
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Nem egy írásomban tettem már em
lítést aITÓl, hogy tkorunJk ikatolikus
gondolkod6i sorában kivételes hely il
leti meg Teilhard de Chardin-t, aki
re nagyon sokan és egyre többen úgy
tekintenek, rnírrt a vallás és a tudo
mány vélt vagy tényleges ütközései
nek sikeres feloldójára. Vannak, akik
őt tartják annak a ragyogó elmének,
a:kd hOiSSZÚ távra megszabta a kato
li!kusok s általában a keresztény hívők
számára a helyes és egyedül kielégítő

szellemi magatartást, ebből kifolyóan
sokban a gyakorlatirt is. Azt meg egye
nesen lehetetlen észre nem vennünk,
hogy Teilhard eszmél éppen azoknál
a katolikus bölcselőknél és tudósoknál
találnak a legélénkebb visszhangra
akik a ikatolikus körön túlmenően is'
más világnézetűek oldalán is elisme~
résnek és megbecsülésnek örvendenek.
Ugyanakkor azonban tény az is, hogy
egyházi részről teológiai érvek és meg
fontolások alapján több alkalommal is
ellene nyilatkoztak, majd hivatalos
formában is ellene fordultak a teil
hardista" áramlatnak, ami önm:agá,ban
is jelzi, hogy igen komoly és súlyos
kérdéseik vetődnek fel itt. Kérdések
amelyeknek megvitatása vagy leg~
alább is megvi.lágítása elől hova-to
vább mi sem térhetünk ki. Annál ke
vésbé térhetünk ki, mert a Teilhard
ügy - a hozzám érkezett levelek tanú
sága szerint - ma már a mi olvasó
ink közül is sokak érdeklődését ma
gára vonta. S bizonnyal szerepe van
ebben. a~nak a cikknek is, amelyet a
matena!l~ta világnézet hazai folyóira
ta. a V~lagosság "Az eretnek" címmel
t~tt közzé Teilhardr6l a bécsi W. Hol
litscher tollából.

Gondolom tehát, helyesen érzem
hogy a Vigilia egyik sürgős és fölöt~
tébb id~zerű.fel~data lesz, hogy az új
esztendoben lSlIlletelten szőnyegrs vi
gye és alaposan megtárgyalja Teilhard
rnűveit. Addíg is azonban, amíg erre
sor kerül, bevezetőül és szükségesség
ből hadd mondjam el én mindazt ~z
ügyről, ami a későbbíeknek háttere le
het.

*
Pierre Teilhard de Chardin 1881 má

Jus l-Jén született az auvergneí Gar
cenat községben s 18 éves korában,
1899...hen lépett be a Jézus-társaságba.
A rendi és teológiai tanulmányok vég-
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zése rnellett minden érdeklődésével a
természettudományok felé fordult.
Eleinte főleg geológiával foglalkozott,
de rnelegen felkarolt tanítványa lett
Marcellin Bouie professzornak is, aiki
akkor a paleontológia legnagyobb tu
dósának számított Franciaországban.
Rendje az első valágháború előtt mé-g
rnint tanulót Angltába a hastingsi
székházba küldte, amely akkor a fran
cia jezsuitáik birtokában volt. Itt érte
a kitüntetés, hogy Charles Dawson,
aki színtén Hastingsban lakott, magá
val vitte asszisztensként a híres - ma
imár egyberrhírhedt - piltdowni ása
tásokra. ahol Teilhard találta meg az
"Eoanthropus" egyik fogát. Utána a
Csatorna-szigeteken, majd Egyiptom
ban végzett kutatásokat, Míre pappá
szentelték 1918..,ban, már [elentős neve
vobt tudományos szakiában. Mutatja,
hogy 1922-ben a párizsi katolíkus
egyetem, az Institut Catholique taná
rának hivta meg a geológiai tanszék
re, s már előtte tudományos munka
társa lett a párizsi múzeumnak, amely
a fosszilis szervezetek kezelésére és
tanulmányozására osztotta be.

A következő évben, 1923~ban azon
ban Teilhard már nekivágott első

nagy útjának, amely Közép-Azsíába és
Kínába vezette, s attól kezdve életé
nek legnagyobb hányada tudományos
expedíciókkal teht el. Azokat a terű

leteket járta, ahová az ősi emberi ma
radványok kutatásai összpontosultak,
Európában éppúgy, mínt Azsiában,
majd végül AfrikáJban. Első kínai út
ját követően csakhamar a kínai kor
mány szolgálatába állt, mint geoló
giai tanácsadó. Ebben a mínőségében

részese lett annak a nagy felfedezés
nek, amikor 1928 december 2-án Csau
kou-tiennél, Peking közelében napví
lágra került a legrégibb embertípus,
a "Sinanthropus" első koponyája. A
kínai kormány eikkor más tudósokkal
együtt őt is megbízta, hogy folytassa
a kutatást e meglepőerr kezdetleges
"homonidák" után. így maradt Teil
hard 1940--ig Kínában. Közben a new
YOI1ki természettudományi múzeum is
mételten meghívta különböző expedí
ciókra. Kiemelkedett közülük a Hardt
Cítroen expedíció, amely 1931-32-ben
a Sárga Folyó völgyében dolgozott.
Más expediciókkal Burrnába, Kelet
Indiába és Jávába jutott el Teilhard.

