
etikában ismeri fel. Bebizonyítja, hogy a harcos
.pacifizmus a ,jóság és a kozmikus erkölcsi pa
rancs" stílusába vált át; ennek közvetlenül forma
teremtő megvalósulása a Jóság dala, mely a Versek,
darócban alcimet viseli. Ajóság igehirdetése daróc
egyszerűségű új költői modellt is teremtett: a köz
vetlen, egyszerű stilust és magatartást, a hétközna
pi tárgyak lírába emelését.

A könyv anyaga Babitsnak a forradalom alatti
és utáni tevékenységének, a forradalomhoz való
viszonyának tárgyilagos mérlegelésével zárul; s
1920végén a szerző mint a "saját költészetében ki
fosztott vendég"-től búcsúzik a költőtől, akinek
majd a külvilág segítségével kell új korszakot nyit
nia.

Mostanában nemcsak az irodalom, a művészet

szerepe válik egyre problematikusabbá, ellentmon
dásosabbá, hanem az irodalomról való gondolko
dás szerepe, fontossága - szélső póluson - létjogo-

TEOLÓGIA

Út az Ómega felé
Világszerte ünneplik a száz éve, 1881-ben született
Teilhard de Chardint. A jubileumi esztendő alkal
mából kiadott kötet* válogatást nyújt Teilhard élet
művéből, s ezzel először ad a magyar olvasónak tel
jes képet századunk sokat vitatott és idézett, de
mindmáig viszonylag kevéssé ismert gondolkodójá
ról. (Korábban Magyarországon csupán Az emberi
jelenség cimű műve jelent meg a Gondolat kiadásá
ban, valami~t néhány tanulmánya Hit az emberben
eimmel a Szent István Társulatnál.} A könyv aligha
születhetett volna meg Rezek Román hosszú és ki
tartó munkássága nélkül, hiszen ő legtöbb jelentős

'művét Ieforditotta és közzétette Braziliában.
Teilhard műveinek nagy részét 1955-ben bekövet

kezett halála után publikálták. Az európai gondolko
dás a hatvanas években fedezte föl Teilhard korsza
kos jelentőségét, követőinek és rajongóinak tábora

• hatalmasra duzzadt, de egyre több tanulmány érté
kelte-elemezte egyoldalúságait és szélsőségeit is.
Fölfedezői közé tartozott Rónay György is - az ő ré
vén a Vigilia olvasói igen hamar, hiteles tolmácso
lásban ismerkedhettek meg eszméivel.

A hetvenes évek végére a szenvedélyek mindkét
oldalon leesitultak - megérett az idő arra, hogy va-

, • Teilhard de Chardin : Út az Ómega felé (Szent István
Társulat, 1981) Golen Károly. szerkesztésében és váloga
tásában. Fordította: Rezek Román OSB
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sultsága is. Rába György munkája - amely az
egész magyar irodalomtörténet egyik kimagasló
teljesítménye - arra is példa, hogy hogyan, milyen
igénnyel és milyen felelősséggel kell (kellene) mű

velni az irodalomról való gondolkodást. A felelős
ség nemcsak az adatok pontosságában, a kijelenté
sek minden esetben dokumentáris bizonyításában
nyilvánul meg, hanem abban az objektív tárgysze
rűségben is, mely a szerző tudósi alapállását jel
lemzi. A téma számos alkalmat adhatott volna az
élesebb polemizálásra, az ellenvélemények látvá
nyos cáfolására - Rába nem élt ezekkel a lehetősé

gekkel, hangneme mindvégig visszafogott és tár
gyilagos. Nem az érzelmek, nem a tárgya iránti el
fogultság vezeti tollát, hanem a tudás, a tények is
merete. így lehetünk mi, olvasók is egy erkölcsileg
és szellemileg magasrendű megismerő tevékenység
részeseivé.

ERDŐDY EDIT

lódi helyét elfoglalja századunk gondolkodásának és
keresztény lelkiségének történetében.

