
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az elkereszténytelenedés jelenségé
vel foglalkeztam legutóbb. Az akkor
előadottakból kitűnhetett, hogy az el
kereszténytelenedés fogalma fölöttébb
viszonylagos, mert a régebbi száza
dok annyiszor dicsért keresztényei
sem viselkedtek jobban, vagy resszab
bul, mínt kései utódaik. Igaz ugyan,
ihogy a hitüket nyilvánosan gyakorlők

száma a hagyományos területeken a
múlthoz képest nagy mértékben csök
kent, a tanbeli tájékozottság és az át
élés tekintetében azonban lényeges
haladás következett be. Új és elgon
dolkodtató tényező viszont a keresz
tény hittől való tömeges elfordulásban
atnnaik a nézetnek terjedése, hogy a
kereszténység sem más, mint törté
netileg kötött sajátos ideológia, amely
elmúlásra van ítélve.

Azokat az érveket, amelyekkel ezt
a nézetet általában alá azokták tá
masztani, két csoportra osztanám. Az
egyik a hit és a tudomány egymást
kízáró voltáea, a másik a vallás "el
idegenítő" hatására s végeredmény
ben osztályérdekeket szolgáló szerepé
re vonatkozik. Aligha lelhet telhát fon
tosabb teendőnk napjainkban, mint
a keresztény álláspont világos és ha
tározott kifejtése a velük kapcsolatos
kérdéseloben. Útmutatónk itt is Pierre
Teilhard de Chardin, akit újból meg
szólaltatnunk azért is időszerű, mert
tíz évvel ezelőtt, 1955 április Iü-én
halt meg, barátaira és tisztelőire diagy
va- mindazoknak az írásainak utólagos
kiadását, amelyek azóta döntő módon
megszabják vagy befolyásolják korunk
katolikus gondolkodását.

*
Teilhard életművéről és annak je

lentőségéről már több közleményben
tájékoztattuk olvasóinkat. A legújabb
tanulmányokból. amelyeket módom
volt megismerni, mindenekelőtt Karl
Pfleqer írására szeretném felnfvní a
figyelmet, amelyet a freiburgi Der
Christliche Sonntag tett közzé, O
ugyanis éppen azt a segítséget emeli
ki, amelyet Teilhard nyújt nekünk
hitünkben. Olyan érték ez - hangoz
tatja Pfleger -, hogy mellette elhal
ványulnak azok a kífogások, amelyek
míndenségszemléletét okkal vagy ok
nélkül érik. "Teilhal'd a hitnek az a
nagy és korszerű tanúsítója, akire
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szükségünk van. Nem lehet munkáíba
belemélyednünk anélkül, hogy hite fel
ne forrósítsa, meg ne égesse valami
képpen az embert." S ez annál örven
detesebb, mert a hit egyáltalán nem.
valami könnyű dolog napjainkban 
fűzi hozzá Pfleger. Ha sok minden
akad is a világban, ami a hit felé kö
zelít minket, sok és nagyon sok min
den távolít tőle. Annak nyomán tehát,
hogy Teilhard egész műve valójában
szellemi önéletrajz, neve megszámlál
ihatatlanul sokak részére élő hitvéde
lem lett.

Ugyanígy vélekedik Ladislaus Boros
is abban a nagyszabású tanulmányá
ban, amely a svájci Orientierung ha
sábjain látott napvilágot. Tanulmá
nyát később árvette a bécsi Der Grosse
Entschluss is. Teilihard nem akart
semmiféle "taniratot" szerkeszteni 
hangoztatja Boros. Dolgozatai volta
képpen hem tant fogalmaznak meg,
hanem tanúságot tesznek. Amit nyújt,
kevesebb s ugyanakkor több, mint tisz
ta tudomány. Le Coeur du pTObleme (A
kérdés szíve) című írásában maga
mondja világértelmező rnunkájáról:
"Életem tanusága ez, tanúság, amit
annál kevésbé hallgathatok el, mert
egyike vagyok azoknak a keveseknek,
akik ilyesmivel szolgálhatnak." Teil
hard egyik legjelentősebb írása, kis
terjedelme ellenére is, a Comment je
crois (Ahogyan én hiszek). "Ezek .a
sorok nem térnak elő semmiféle el
méletet - írja itt -, hanem egysze
rűen egy személyes tapasztalás fejlő