Utolsó munkaterülete Dél-Afrika
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volt, ahol a new-yorki Werner Gren
alapitvány megbízásából éveken át
vezetett ásatásokat, Ö maga vágyott
énre a kíküldetésre, mert mint később

megírta - néhány hónappal halála
előtt megjelent egyik tanulmányában
-, nézete szerint "Afriika mindinkább
eleget látszik tenni azoknak a tudo
mányos feltételeknek. amelyeket az
emberi nem régóta keresett bölcsőjé

nek azonosíthatása 'kíván".
Ez így nagyjában Teilhard életének

külső kerete, amelyet különböző, de
sajnálatosan hézagos ciíkkek nyomán
állítottam össze. Csak azt fűzöm még
hozzá, hogy Teilhard 1955 április 10
én 74 éves korában halt meg New
Yonkbanrs ma St. Andrews on Hud
son-ban, a new-yorki jezsuita rendtar
tomány újoncháza mellett pihennek
hamvai.

*
Egzakt tudományos múJködését Teil

hard de Chardin a geológiával kezdte
s innen kiindulva tért rá a primitv
ember tanulmányozására. Ebben az
utóbbi tudományágban vált ő világ
szerte elismert tekintéllyé. De már
halála előtt is sokkal szélesebb kö
rökben emlegették nevét, mint ahová
egyáltalán eljutottak szakszerű írásai.
Oka ennek az, hogy Teilhard az ő tu
dományos megismeréseire és paleonto
lógiai felfedezéseire ráépített egy sa
ját elméletet is az ember megjelené
séről és történetéről a földön, s ezt az
elméletét olyan vonzóan fejtette ki,
hogy nemcsak természettudós kartár
sai, hanem filozófusok, szocíológusok,
teológusok és politikusok is élénk ér
deklődéssel fordultak feléje.

A továbbiakat erre vonatkozóan An
gelo Paredi tanulmánynak beillő cik
kéből veszem, amely a Corriere della
Sera 1960 március ll-i számában je
Ient meg. Eszerint maga Teilhard ír
ta meg, hogy miután ötven éven ke
resztül Európa, Ázsia és Amerika
legnagyobb természettudősaíval, min
denféle hitű és világnézetű kiválóság
gal dolgozott együtt, meg kellett ná
iluk állapítania egy mélyen ülő rossz
érzést a kereszténység irányában, va
lami fogalmilag meg sem rögzíthető

elégületlenséget a vallással. Idővel

Így az a fáj dalmas benyomás szűrő

dött le benne, hogy amikor az ateizmus
egyre nagyobb tért nyer és az elke
reszténytelenedés folyamata szinte
meg sem állítható, ugyanakkor a ke
reszténység mintha megtorpant volna
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és kihunyóban lenne, semmi [elét sem
adva az első századokbeli hódító ere
jének. Ebből támadt végül is Teil
hardnak az a meggyőződése - miként
ő mondja: "vészkiáltása" -, hogy új
ból át kell gondolmi az egész emberi
történetet, s összefüggésbe hozni vele
egy olyan új térítő tevékenységet,
amely jobban megfelel á mai ember
reménységeinek.

Ezt az "ujból átgondolt" történel
met el is készítette Teilhard 1938-40
ben, még Pekingben. Minthogy azon
ban maga sem érezte kiforrottnak mű

vét, egyelőre félretette és 1948-ban
Rómában győkeresen átdolgozta. De
csak halála után hozták nyilvánosság
ra barátai Párizsban - a Jézus-tár
saság akarata ellenére és egyházi jó
váhagyás néLkül. Az eredeti francia
kiadás címe Le phénomene humain
(Az emberi jelenség), az 1959-es német
fordításé Der Mensch im Kosmos (Az
ember a rnindenségben).

Teilhard arra törekedett - írja cik
kében Paredi -, hogy olyan "eviden
cíáknak", olyan nyí.lvánvalóságoknak
sorozatát tárja elő, amelyeket, mint
tudományos következtetéseket, a nem
hívőnek is el kell fogadnia. Egy ős

atom milliárd évekkel ezelőtt felrob
ban és millió tejutaloká szóródik szét,
A csillagok egyike a mi Napunk. A
Föld mint a Napból évmilliókkal ez
előtt kiszakadt tömeg egyik töredéke
kezdett létezni. Ez a töredék kiszá
míthatatlanul óriási energíamennyísé
get tartalmazott, amely további évmil
liók során egyre összetettebb formák
ba fejlődött: atomok, molekuláik, sej
tek.