A kötet irásaiból .negyvenévesszüntelen elmélke
dés" eredménye tárul az olvasó elé: Teilhard-nak a
maga nemében páratlanul eredeti intuiciója a világ
ról úgy, ahogyan ez a kezdeti sejtésekbőlfokról fok
ra egységes és egyetemes látomássá érlelődött. Teil
hard profétikus küldetéstudattal építette ki és hir
dette sajátos világszemléletét. Ahogyan utolsó írásá
nak végén, röviddel halála előtt írja: ,,Az Igazság
nak elég egyszer egyetlen szellemben megjelennie, s
aztán soha semmi sem tudja megakadályozni, hogy
mindent meghódítson és lángba borítson".

Első írásaiban a paleantolágus tudós az emberiség
és az élővilág keletkezését. fejlődését kutatja. A
mindenség történetét történelemként tanulmányoz
za, a világ egészét keletkezésében s folytonos alaku
lásában vizsgálja. A múlt átfogó és lényegre tapintó
szemlélete vezeti el az .emberi jelenségig". Fölfede
zi a törékeny és parányi ember nagyságát,jelentősé

gét a világ kozmikus fejlődésifolyamatában. Kutató
tekintete a múltból fokozatosan ajövő felé fordul: a
világfejlődése a szellemi és a személyes felé tart - s
ez Krisztusban teljesül be. A világ fejlődése és Krisz
tus egyetemes elterjedése a világon egyetlen folya
matot alkot - mondja Teilhard -, nincs két feje a vi
lágnak, csupán egyetlenegy: Krisztus, aki a minden
ség fejlődésének végcélja.

1934-ben így foglalja össze hitvallását:

Hiszem, hogy a Világegyetem Fejlíídés.
Hiszem, hogy a Fejlíídés a Szellem felé tart.
Hiszem,hogy a Szellem a Személyesben teljese-.

cik be.



Hiszem, hl)gy a legfelső Személyes az Egyetemes
Krisztus.

A világot tehát körülveszi és átjárja lsten szeretete.
.Jsteni miliőben" élünk, isteni erőtérben,tehát

.szenvedélyesen kell szeretnűnk" mind a krisztusi
Ómegapontfelé tartó világot, mind a világban min
denűtt megjelenülő Krisztust. A világ fejlődéséért

küzdve végső, isteni beteljesülését segitjük elő;

Krisztust hitben és kegyelemben hordozva pedig a
világ jövő tökéletesedését munkáljuk. "Minél na
gyobb lesz az Ember, minél egységesebb, tudatosabb
és saját erejének ura az Emberiség, annál szebb lesz
a Teremtés is, tökéletesebb az imádás, és Krisztus
~ a misztikus kitárulások számára - annál méltóbb
Testet fog találni a feltámadásra."

Érett irásai a könyv harmadik részében ezt q vi
lágnézetet épitik tovább, szembesitik a tudomány és
a teológia egyes kérdéseivel, a kor problémáival; s
ebből a világnézetből vonnak le gyakorlati következ
tetéseket a mai keresztény ember magatartására,
életritelére. .Jelenleg szerte a Földön, az Evolúció
eszméjének megszületésével teremtell új atmoszfé
rában, rendkivüli kölcsönös érzékenység állapotá
ban lebeg az lsten szeretete és a világba vetell hit:
az Emberin Túlinak két lényeges összetevője. Ezt a
két komponenst mindenü II már szinte .a levegővel

lélegeszűk be'. De mindkellő egyszerre általában
még nem elég erős, hogy ugyanegy személyben szö
vődjön össze egyik a másikkal."

Teilhard célja, hogy a hit új perspektiváit rajzolja
meg századunk tudományos világképe alapján. Tu
dós volt, aki a költők és a misztikusok ihletettségé
vel látta meg a világ egységét. Nemcsak a minden
ségben szerteszét létező, mozgó és fejlődő tárgyak
egységes rendjét vette észre, hanem ennél sokkal
többet: a világ eredeti és végső kapcsolatát Terem
t.őjével. A fejlődő világfolyamatban ámuló csodálat
talfedezteföl a megtestesült Krisztust, sfelizzó áhi
tallal szemlélte Istent, aki mindent átjár mindenható
szeretetében.