dését jegyzik fel utólag."
Ki azonban az, aki tanúskodni kí

ván nekünk? Egy ember - feleli rá
Boros -, aki pap és tudós volt egy
ben s aki egy egész életen át hordta
magában ezt a feszültséget. Öslényta
ni szaktanulmányokban töltött évtize
dei alatt ezért áldozta egy-egy expe
díeíó közt megmaradt szórványos ide
jét, vagy az ásatásoknál éjszakai pi
henése kisebb-nagyobb hányadát olyan
írások felvázolására, amelyek!ben
"szintézist" igyekezett teremteni tudo
mány és hit között, értve ezen el
lentéteik feloldását és egységbe vo
násukat, Meg volt győződve arról, hogy
az "egzakt", vagyis az egyértelmű fo
galmakkal és módszerekkel dolgozó,
az egyéni szempontokat meglehetősen



kizáró tudományok is elvezetnek a
kereszténységhez. Ennek okából azon
ban feladatának érezte, hogy a saját
kutatásai által is megerősítettnek lá
tott fejlődéselméletet beépítse egy ke
resztény teológra; szemléletbe. Ennek
a célkitűzésnek merészségét ma már
szmte nem is tudjuk érdeme szerínt
méltányolni. Gondoljunk azonban ar
ra, hogy még ötven évvel ezelőtt is
alig juthatott bárkinek eszébe, hogy a
természettudományt és a teológiát tár
gyi összefüggésbe hozza egymással.
"Meggyőződésem eredetisége abban

van - jelenti ~i Teilhard imént em
lített írásában -, hogy az élet két
olyan területére támaszkodik, amelye
ket ellentétesnek szoktak tekinteni.
Szellemi neveltetésemnél és képzett
ségemnél fogva az .ég gyermekei' közé
tartozom. Vérmérsékletern és szakta
nulmányaim folytán viszont a ,föld
gyermeke' vagyok. Az élet így Ikét vi
lág lüktető közepébe helyezett. Mínd
kettőnek gondolkodását, nyelvét és ér
zületét tapasztalásból ismerem. Én
azonban nem húztam magamban sem
miféle belső válaszfalat, hanem hagy
tam, hogya két látszólag ellentétes
befolyás teljesen szabadon hasson egy
másra. Miután harminc évet szentel
tem a belső egység kímunkálásának,
célhoz is értem vállalkozásomban,
rnert immár létrejött bennem a szin
tézis a két áramlat között. Egyik sem
tette tönkre a másikat. Ma valószínű

leg helyesebben hiszek Istenben, mint
valaha, és bizonyosan jobban, mint
valaha, a világban is."

*
Harminc évi tudományos vizsgáló

dás és szellemi küszködés eredménye
ként a teremtés és a fejlődés nem
ellentétes valóságok többé Teilhard
előtt. A fejlődés konkrét szerkezetét
és menetét most már úgy fogja föl,
mint az isteni teremtő tevékenység fe
lénk forduló oldalát. Ez a termető te
vékenység nem új dolgok erőszakos

belökese egy kész világba, hanem foly
vást emelkedő alakzatok keletkezésé
nek engedése a lét öléből, egészen az
emberig, sőt azon túlra is. Úgy jele
nik meg a mindenség, mint óriási fej
lődési folyamat, amely évmíllíárdok
alatt fokról fokra előbbre tapogatóz
va, az anyag egyre nagyobb bonyolult
sága és tudatcsodása által a betelje
sedéshez érik. S az élet összes olyan
eröfeszftéseínek egyenes vonalában az

ember álL Az ember ugyan - mond
ja Teilhard Le groupe zoologique hu
11ULin (Az emberi állattani csoport 
német fordításának címe szerint: Az
ember keletkezése) círnű művében 
"többé már nem egy befejezett világ
változhatatlan középpontja, mint ko
rábban hdhették, de csúcspont annak
a míndenségnek fejlődésében, amely
az anyag bonyolultságának egyre gyor
sabb fokozódása s ezzel- együtt egy ál
landóan növekvő szellemi áthatottság
felé tart". Az ember "az önmagának
tudatára ébredt fejlődés" - idézi Teil
hard helyeslően Julian Huxley szava
it. S Ihozzá is teszi: "Az a véleményem,
hogy magában hordja a világ sorsát,
a rníndenség életakarata raita árad
át."

Az ember azonban még maga sem
befejezett, hanem lényegesen alaku
lóban levő lény. Nem zárult még le a
fejlődése folyamata, mi több, kíbon
takozásának csak kezdetén topog. Teil
hard - az őslénytan más művelőivel

együtt - ötven évmillióra teszi egy
közepes nagyságú állatfajta valószí
nű élettartamát. Ha tehát számításba
is vesszük a hatalmas fejlődési gyor
sulást, amely az emberiségnél mínde-.
nütt észlelhető, akkor is jó néhány
évmilliónyi jövő áll előttünk. S ami
ezt a jövőt illeti, Teillhard szerínt nem
kétséges, hogy a világmindenség fejlő

désének általános tengelye irányában,
azaz az összes erők összpontosulásá
nak irányában fekszik. "A míndenség,
mint fejlődési egység, folyvást ösz
szébbre törekszik. Amiben végérvé
nyesen összeszűkül a fejlődési folya
mat: az ember. Amióta előtört a szel
lem, azóta a fejlődés mindörökre az
emberben sűrűsödik."