Az első sejttel indul meg az élet.
Végtelen kicsiny sejtek végtelen
nyüzsgesbe fognak. Ennek nyomán
állnak elő egyszerű sejtek társulásá
ból olyan szervezetek, amelyekben el
különülnek a lényeges funkciók: táp
lálkozás, szaporodás, érzékelés, véde
kezés. Növényi és állati szervezetck
keletkeznek, amelyekben megjelenik,
kialakul és mind bonyolultabbá válik
az idegrendszer. Az állat sok mindent
tapasztal és megismerései lassanként
ösztönök tömegévé sűrűsödnek, ame
lyek átöröklődnek a fajban. Egyre te
hetségesebb agyú állatok lépnek elő:

főemlősök, homoni dák, ember. Az em
ber már nemcsak tud, de tud is tud
ni. Bizonyos. hogy volt egy nap, ami
kor végrehajtotta értelmi életének el
ső cselekedetét, de hogy pontosan mí-



kor, nem lehet meghatározni, annyi
ra észrevétlen az átmenet egyik for
mából a másikba. Mindenesetre tény,
hogy a gondolat kifejezője a szó, a
nyelv.

Hosszú, nagyon hosszú időn át az
emberek egyedül annak éltek, hogy
megszerezzék táplálékukat vadászat és
a föld· spontán termékeinek gyűjtő

getese útján. A nomád életnek ez a
szakasza 300-400 ezer évig tartott.
Míntegy húszezer évvel ezelőtt tűnnek

fel az első művészi megnyilatkozások,
az első rajzok a barlangok szrkla fala
in. Egy szép napon azután, mintegy
ötezer éve, az embereknek sikerül to
váJbbtenyésztés céljából kíválogatníok
egyes növényeket, és megszelídíteníök
egyes állatokat. Új korszak köszönt
be ezzel: földművelés, az első tartós
települések, az első írott törvények,
az első államok.

Ennek a főleg mezőgazdálkodó stá
diumnak kereken öt évezrede után,
mondhatni most száz éve, új és más
civilizáció születik: az ipari. Teilhard
azonban a mai helyzet elemeit boncol
gatva és az elmúlt korszakok ménté
kéhez viszonyítva azokat, odakövet
keztet. hogy az emberiség még míndíg
csak kora-ifjúságát tapossa. Vélemé
nye az, hogy az ember "zoológiai te
kintetben még korántsem felnőtt",

csak útban van feléje, hála a nukle
áris felfedezéseknek, amelyek új és
óriási erőket szabadíthatnak fel, s bá
la a küszöbön álló "helioszintézisnek",
amely majd Iehetővé fogja tenni, hogy
a szédületes ütemben növekvő ember
tömeg is élelemmel láthassa el magát.

Teilhard azonban másról is meg van
győződve. Erősen hiszi, hogy a tudo
mányos és tcchrrí kai haladás eddigi
rnenetéből máris biztos képet alkotha
tunk a Legközelebbi jövőről. Ezt a jö
vőt szerinte lényeges módon az emberi
nem mínd nagyobb egységesülése fog
ja meghatározni. S nemcsak úgy egy
szeruen térben, együttműködésben és
szervezettségben. Szerinte a fejlődés

nek az a tendenciája, hogy az embe
rek mindírikább egy "személyfölötti
egységgé" olvadnak össze, s ez az
egység nem valami "dolog" lesz, ha
nem valóságos személy. S mi lehetne
ez más, mírit maga a Megtestesült Ige,
aki egyedül képes önmagában és egy
más között egyesíteni az emberi sze
mélyek miriádjait? így fog - mond
ja Teilhard - a ,,'keresztény jelenség",
amely csupán kétezer éve iktatódott

be az emberi történetbe, a legmaga
sabb és mindent feloldó végkifejlet
nek bizonyulni.

Ekként foglalja össze Paredi a Te
ilhard-féle elméletet Az emberi jelen
ség című könyve alapján" amelyet én
még, sajnos, nem tudtam megszeréz
ni. Ismertetése azonban eléggé össz
hangban van azzal, amit másutt olvas
hattam, s feltételezhető, hogy Teil
hardnak azóta kiadott további műve,

Le milieu divin (Az isteni mfliő) is
hasonló mederben mozog. Nyilván iga
za van tehát Hollitschernek, amikor
Teilhard filozófiáját "lendületes és op
timista spiritualista evolucionizmus
nak" nevezi.

