Lapozzuk fel Mauriac Ce que je crois (Mit hiszek) című könyvét. A Teilhard
mellett tett előbbi vallomása után kopottnak érezzük Mauriac szavait, amelye
ket még a "megtérése" előtt írt ebben a könyvében (p. 139. és p. 37.): "Megen
gedem, hogy Krisztus kozmikus méretű, - de ez engem nem érdekel... Egyetlen
lélek többet ér, mint a vak, súlyos és gondolat nélküli világmindenség ..."

Igen! De miért akarná valaki - reménytelen kiáltozással - kioltani azt a
Világrnindenséget, amely Teilhard szemében Krisztus Tüzétől gyulladt lángra, mert
Krisztus szentelte meg l?
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