Az ekként átgondolt evolució fényé
nél Teilhard a mí jelen korunkat gyö
keres fordulópontnak érzi nemcsak
az emberiség, hanem az egész mánden
ség történetében. Az emberek kezde
nek egymáshoz közéledni. A szelle
mi kapcsolatok mind átfogóbb hálója
feszül ki köztük. A csoportok, egysé
gek, népek, népesaládok és fajok egy
re nyíltabbá válnak egymás irányá
ban, mind nagyobb a képességük az
egyrnás-mellettíségre és az együttélés
re. Évtelmét veszítené azonban a i-ej
lődés, na az emberiségnek ez az ~ü
vé tartása kérdésessé tenné az emberi
személy elalkudhatatlan értékeit, hi
szen ezzel éppen a fejlődés legmaga-
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sabb vívmányát vetélné el. Másfelől

azonban arról is meg van győződve

Teilhard, hogy az emberiségnek csu
pán politikai-jogi egyesülése nem elé
gít!heti ki az emberi lélek mélységes
vágyakozását a szerves egységre. Eb
ből követJkezik szerínte, hogy a min
denség végső összpontosulása egyedül
az emberiségben nem történhet meg.

Az emberiség csak olyasvalami ál
tal válhat eggyé - jelenti ki Teilhard
-, ami fölötte áll az egész emberi
ségnek, egyben azonban személyes lé
tező is, mert csak ez biztosíthatja
rníndenegyes ember számára a sze
mélyi egyszeríséget, ugyanakkor, ami
kor mínden embert egyesíthet is ön
magában. "Ahogy én látom - mond
ja Teilhard -, itt merül föl a fejlő

désről szóló tudomá,ny számára Isten
kérdése, mert csak így mehet tovább
a fejlődés: Isten mímt gyűjtőpontja,

feje az evolucíónak."
Ez azonban még mindig nem a vég

ső és tulajdonképpeni tétele Teilhard
világ-értelemezésének. A míndenség
fe]lődése - folytatja gondolatsorát
Teilhard - nem egyszeruen Istenre
tart, hanem az Istenemberre. Ahhoz
ugyanis, hogy az emberiség megte
hesse á fejlődés utolsó ugrását, vagyis
az Istennel való eggyélevés ugrását,
át kell hidalní a szakadéket Isten és
ember között. Kell tehát valakinek
lennie, aki ember és Isten is, s aki
emellett mindkét minőséget olyan
mértékben birtokolja, hogy az egész
emberiséget önmagába tudja foglalni
és emelni. Az Istenember, vagyis
Krisztus így szükségszerűen gyűjtő

pontja a fejlődésnek s egyben az a
végső pontja, amelyet Teilhard Omega
pontnak nevez. Az evolució ekként ér
telmezve olyan folyamat, amelyben
Krisztus emberré levése és feltáma
dása az összes világtörténések belső

értelmét adja. Ebben a szemléletben
a természet nem egyszeruen valami
érintetlen és rögzített keret, amely
ben az üdvtörténet lejátszódik, hanem
maga is fejlődésmenet, amely az Ome
ga pontnak, a "kozmikus Krisztus
nak" elébe érik, vagyis olyan állapot
felé tart, ahol Krisztuson keresztül Is
ten míndenben minden.

Ha ezt a világfelfogást néhány talá
ló mondatban akarnók <összegezni, leg
helyesebb a Comment je crois beveze
tő saraira utalni: "Hiszem, hogya vi
lágmindenség egy fejlődés. Hiszem,
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hogy a fejlődés a szellem irányában
halad. Hiszem, hogy a szellem a sze
mélyesben teljesedik, hiszem, hogy a
személyesnek beteljesedése az egyete
mes Krisztus."