"Teilhard - írja Hollitscher - a
világegyetem progresszív fejlődését ta
nítja, amely szukszesszíve egyre ma
gasabb fejlődési fokokon megy át, s
így egyre magasabb integrációhoz és
tudatossághoz vezet: először a vita
lizációhoz (a szerves anyagnak szer
vetlen anyagból való keletkezéséhez),
majd a Föld bioszférájának (az. élet
hez alkalmas rétegének) kialakulásá
hoz, s végül a legmagasabbrendű ál
latok cerebrációjához (nagyagyuk ki
fejlődéséhez), az ember keletkezéséhez
és az emberi tudat által kialakített
noosziéra (tudatszféra) létrejöttéhez. S
ennek legvégső eredménye egy miszti
kus egyesülés Istennel az ómega-pon
ton !"

Nekem nem lenne kedvem odáig
menní, mint Paredi megy, aki Teil
hard történetfilozófiájána!k utolsó ki
csengését "szinte nevetségesnek"
mondja, az azonban előttem is két
ségtelennek látszik, hogy Teilhard zá
TÓ "vízióját" már nem a tudomány,
hanem az ő rnélyen vallásos lelke su
gallta neki. Abba beleszólni viszont,
hogy ez a "vízió" összeegyeztethető-e

a katolikus teológia tanításával. nem
tartom magamat illetékesnek.

*
Amikor Teilhard de Chardin, ez a

kitűnő természettudós odaült íróasz
talához, hogy elrnemunkájában túllép
je a természettudományok körét, holt
bizonyosan az a szándék - az én sze
memben legnemesebb szándék - ve
zette, hogya mai emberekkel a ví
lágmíndenségen keresztül. ujból meg
találtassa Istent, és hogy a f'izrkán ke
resztül megint rávezesse öket a me
tafizikára. "Grandiózus kísérlet - is
meri el Paredi is-, amely varázsla
tos távlatokat nyit a gondolatnak és
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mérhetetlen reményeket a szívnek."
De olyan kísérlet - teszi hozzá Paredi
-, amely kudarcba fulladt: "Erre a
megállapításra [utobtak azok a teoló
gusok is, akik őszinte együttérzéssel
vizsgáltak meg TeHhard műveit."

tgy azután annál kevésbé csodálkoz
hatunk azoknak a teológusoknak el
utasító merevségén, akuknek hozzáál
lásából a rokonszenv is meglehetősen

hiányzott. Nem is két héttel Teilhard
halála után, a londoni Tablet 1955 áp
rilis 23-i számában olvastam egy név
telen szerző megernlékezését, amely
azért is érdekes, mert ugyanúgy, mint
most Hollitscher, a XII. Pius pápa ál
tall950-ben kibocsátott "Humani ge
neris" encilklikának az evolucióról szó
ló szakaszát úgy fogja fel, mint amely
vitázó és el.ítélő célzattal egyenesen
Teilhard életműve ellen irányul. Sok
felé rebesgették akkor állítja a
cia<lkíró -, hogy Teilhard nem tudott
egyetérteni az enciklikának azzal a té
zisével, hogy "az evolució elmélete
nem nyert cáfolhatatlan igazolást még
a természettudomány körében sem", s
mánthogy nem tudott egyetérteni, emi
att vonult vissza "rendi előljárólval

is meghasonlottan" New-Yorkba.
"Kétségtelen azonban - folytatja a
cikkfró -, hogy ha Rómában bizo
nyos tartózkodással néztek Teilhard
ra, nem azért tették, mintha bárme
lyik tudományos felfedezés, amelyben
része vobt, zavarta volna az egyház
tanítását, hanem mert Teilhard az
évek múlásával egy fajta saját koz-'
mikus filozófiát, sőt egy fajta kozmí
kus teológiát dolgozott ki, amely
mindinkább a panteizmusnak egy ma
gasan személyt formája felé tolódott
el. E7Jt ő magántermészetű brosúrák
ban fejtegebte, amelyeket nem nyo
matott ki, hanem sokszorosító gépen
másoltatott. Azzal, hogy emlékezte
tünk ezekre a dolgokra, nem vétünk
a de mortuis nil nisi bonum elv el
len, mert másfelől Teilhard soha nem
vetette el az egyház tekirutélyét, ha
nem csak amellett kardoskodott, hogy
eszméit tévesen magyarázzák. Utolsó
new-yorki éveiben levetette a papi ru
hát és rendes polgári öltönyt viselt 
mint barátai mondják, remekül sza
bott ruhákat, amelyek még arisztok
ratikusabbá és disztingváltabbá tették
magas alakját. Am soha nem hagyta
el a klerikus-gallért, annak a fegye
lemnek jelképét, amelyre elkötelezte
magát."