Igazat lehet adnikritikusainak, hogy nézeteivel
átlépte a tudomány illetékességi körét: jó néhány ál
litása nem igazolható a természettudományos igaz
ság objektiv mércéivel. Jogosak az egyházi tanítóhi
vatal kifogásai, a teológusok birálo megjegyzései is:
nézetei nem állnak össze egységes teológiai rend
szerré. Mégis: Teilhard megalkotott egy sajátosan
XX. századi és mélységesen keresztény világnézetet,
olyan misztikus ihletésű látomást a világról, amely
egyértelműen kijelöli a modern ember Krisztus-kö
vetésének útját. Lelkiségének ihlete alól aligha von
hatja ki magát az, aki nyitoll szívvel olvassa írásait,
s általuk közelebb kerül a világhoz és Istenhez.

LUKÁCS LÁSZLÓ

Szabó Ferenc: Karl Rahner

Magyar nyelven ez az első átfogó ismertetés Karl
Rahner életművéről.• A szerző a neves német filo
zófust mint teológust mutatja be, ezért életéről

csak annyit mond, amennyi munkásságának meg
értéséhez szükséges, Rahner teológiájával összefo
nódott az úgynevezett transzcendentális módszer,
érthető tehát, ha első helyen ennek kialakulásáról
és mibenlétéről olvasunk. Ez a módszer adott szá
mára új nézőpontot, li nemcsak ahhoz segitette
hozzá, hogy a régi, skolasztikus teológia hagyomá
nyos tételeit új megvilágításba helyezze, a minden
napi hivőhöz is közelebb hozza, hanem ahhoz is,
hogya mai ember helyzetéből kiindulva új kérdé
seket vessen fel, és azokra keressen választ a kinyi
latkoztatásban. Kétségtelen, hogy a dogmatika
problematikáját kiszélesitette. Ha nem is beszél ró
la, észrevenni azt a szándékát is, hogy megszabja a
dogmatikának azt a "tudományos jellegét", amit a
mai szellemiélet megkiván. A filozófiából kölcsön
zött transzcendentális módszerrel éppén ezt szol
gálja. De egyúttal azt is, hogy az ember amiszté
riumokat ne úgy nézze, mint egy tőle idegen világ
jelenségeit, hanem mint amelyek részei azemberi
végső kibontakozási folyamatnak, illetve az em
ber lehetséges természetfölötti céljának kifejezői
lehetnek.

Szabó Ferenc átfogó módon ismerteti a transz
cerídentálís módszert. Rámutat a filozófus forrá
saira és a módszer alkalmazásának főbb területei
re. Előszeretettel időz ennél a témánál, látszik,
hogy tudományos igényt akar kielégiteni. Kérdés
azonban, hogy a szélesebb közönség, amely nem
járatos az idegen szakkifejezésekben és filozófiai
elnevezésekben, vesz-e magának elég fáradságot,
hogy átrágja magát "a transzcendentális reflexió
fázisain" (101). (A stílus megválasztása természete- .
sen attól függ, hogy a szerző milyen olvasóközön
séget tételez fel a Teológiai Kiskönyvtár mögött.)

A könyv további részében teológiájának tartal
mi keresztmetszetét nyújtja: hogyan alkalmazza
Rahner a transzcendentális módszert az egyes téte
leknél, és milyen új meglátásokhoz jutott általa.
Rahner maga is vallotta, hogy nem próbált "rend
szert" alkotni, hanem inkább "adalékokat" irt a
teológiához (Schriften zur Theologie). Ezek az
adalékok. azonban olyan bőségések, hogy nem
könnyü kiemelni ajellemző témákat. A szerző sze
rencsésen oldotta meg ezt a bemutató vállalkozást,
amennyiben a fő hangsúlyt az antropológiára és a
krisztológiára tette. A kettő egyébként is kiegésziti
egymást: az embernek Istennel való kapcsolatát

• Szabó Ferenc: Karl Rahner (Teológiai Kiskönyvtár,
Roma, 1981)
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