*
"Ami lenyűgöző a válágnak ebben

az értelmezésében - állapítja meg
Adolf Portmann Teilhardról szóló
könyveeskéjében -, az a rendkívüli
szellemi lendület, amellyel össze pró
bálja kötni a legtávolabbi köröket, az
a merészség, amellyel belebocsátkozik
a gondolkodás veszély-öveibe is. Ez az,
ami különösen közel hozza őt hozzánk,
akik értékelni tudjuk a szellemi ka
land nagyságát." Boros páratlannak
rnondja Teilhardnak azt a cselekede
tét, hogy olcsó egyeztetések helyett
teljes becsületességgel megkísérelte
egybenézni a vallást és a tudományt,
a keresztény üdvtörténetet és a termé
szet-történetet, a tudományori belül
pedig a világ kibontakozását, az élet
fej lődését, az ember történetét és a
jövőbeli várakozásokat. Megbecsülhe
tetlen teljesítmény ez, függetlenül at
tól, hogy miként ítéljük meg a szín
tézis egyes elemeit és a különböző

szovegezéseket, Bizonyos, hogy Teil
hard rnűvének vannak tudományos,
bölcseleti és teológiai szempontból
gyönge oldalai is, azt még Teilhard
legeltökéitebb hívei sem állíthatják,
hogyavilágfejlődésről rajzolt képe
már kész megoldás lenne, nem kétsé
ges azonban, hogy olyan eszme-áram
latot váltott ki, amely egyre eleve
nebben hat tovább a keresztény gon
dolkodók körében.

Két évvel ezelőtt, 1963-ban M.
Barthélemy-Madaule asszony Bergson
és Teilhard de Chardin címmel dok
tori értekezést terjesztett elő és védett
meg a Sorbonne bölcsészeti karán. Ér
tekezésében, amely 686 oldalas könyv
ként került a nyilvánosság elé, Teil
hard gondolatait úgy jellemzi, mint a
mindenség emberközpontú és perszo
nalísta bölcseletét. Teilhard szerint
ugyanis a fejlődésben rnínden úgy
rnegy, mintha az ember keresné ben
ne megvalósulását, a fejlődési folya
mat eredménye pedig az önálló sze
mélyíségek létrejötte. Bergson sok
meglátását elevenítette fel művében

Teilhard, vagy találta meg újból, ami
könnyen érthető, mert míndketten hit
tek a világ alapvető egységében.



Henri de Lubac ma már klasszikus
nak szánútó könyvében, amely La
pensée religieuse du Pere Teilhard de
Chardin (Teilhard de Ohardin vallási
-eszmevilága) címmel 1962-ben jelent
meg, megállapítja, hogy Teilhard mű

ve hajtóerejét és tartalmát attól az
Omega ponttól nyeri, amely minde
nekelőtt és főleg vallási meglátás, il
letve megérzés. Fejtegetéseí végered
ményben a katolicizmus legkatoliku
sabb hittételéből, Krisztus tényleges
jelenvalóságából forrásoznak. Nem
kétséges azonban, hogy vannak uj don
ságok is Teilhardnál, hozzá elsőran

gúak, Ilyen a "kozmogenézis" eszmé
je, mikor is a világot úgy fogjuk fel,
mint egy célirányos és összpontosító
mozgás által folyvást magasabb fok
ra vitt rendszert. Újdonság az idő esz
méje is, amely sem nem alámerülése,
sem nem egyhangú visszatérése
ugyanannak, hanem érés és növeke
-dés, Az antik és a középkori gondol
kodók mozdulatlan "finalitásainak",
céltól való meghatározottságainak he
lyére állandó mozgás, egy irány, egy
értelem lép, ami - jelenti ki Lubac
- forradalomnak minősíthető a ke
resztény bölcseletben. Vannak nála bi
zonytalanságok és homályok, de ezek
re TeiLhard maga is szüntelenül visz
szatér írásaiban és sohasem állítja,
hogy akár önmagát is kielégítené, amit
ilyenkor mond, mert "kereső marad a
megtalálás pillanatában is".

Ezzel kapcsolatban fejti ki Etienne
Borne a Dokumente számára Lubac
könyvéről írt tanulmányában: iba úgy
-sikerült volna Teilhardnak a termé
szetes igazságokat a természetfölötti
követelményekre ráhangolní, ahogyan
egy csengő nyomógombja beleillik
foglalatába, akkor nem gondolkodó
lenne, hanem diplomata vagy egy tan
.nak merőben elfogult védője. "Az
egész lárma - úgymond -, amelyet
Teilhard gyöngéi és merészségeí kö
nil csaptak, súlyos félreértése annak,
hogy mi a gondolkodás szerepe az em
beri kulturában. Azok az izgató kér
dések, amelyekhez egy bölcselet ész
szerűen eljut, de lebegésben hagy,
csupán a hitelt érdemlőség pecsétjei.
Nagy az a gondolkodó, akí anélkül,
hogy egy csipetnyit is elejtene. hű ma
rad az igazságnak ahhoz a részéhez,
amelynek szelgálatát küldetésének te
km ti. Sebezhetősége arányos akkor a
gondolatainak erejével. Ez a magyárá-

zata annak, hogy a cáfolóknak leg
többször éppen a legnagyobb gondol
kodókkal szemben könnyű a dolguk."