Teilhard tudománya és "közel-pan-
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teízmusa" egyaZJOID forrás ikerterméke
volt - hangoztatja később a névtelen
szerző. "S ha sorba vesszük az utóbbi
területen mozgó írásait, rájövünk ar
ra, hogy az egyház távol attól, hogy
feszengő obszkurantdzmust tanúsítson
a kitűnő tudós irányában, éppen el
lenkezően, inkább kivételesen elnéző

volt vele szemben, Igya Figaro Lit
téraire hasábjain megjelent róla egy
értékelés André Billy, tehát olyásva
Iaíoi tollából, aki egyenesen csodálta
őt, s ez a Billy mutat rá arra, hogy
mily kevéske helyet engednek Teil
hard eszméí az eredeti bűn számára,
és hogy ő valójában mmden bűnt cs
üdvözülést olyan felfogásban SZe!Tl

lélt, amely semmiképpen sem az egy
házé. Azt szuggerálta, hogy az egész
emberiség üdvözülni fog, mivel hogy
az egész embereség részt vett Isten te
remtő munkájában! S Billy megem
lékezik a teolögizáló és filozofáló
pamfletekről, amelyeket Teilhard
sokszorosított és köröztetett barátai
között, anélkül, hogy kikérte volna az
Imprimatur..,t, amelyet minden való
színűség szerint meg is "agadtak vol
na tőle." A cikkíró szerint Teilhard,
amikor végleg az Egyesült Allamokba
költözött, nyíltan azt mondta bará
tainak, hogy a lehető legmesszebb kí
ván lenni Európától, ahol őt folyton
feljelentgetik Rómának abból a célból,
hogy rákényszerítsek a Szerit Offi
cíumot az ő írásainak forrnális elíté
lésére. "Ezt azonban nem sikerül t el
érniök."

Hat év telt el azóta s legjobb tudo
másom szerint indexre-iétel máig sem
történt. Ellenkezőjét Hol'litsoher sem
állítja, sőt kifejezetten írja: "Pierre
Teilhard de Chardiri atya filozófiai
művei még nincsenek indexen." A
Szent Officíum egy olyan dekrétumá
ról azonban magiam is értesültem 
ha emlékezetem nem csal, a múlt
esztendőben -, amely kizárja Teil
hard teológiai és filozófiai jellegű

rnunkáit a papnevelő intézetek könyv
tárából. és megtiltja a katoLillrns
könyvkíadóknak, hogy közrebocsássák
vagy forgalomba hozzák ezeket a mű

velcet. Erről a dekrétumról nyilván
nem volt tudomása Hollitschernek,
rnert ő még cs:a:k a Divinitas folyóirat
ra hivatkozik, amelyben - mint írja
- a Szent Officium .Jcvahfikátorá
nak" szavaival kimondták az itéletet:
Pierre Teilhard de Chardin "fékeve
zető szellem", aki "eretneknek" te
kintendő, ha "jólhliszeműségélhez"nem



is fér kétség. Sem az idézett kifeje
zéseket, sem azok összefüggését nem
voLt módornban ellenőrizni,

*
A Teilhard de Chardin-ügyet azon

ban korántsem tekinthetjük befejezett
nek. Eltérően például a római [ezsu
iták CiviltiL Cattolica folyóiratától.
amely továbbra is lllagy rídegséget ta
núsít, a párizsi jezsuták folyóirata, az
Études a legutóbb is megelégedéssel
emelte ki és mint "a keresztény re
ménység jelét" értékelte a "hihetetlen
érdeklődést" Teilhard könyvei - Az
emberi jelenség és Az isteni miliő 
iránt, amelyek többszázezres példány
számban jelennek meg egyes nyelvte
rületeken, Magarn is felajzott - s
mint kiderült, méltám felajzott - ér
deklődéssel olvastam azt a sok szem
pontból meglepő előszót, amelyet Ju
lian Huxley, ez a közismerten ateista
természettudós írt az angol kiadáshoz,
bizonyságául annak a ténynek, hogy
Teilhard vonzása ma már messze túl
haladja a hívő keresztények körét.
Ami pedig a hívő keresztényeket
illeti, utalhatok azokra a tanulmányi
csoportokra, amelyek mind nagyobb
számban szerveződnek Teilhard élet
műve köré. Franciaország volt az el
ső, ahol már 1955-ben megalakult a
"Teilhard de Chardin atya barátainak
társasága", a legutóbbi Belgium, ahol
a hasonló nevű egyesület nemzetközi
Teilhard de Chardin-díjat is alapított
a Teilhard eszméit taglaló és tovább
fejlesztő katolíkus írók és tudósok ser
kentésére.