A Teilhard ellen intézett támadások
ról - ezek Lubac szavai - ugyanaz
mondható, amit annakidején Peguy
írt Bergsonmal kapcsolatban: "Hogya
harc ennyire ádáz, még rendben len
ne - így szokta fogadni a világ az
igazán nagy gondolatokat. De, hogy;
ennyire hátulról kerüLve vívják, az
már nincsen rendben." Ilyen hátulról
való harc az, Lubac szerint, amelyet
a thornista hagyomány bizonyos hí
vei kúlönös rámenősséggel folytatnak
Teilhard ellen. Elhallgatva a csodála
tos egyezéseket Szent Tamás és Teil
hard párihuzamos hivatkozásai között,
Holott az egyezések annyira szembetű

nők, hogy némely Teilhard ellen emelt
kifogás - például a rossz problémá
jára vonatkozóan - ugyanúgy érheti
Szent Tamást is. Lubac sem állítja,
hogy nem fordulnak elő hibák és fo
gyatékosságok Teilhard egyes kifeje
zéseiben, de a leghatározottabban ta
gadja, hogy teológiai tévedések len
nének gondolkodásában. Éppen ezért
remélhetjük is, hogy "bizonyos félre
értések nundörökre kiküszöbölődnek

és bizonyos tgazságtalanságok lehetet
lenné válnak".

A bírálók a közelmúltban is legin
kább azt kifogásolták, hogy Teilhard
nem tesz említést a semmiből való te
remtéséről. Christliche Weltfrömmig
keit (Keresztény evilági jámborság)
címmel 1964~ben megjelent könyvében
Leo Scheffczyk éppen emiatt száll
szembe Teilhard dicséretével. Nála 
úgymond - "a két pólus: világ és Is
ten, földd világ és túlvilág, világi
munka és istentisztelet megkülönböz
tethetetlenül olvad egybe". Az igazság
azonban az - feleli erre Pfleger már
jelzett cikkében -, hogy a semmi
ből való teremtés eszméje, amennyd
ben a teremtett rnindenség teljes füg
gését fejezi ki Istentől, vagyis Isten
nek ez a "metafizikai" vonatkozása a
világhoz, nem enged meg történeti és
kísérleti alkalmazást. Történetnek és
taplasztalásnak csak a már létező vi
lágban van helye. Teilhard kénytelen
a metafizikai teremtés-fogalmat a te
remtésnek, mint összpontosító folya
matnak eszméjével íhelyettesíteni, mert
egyedül ez állapítható meg érzékélhe
tően, Természettudós a míndenséggel
kapcsolatban tehát nem beszélhet
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másról, mint az anyag folyvást ma
gasabbra hágó fejlődési folyamatáról.
Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a te
remtés előtt semmi érzékelhető sem
létezhetett. Hasonló érveléssel fogja
Teilhard pártját Mario Augosto de
Lucchi is abban a tanulmányában,
amelyet a Questitalia adott közre, A
tudományt, amennyiben a valóság
megismerésének módja, nem érdekli a
létezők ontológiai függése egy Terem
tőtől, vagyis annaik megállapítása,
hogy mí volt a létnek első kezdete.
Minthogy a valóság csak a jelensé
gekben észlelhető, a tudomány számá
ra a jelenség az egyetlen dolog, amely
értelmet, azaz törvényt zár magába.

De hogy ma már az egyházi légkör
is mennyire tisztult Teilhard tekinte
tében, mutatja az az előadás is, ame
lyet Michael Sch maus, a ma élő egyik
legnagyobb katolikus dogmatikus
1963-ban tartott Freiburgban Teilhard
ról. Mint a Christlicher Sonntag be
számolójában olvasom, nemcsak
"nagyszerű meglátásnak" nevezte Te
ilhard művét a tudományok világának
egységéról, hanem egyenesen "felfede
zésként" emelte ki Teilhard válaszát
arra a homályos kérdésre, hogy mi
ként állhat viszonyban az anyag Jé
zus Krisztussal. A megoldás nyitja
Schmaus szerint is elfogadhatóan az,
bogy az anyagban fejlődési képesség
van a személy és a személyí irányá
ban.