Okikal állapűtja meg tehát Henri
Fesquet a Témoignage Chrétien ezévi
szeptember' 22-i számában: nem arról
van itt szó, hogyegyszerűen "divatba
jött" ez a gondolkodó, "Az igazság az
- mondja Fesquet -, hogy egy kato
Iikus nemzedék megkönnyebbülten
véli rnegtalální nála a megoldást a
hívőket ma nyugtalanító problémáik
ra, fedezi fel segítségével a tudomány
és a hit vdszomyának új típusát, ta
nulja meg jobban megérteni a karto
li:kus dogmák jelentését, gyönyörkö
dtk el a teremtésnek abban a belső

kohéziójában, amelyet Teilhard tárt
fel először számára a maga történeti
valóságában, mint egyetlen szövedé
ket, amelyben mínden a helyén van,
egymást szóljtja és egyunásnak felel,
G amelyből egyetlen szimfónia árad
felénk egy láthatatlan és mindenütt

jelenlevő karmester pálcája nyomán."
Fesquet meg van győződve arról,
hogy hála 'I'edlhardnak, a tudomány
emberei és a hit emberei közt felpa
naszolt fájdalmas konfliktusokat a
múlt emlékei közé űzhetjük. "Johban,
mímt bárki, és olyan Iíraísággal, amely
bámulatos egy tudósnál, Teilhard
nemcsak am mutatta meg, hogy a
.mindenség keresztény szemlélete töké
letesen alkalmazható a tudományos
evolució törvényeire, hanem azt is,
hogy ilyen módon a katolicizmus szel
leme csak gazdagabbá és vonzóbbá tá
gul, mint bármikor. A modern kato
lükus ember, aki szomjazza az egysé
get és keresi az új értelmi és érzelmi
egyensúlyt az immár lebirhatatlanul
kollektivizálódó társadalomban, ebben
a tudásban fedezte fel rendkívüli esz
meébresztőjét és a ragyogó optimiz
musnak azt a mesterét, aki feledteti
vele szorongásaít,"

Hasonló tartalmú megnyilatkozások
hangzottaik el az idei év szeptemberé
ben tartott két nemzetközi Teilhard
kongresszuson is. Az egyiket a fran
ciaországi Vézelay, a másikat a bel
giumi Bruges városban rendezték.
Mint Henri Fesquet írja terjedelmes
tudósításában, amelyet a pártzst Le
Monde közölt szeptember 21-i számá
ban, a brugesi kongresszusnak külön
érdekessége volt, hogya katol.ikus pa
pokon - főleg [ezsuítákon - és lai
kusokon kívül szép számban jelentek
meg ateista és agnosztikus személyí
ségele is, aikik világnézeti fenntartása
ik mellett is clísmeréssel adóztak Teil
hard tudományos eredményeinek és
bölcseleti szintézisének,

Ezen a brugesí összejövetelen felszó
lalt a többi között Paul Brien, annak
a brüsszeli egyetemnek állattan-pro
fesszora, amely elsőnek írta elő Euró
pában az evolúció tanítását. Bríen
"nagyon tetszetősnek, sőt elfogadha
tónak" mondta Teílhardnak azt a kö
vetkeztetését, hogy logika és finaliz
mus kfsérhotö végig a fajok "evolú
oiós felfelé ivelésében", egész az em
berig, aki ennek az emelkedésnek .,vi
tathatátlan ékessége és koronája". Fel
tűnő előadást tartott Mauríce Lambil
liotte, a Syntheses nevű folyóirat fő

szeríkesztőjs is, akí szocialistának és
agnosztikusnak vallja magát. Azt a
véleményét fejtette ki, hogy XXIII.
János pápa legutóbbi "Mater et Ma
gistra" enciklikája értékes jutalom
'I'eilhard számára, mert "ebben tör-
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tént meg először, hogy egy pápa meg
hajol a szocializálás jótéteményei
előtt". Larnbillíotte szerint Teilhard
eszmél mind bölcseleti, mind társada
lompolí tííloaí síkon "aranybányát" je
lentenek, amely termékenyen ki~

názható, "TeilJhardnak az a meggye
ződése, hogy az anyag a szellem prés
minrtája az ő bizalma az emberben es
az emb~rnek abban a képességében,
hogy jól be fogja rendezni ezt a pla
nétát s az ő bizonyossága arról, hogy
a sze'retet és a szeretet által hevített
szellemi energia mondja Ici előbb

utóbb a végső szót, hogy ez adja meg
már ma is a Jialadás éntelmét és cél
ját: míndez - hangoztatta Lambí.llí
otte - Iehetetlen, hogy mély benyo
mást ne gyakoroljon bárIkire, aki ke
zébe veszi 'I'eilhard műveit, még akkor
is ha nem hajlandó magáévá tenni
ö~zes konrkluzióit." S érthető figye
lemmel hallgatták meg a jelenlevők

az általam is már sokszor idézett ki
váló katolikus tudóst, Paul Chauchard
professzort, Teilhard gondolatainak
fáradhatatlan szószólóját, akí a ku'l
turemberiségnek farról az "autentikus
ökumenizmusáról" beszélt, amely egy
képen magáiba zárja a hívőket is, meg
az agnosztikusokat és ateistákat is,
csak legyen meg bennük a közös hu
mánum jóakarata.

Vézelayben a legmélyebb benyomást
Léopold Senghornak, a Malí köztársa
ság elnökének, a ma már rnesszef'öl
dön híres néger írónak és költőnek

beszéde keltette. A többi között ezeket
mondta: ,.Teilhard atya jobban segít
rnínkct, rnimt bárkí más Európából.
felépíteni egy új világot. Segit pedig
azzal, hogy feltárta előttünk a komp
lementaritások (a kölcsönös Joíegészí
tések) értéket, s lehetövé tette ne
künk. hogy fölébe emelkedjünk a ma
terlal.izmus és spiritualizmus antinó
miájának (ellentétének)." Abban a tör
téneti helyzetben, amelyben élünk 
jelentette ki Senghor - ő annál sze
renesésebbnek tudja elképzelni az em
beriség jövőjének kibontakozását, mi
nél általánosabban figyelembe veszik
Teilhard gondolatait.

*
A lehető legnagyobb tárgyilagosság

gal igyekeztem megrajzolni a Teilhard
de Chardin-ügy jelen állását, őrizked

ve attól, hogy a sajM nézeteim be
szövésével ilyen vagy olyan Irányban
színezzem el a kialakuló képet. Igy is
eléggé ,kitűnhetett, rnennyire éles és

kényes ma még a konfliktus. Ahogyan
Henri Fesquet kifejezi magát: "Teil
hard továbbra is az ellentmondás je
le. Sokakat elbűvöl egyes zseniális
rneglátásaival, nyelve költőíségével,

gondolataínak alapvető optímizmusá
val és hite mísztíkus szárnyalásával.
Másokat viszont felingerel, akik sze
mére hányják szintézisének túlzott
becsvágyát, nyelvének pontatlanságát,
újonnan képzett szavainak mértékte
Ienségét."

Ha azonban szabad végezetül egy
személyes észrevételt is tennem, én
úgy vélem. hogy az, aiki szocíológiaí
szernszögből is tudja nézni a kultu
rális jelenségeket, a konfliktusban in
kább csak egyik megismétlődését fog
ja látni annak az örök konflfktusnaík,
arnely elkerülhetetlen az emberi hala
dásra döntően ható két szellemi tevé
kenység: a tanítók és a próféták te
vékenysége között. S hozzáteszem azt
is hogy bajosan találnánk még egy
kÖzösséget, amelynek élete annyira
példázmá ezt az örök kontlíűotust, mint
a katolideus egyházé. A két tevékeny
ség itt is, másutt is, eleinte nemcsak
ütközille egymással, hanem óhatatlanul
össze is csap, ám éppen ez szükséges
ahhoz, hogy az új gondolatok teret
kapjanak és maguk az intézmények is
előbbre menjenek. EJ!őttem nem két
séges hogy Teilhard is abban, ami fe
léje fordította a kortársak figyelmét,
solekal inkább a próféta, mint a ta
nító küldetését töltötte be. S nyilván
ez a magyarázata annak, hogya hi
vatalos egyház annyira tartózkodó és
fenntartásos vele szemben, mint ahogy
története során mindig is cselekedte
a próféták irányában, egészen addig,
amíg egy újabb nagy elme le nem
szűrte, meg nem rostalta a forrongó
gondolatokat, és szabatos formát nem
adott nekik. Viszont - s ez megnyug
vásunkra szelgálhat - az egyház ma
ga is tisztában van azzal, hogy mi
mirident köszönhet a prófétáknak, még
azoknak is, akiket türelmetlen kor
szakaiban erőszakkal próbált elnémí
tani. S alighanem ez játszott közre
abban, hogya két utolsó pápa nem
hallnatett az ortodoxia merev képvi
selőJre. a.kik egyenesen a tiltott köny
vek jegyzékébe kívánták felvétetni
Teilhardnak egyházi jóváhagyás nél
kül közzetett műveít.

Míndenesetre rendkívül sokatmondó
jelenség, hogy Kőnig bíboEOS,?&Si é;r
sek az idén nyáron az o székhelyén



összeült Pax Romana kongresszuson
- mint Fesquet két cikkében is ki
emeli - "bícrálgatás nélkül" dicsérte
Teilhard atyát, amiért "kockázatokat
vállalva hidat rnert verni a tudomány
és a hit között", és "meg tudta nyer
ni a nem-hívők rokonszenvét is". S

ami a legörvendetesebb. kifejezte a
bíboros azt a hő óhaját is, hogy rninél
több katoliikus gondolkodó ragadja
meg a tudós jezsuita "eszmei rugóíe"
és "ikísérelje meg az ő vonalát más
tudomány- és íemeretágaloban is hasz
nosítani".