*
Azokat az ellenérzéseket, amelyek

még ma is tapasztalhatók bizonyos ka
tolikus körökben Teilhard iránt, érde
kesen okolja meg "Az engedelmes
ség Teilhard de Chardin életében" cí
mű értekezésében René d'Ouince, aki
1936 után több éven keresztül 'rendi
előljárója volt Teilhardnak. Értekezé
se 1964-ben a lyoni hittudományi kar
Lubac-emlékkönyvében jelent meg.

A római teológusok szerint az a
pap, aki tudós fiírnevet szerzett ma
gának, úgyszólván élő hitvédelem.
Cáfolat arra, hogy összeférhetetlenség
lenne a hit és a tudomány között. Ha
viszont valami okból az egyházi ha
tóságok helytelenítését hívja ki ma
gára, többet árt, mint használ annak
az ügynek, amelyet szolgálni kíván.
Ezért vitték keresztül, hogy hallgatá
si kötelezettség alá vonassék Teil
hard, aki egészen másként itélte meg
a dolgot. Szerinte egy pap jelenléte a
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tudomány világában még csak töké
letlen tanúság. Hívők és nem-hívők

nap-nap után találkoznak egymással,
együttesen értékes tudományos mun
kát is végezhetnek anélkül, hogy eb
ből bizonyítékot lehetne kovácsolni
akár világnézeti eszméik, akár vallá
suk javára. Hogy valóban tanuságot
tegyen, a tudományt művelő papnak
meg kell tudnia okoini életfelfogásá
nak és tudományos meggyőződésének

egységét. Már most Teilhard kivá
lasztottnak érezte magát, hogy ekként
cselekedjék. Még tudósi tekintélyét is
csak ebből a szempontból értékelte.

A "csak-teológusok" álláspontja az
volt, hogy Teilhard ám gyűjtse és dol
gozza fel a földtani és őslénytani ada
tokat, de bízza reájuk a szükséges kö
vetkeztetések levonását. Teilhard
azonban méltán kételkedett az ilyen
módszer, az akkor uralkodó teológia
médszeremek gyümölcsöző voltában.
Ismerte ezeknek a teológusoknak azt a
kísértését, hogy minden elgondolható
tényt hihetetlen ügyességgel illesszenek
be rendszerükbe anélkül, hogy gon
dolatvdláguk szerkezetét a legcseké
lyebb mértékben is megváltoztatnák.

Példa volt rá elég. Az a teológus,
akit figyelmessé tettek az élő lények
megjelenésének egymásutániságára, a
közelálló alakzatok megszakítás nél
küli láncolatára, minden különösebb
fáradság nélkül fogalmazta meg a
sorozatos egyedi teremtések összhang
zatos tervét, azt, hogy Isten, "mé
rétben és súlyban" egyre tökéletesebb'
elképzeléseket valósított meg, hasonló
an a tehetséges fazekashoz, aki foly
vást tökéletesíti munkáját. Az a te
ológus, aki jól. tudta, hogy sem az
Éden, sem a bűnbeesés nem hagyott
nyomot a történetben, úgy állította be
a földi paradícsomot, mint néhány
hektárnyi védett területet, ahol cso
dálatos módon nem voltak természeti
katasztrófák és nem érvényesültek a
kiválasztás, a betegség és a halál ter
mészetes törvényeí .; és könnyen ért
hetőnek találta, hogy az első ember
pár kilépve ebből a közbenső állapot
ból, amelynek Adám bűne hirtelen
végét szakította, eddigi előnyeitől

megfosztva az alig észrevehetően gon
dolkodó lény színtjére süllyedt, mi
ként illik is egy fajtához, amely ép
pen csak fölébe emelkedett az ál
latszerűségnek. Az a teológus, aki a
bibliai időrendet meg akarta menteni;



az előtörténetnek mindazokat az ada
tait mérlegelve, amelyeket a tudomány
az emberiség életkorára vonatkozóan
felsorakoztatott, bámulatos ügyesség
gel használta fel az "Adám előtti em
berek" elméletét ...

Mindezek a leleményesen kieszelt
feltevések bevehetetlen várat jelentet
tek szerzőiknek - mondja Ouince.
Am egészen világos volt, hogy a mo
dern tudomány neveltjei, ha mégany
nyira törekedtek is, hogy problémá
ikat a hit fényében tisztázzák, a leg
kisebb segitséget sem kaphatták tő

lük.
Teilhard elevenen érezte és szen

vedte az eszmecsere megszakadását az
egyház és a modern világ között. Hogy
egy igazi eszmecsere újból megindul
jon, ez volt az az egyházreform. ame
lyet egész lelkéből kívánt. Amíkor
azonban nemzedékének teológusaira
gondolt, akik nemrégiben még őt is
oktattak, aligha talált köztük egyet
is, aki képes lett volna "a nem-hívők

nyelvén beszélni". Egyedül érezte ma
gát, de semmiképp sem vesztette ked
vét és bátorságát. Egyenesen lelke
sítette a felelősség egy oly vállalko
zásért, amelynek sürgős szükségét is
merte föl.