A KIS ÚT
.,._-------_..

A pokolba vezető út jószándékkal van rkikövezve... ezt a szólásmondást
valamennyien sokszor halljuk, még iszószéken is. A karácsonyesti angyali 'ének
ezzel szemben békességet igér a jóakaratú embereknek. Úgy tudom, hogy a
katolikus erkölcstan tanitása szerint egy-egy jócselekedet megitélésénél a szán
dék a döntő. Milyen alapon mondhatjuk ,tehát, hogy ,a "jószándék" "kövezi ki"
a {pokolba vezető utat? Főleg az érdekel, hogyan kerülhetném el azt, hogy ,jó
szándékom ellenére is ártsak embertársaimnak ? Mikor valóban jó az akarat?
Nem túlzott aggodalmaskodásból irom ezt, hanem azért, -mert magam is okoz
tam már "jószándékkal" bajt s ezt ,szeretném a jövőben eltceriilni.

A kérdés lényegének tömör rnegol
dása az, hogy valóban nagy külőnb

ség van vélt és tényleges jóakarat kö
zött. Kevés ember cinikus Shakespeare
III. Richárdjának módján, "Mától fog
va gazember leszek" - ezt a költői

szabadság jogoson adhatja egy ember
szájába, az eleven életben a legna
gyobb bűnöket is igyekeznek elköve
tőik valamilyen jószáridékba csoma
golní. A huszas évek elejének hírhedt
amerikai gengsztere, a sokszoros gyil
kos Al Capone kivégzése előtt arról
panaszkodott, hogy mindég csak jót
akart, de ellenségei félremagyarázták
szándékát.

Persze ez szélsőséges eset. Hétköz
napjainkban azonban valamennyien
hajlamosak vagyunk arra, hogy önma
guntonak is hazudjunk és vagy tuda
tosan - vagy ami még veszedelme
sebb tudatalatti ösztönvílágunk
csábítására - jószándékra hívatkoz
zunk és így igyekezzük tetteink kö
vetkezményét enyhíteni. Emlókczem
arra, hogy míkor - jó húsz évvel ez
előtt - a fiatalkorú bűnözők lelkésze
voltam, nagyritkán találkoztam olya
nokkal, akik ne találtak volna [ószám
dék-rnentséget tettükre.

Mindezt csak azért: a levélírónak
teljesen igaza van abban, ha a jószán
dék vagy jóakarat minden további
nélkül való elrhihetésében kételkedik.
Hosszú ideig kell önmagunkra is gya
nakoduunk és tulajdonképpen csak a
nagy szentek érnek el az öntudat
olyan fokára, hogy énjük teljes isme
retében és a kegyelemmel megvilágo
sított lélek valóságfelismerésének bir-

tokában biztosak lehetnek jóakara
tukban. Persze még ilyen esebben is
történhetnek nagy hibák - mint pl.
VII. Szent Gergely pápa életében -,
de ez a kristálytiszta jóakarat érde
méből semmit sem von le.

Gyanakodjunik önmagunkra de
főleg miben?

Világos, hogy most nem a tudatosan
elkövetett bűnök tudatos hazugsággal
való elleplezéséről van szó, hiszen
ilyen esetben valójában szó sincs jó
akaratról. Azokról az esetekről kelll
beszélnünk, amilkor a jóalkarat meg
van, de hiányzik belőle valami. Az
erények csak a tankönyvekben sze
repelnek más-más oldalon, a köny
nyebb megértés 'kedvéért egymástól
szétválasztottam, a lélekben azonban
egymást át és átjárják. Jóakarat csak
akkor jó valóban, ha okossággal, igaz
ságossággal, szerénységgel stb. párosul.
A kiirt okozó jóakarat ellen mondotta
el Krisztus Urunk a konkolyvető pa
raboláját. Ebben a túlbuzgó szolgák
lennének a jószándékú kártevók, mert
a konkolytépés közben ki.rámgatmák a
tiszta búzát is. Minél többet tudunk
az emberi pszihéről és mínél diffe
renciáltabb és gazdagabb körülöttünk
az élet, annál inkább szükségünk van
okosságra, igazságcsságra és szerény
ségre,

A jóakaratú önkéntelen kártevés
igen gyakori megjelenési formája az
önön hatáskörünk túllépése. magyarul
a kotnyeleskedés. Aki vigyáz arra,
hogy semmilyen jóakarat círmén ne
üsse bele az orrát mások dolgába, az
bizonyára igen sok hibát elkerül és
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