Katolikus vallásunk alapvető tétele,
hogy egyedül az elmélkedő fontolgatás
nem elegendő a hithez. Ahhoz, hogy
hinni tudjunk, szükségünk van az is
teni kegyelemre is. A hit azonban
ennek ellenére sem valami légüres te
ret verdeső bizakodás, mert kell, hogy
összhangban legyen az értelemmel. S
éppen ezt az összhangot mutatta ki és
erősítette meg Teilhard.

Mint a holland P. Smulders is ki
emeli könyvében, amelynek francia
fordítása La vision de Teilhard de
Chardin (Teilhard de Chardin szem
lélete) címmel 1964-ben jelent meg,
Teilhard már azzal, hogy hathatósan
hozzájárult az ember központi helyé
nek tudományos igazolásához az is
mert rnindenségben, nagyban elősegí

tette az összhang kialakulását hit és
tudomány között. Karl Pfleger is oda
következtet ismételten említett cik
kében, hogya segítség lényege, amit
Teilhard nyújt nekünk hitünkben,
azokban az érvekben rejlik, amelyeket
tudományos kutatásai alapján hoz föl
él keresztény vallás értelmessége mel-

lett. ,,8 ez valóban nem csekélység 
húzza alá Pfleger, - A keresztény em
ber előtt is világos, hogy az "egzakt"
tudománynak nincs mit tennie Isten
nel. Neki a látlható és mérhető, te
hát a fizikai dolgokkal s nem a me
tafizikai, vagyis a tapasztalati vilá
gon túleső dolgokkal kell foglalkoz
nia. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a
helyes módszertani elv még nem jogo
sítja fel e tudományok művelőit az
érzék fölötti világnak, az isteninek ta
gadására. Az illetékességek áthágása
nyomán mégis széles tömegek tuda
tába nyomult a tagadás, ami idővel

reménytelenül széles árkot vont a hit
és a tudomány között. 8 ez az árok
a mai keresztény ember tudatában is
nagy mérvű lelki és szellemi szeron
gást váltott ki, amit egyesek titkol
nak, mások nyiltan bevallanak. Hogy
egészen egyszerűen és velősen meg
mondjam tehát, míért állok én szív
vel-lélekkel, örvendezően és fesztele
nül Teilhard mellett, szorosan hozzá
símulva és kezét fogva: mert oly so
kaknak, igenis, rendkívül sok rokkant
hitűnek segíti az árkot átugraní."

Halálának tizedik évfordulóján bíz
vást gondviselésszerűnek tekinthet
jük, hogy TeiLhard akkora éleslátás
sal és bátorsággal lépett fől azok el
len a "korlátolt elképzelések" ellen,
amelyeket a korabeli katolicizmus
hangadől tápláltak a míndenség fe
lől, és ama "meg nem értés" ellen,
amelyet az anyag szerepére vonatko
zóan tanúsítottak, Teilhard egyik még
kiadatlan leveléből idézi ezeket a SO
rokat N. M. Wildiers, akinek köny
vét Introduzione a TeilJuLrd de Char
din (Bevezetés Teilhard de Chardin
be) címmel 1963-ban olaszra is le
fordítottak. A jeles belga teológus,
egyben neves biológus, arra sürget
minket, katolikusokat, hogy építsük
bele a keresztény szemléletünkbe a
míndenségnek azt a dinamikus látá
sát, amely TeilJhard szellemiségéből su
gárzik felénk, mert az ő nézéte sze
rint is csak így szüntetihetjük meg.
azokat az ellentmondó érzéseket és.
lelki zavarokat, amelyek gátolhatják:
hi tünk teljes elevenségének és benső

ségének megőrzését.

Teilhard is észlelte az elkeresztény
telenedés [elenségét, el is kedvetlene
dett eleinte, de éppen az okainak fel
tárulkezása késztette csakhamar de
rűlátásra. "Bármit beszéljenek - ír-
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ja egyik levelében, amely Wildiersnél
olvasható -, a mi századunk vallá
sos, talán vallásosabb az előbbieknél.

Csak nem találta még meg Istent,
hogy imádhassa... A tudomány és a
technika haladása egyre barátságo
sabbá teszi a földet és az ember egyre
több bizalommal formálja és rendezi

A KIS ÚT

•

azt. Nagy felelősséget is ró ez az em
berre, de nem ebben a felelősségben

való osztozás útján kell-e elősegíte

nünk egy megújhodott és termékeny
vallasi érzés életre kelését ?"

Itt merül fel a vallás "elidegenítő"

hatásának kérdése. amelyet nem árt
majd szintén szemügyre vennünk.

Amikor körülnézek a templomban, mindig az az érzésem, hogy szinte senki
sem viselkedik természetesen. Látni görcsösen összekulcsolt kezű, áhitatba
merült arc'Ú embereket: ezek nem ritkán álszentségre emlékeztetnek, ugyan
így viszont vannak egészen könnyed p6zban áLldogál6k, akikről önkénytele
nül az a véleményünk, hogy nem is nagyon törődnek a szent cselekménnyel,
nem érdekli őket. Egysz6val mindenkinek van valamilyen már beidegződött

testtartása. Ogy érzem, a templomban tőlem is elvárják az ugyanilyen visel
kedést. Nekem pedig nem tetszik ez a stílus, szakitani akarok a megszokottal,
a magam természetes m6dján, saját izlésem szerint akarok viselkedni. A lehe
tő legtermészetesebben, hogy evvel is elősegitsem az áhitatot. Aryus szemek
viszont mindenütt kisérnek s akadályoznak a kivitelben.

Ilyeneket ír levelében "egy tizenhét- "Te nagy vagy, én kicsiny vagyok!"
éves", lelke teljes őszinteségével. Sok- Tehát természetes awiselkedésünk és
ról szól, kezdi a templomban való ví- csak Jézust követjük, aki színtén
selkedéssel. imádkozott úgy, hogy térdre borult,

Én nem árgus-szemmel, hanem a A térdelés sematizálása a térdhajtás.
szeretet szemével nézem ezt a fiút, Ez is természetes dolog, Iha hódola
aki, mint igazi fiatal, lényeglátó akar tunknak kifejezése az Oltáriszentség
lenni. A lényeg pedig megvan ben- ben jelenlévő Jézus előtt. Ha tudjuk,
ne: áhítatra törekszik, ha már temp- és hisszük, ki van jelen ebben a ti
lomban van. Viselkedjék tehát úgy, tokzatos szentségben, méltó és helyes
a lehető legtermészetesebben, hogy dolog, ha meghajtj uk térdünket, de
elősegítse áhítat-szlkrájának fellobba- csak akkor lesz ez a gesztus termé
nását, Isten háza a templom, az ab- szetes. ha nem megszokásoöl tesszük,
szolut létezőé, aki nem szorult rá ház- !hanem belefektetjük egész alázatun
ra, hogy benne lakjék, mert a mérhe- kat és szeretetünket az Úr Jézus iránt.
tetlen világegyetem is kicsi ahhoz, Nagyon természetes testtartás az
!hogy határt szabjon jelenlétének. Ter- ülés is, magától értetődő, hogy a
mészetes viselkedés például, ha egy- templomban is vannak padok, bár
szerűen áll előtte, az ember, az ugyan- még napjainkban is például a nagy
is egyszerű, profán gesztus, hogy fel- itáliai bazilikákban még míndíg nín
állunk, ha jön valaki, aki tiszteletet csenek. Az ülés valaki előtt, akit tisz
érdemel, Aki lefekszik, az pihenni tel ünk, a bizalom kifejezése, a barát
akar, az állás tehát azt is jelenti, hogy ságé, a szoros életközösségé, Együttül
ifegyelmezzük magunkat. Ezért állha- illi valakivel, akit szeretünk: hát nem
tunk, ha Istenre gondolunk. ülhetünk együtt az Isten házában Ve-

Viszont az Isten-gondolat mást is le, aki atyánknak mondia magát, és
-eszünkbe juttathat. Az a nagy Isten, gyermekeinek tart bennünket? Még az
.aki "ron11hat, teremthet száz világot", üléssel is kifejezhetjük Istennel szem
aki előtt porszem az ember, s ha va- ben természetes érzelmünket.
lóban megérti sajátmagának kicsiny Mit tegyünk kezünkkel a templom
'Voltát, akkor, 'ha akarja: kisebbítse ban, vagy ha imádkozunk? A Iítur
meg magát. Ha térdre ereszkedik, giát végző személyeken kívül nincs
megrövidítette önmagát magasságának erre szoros előírás. A mí vidékeinken
!felével, és ezzel; ha valóban érzi ki- akárhányan összeteszik kezüket, mint
esinységét, azt mondja testtartásával: a pap a misében, vannak ellenben 01'-
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