
úgy, hogy .látogathatóbb', lakhatóbb legyen a mai nemzedékeknek, amelyek meg
maradt íveit és oszlopait anakronisztikusaknak találják és már nem értik a falaira
festett jelképek jelentését. Új épületet kell tehát emelnünk a régi és változhatat
lan szentély köré; s ennek az új épületnek a terveit kínálja nékünk Teilhard de
Chardin.t'é' Körvonalaiban ez lenne a mí közös munkánk, s ez nem is kevés.

Jegyzetek: 1. Saád Bf'Ja: Aminat budapestí szemmel, Bp., Vigilia, 1967. 34. o. - 2, A
"nálunk" kitételt azért használom a magyarul is helyett, mert Teilhard etsö fordítói és fel
dolgozói a killföldön élő magyar római katoírkusok (pl. Rezek Román Sao Paulo, Szabó Fe-
rene SJ. Róma stb.), akik vagy a bécsi Herdernél vagy a Washingtoni Occídental Pressnél
adták kl és küldték be müveiket. Ez természetesen nem számítható be t e 1 j e s e n a ma
gyarországi Te'lhard-hatásba, de nem is hanyagolható el. - 3. Rónay György: Teilhard elle
Chardin Magvarorazágon, Az 1963-ban Vézeley-bem tartott szümpozíonon elhangzott el6adáll
kézirata. 40. o. - 4. Saád Béla i. m. 24-25. o. - 5. Új Ember, 1962. jún. 17. - "Nea van
nem neo?"; u. 1. 1962. okt. 21. "Jobb vagy bal?" - Jelenségek és tanulságok a francia kato
1ilmsok történetéből. - 6-9. Rónay György i. m. 4. és 22. O. - 10. Hit llJZ emberben c. Teilhard·'
antológia. Bp., 1961l. Szent István TársuIat. :AJónay György elöszavával. - 11. Hit az emberben.
- 12-18. Vigilia in Es=ék és tények - Mihelics Vid, 1962. április, május, dktóber. - 19.
Világosság 1961. jún. U. évf. 6. szám: W. Hollitsoher: Teilhard de Chardjn az eretnek. 29--31. O.
- 20. J. A. Levadat Viták a Te'lhaJrd jelenség körül. Vi1á~ssá~. 1961!. m. évf. 38-40. O. 
21. Irányzatok a mai poLgári flIo2Jófiában. Budapest, Gondolat, 1964, 225-~9. o.: Sándor Pál:
A filozófia története, rlI. tom. 534. o. - 22-as. Agh Atti'la: T·eilhard de Chardin filozófiai
antropológiájához. A Le Phénomene Humaine olvasása közben. Valóság, 1967. ápr. 11-12. és
26. o. - 24. vö. varga Iván: Teilhard de Chai'din és a katolicizmus kiútkeresése, ln Társa
dalmi Szemle XXIII. évf. 8-9. sz. 1966. aug. 71-78. o. - 2'4-25. Ebben a tanulmányban tiS0
eazza a marxisták álláspontját. MlJnden kímozdutás a ~onze!l"Vatfv vallásosságbö! PQ'l:itfv, mert
a vallás krízísére mutat, bomlasztja. E,rre az elképzelésre újabb te6rjáll~ rakódtak: ..A marxis
ták között sem uraLkodik egvértelmü felfog.ás abban a tekintetben, ho~ mit értsen a val
láson, jelen esetben a katoliclzmuoon belüli nyílt, újító, progresszív áramlatokon"; E~eseik

ezeríme ezek csak a vallásos pozícíók megerősödését célozzák. Mások szerínt - II ide sorol
hatók a ma~armarxlsta tdeolögusok - azt ls bangsülvozru kell, hOi~ ezek lia: á.rIam1atolk
"egyszersmind azt az objektív, valöségos tái'sadalml szükségtetet ls ikifejez1Jk, mely a pt'OIgresz
azív egyházi törekvések mögött meghúzóddk, mégpedig azt, hogy a fennálló világ ellm til.
t&kozás "gy formáját .•. juttatják kifejeZ>ésre". A "kiútk·eresésre" is érdekes választ katmnk;
kiilönöscn Teilhard-al kapcsolatosan. Háromféle változáal struktúrát vázolnak fel, ezek kö
zül - úgy vélik - Tellha,rdé a legelfogadhatóbb. .,MI!llid.egy1k útnaik van egy közös vonása:
az evilági, Immanens tartalmak bevonulása a vallásos gondolkodás'ba... Teilhard ezt vá
lasztotta". J. m 73. és 78. O. - 26. Agh Attila: Tudományos istenkeresés és antropológiai ku
tátás Tellha~d de Chard1n mUlll1<'ásságábam., in Miagyar Filozófiai seemre, 1968. 1. szám 1~2. o.
- 27. Sándo.r Pál: AfUo2JÓfla története. m. kötet 514. o. - 28. Varga Iván: 1. m. 78. 0, 

29-34. Tordai Zádor: A dialógus gyaJmtrla,táb61 in Világosság. 1966, VU. évf. H. szám, ~3.
o. - 35-36. KeCSkés Pál: Te'lhard de Ch9Jvd:ln világszemlélete in Vigilia 1963, 1~. o. 
- 37. Haldók Zsolt: Teilhard de Chardin hüperfiZjfk;ájának értéke in Teológia 1969. m. évf. 4.
Szám. 230. o. - 38. Pl. A Katoli'kus Szó több cikke. köztük: Jegyzet a haladáSiI'Ól' A kereszt
értelme; Magatartásunkról ; Előre és fölfelé; gondolunk itt Nyíri Tamás, Gaál Ferenc, Rónay
György mumkáíra. - 38. Rónay György: Szentek, trók, IránéV'dk, Bp.. 1,970. Szent IstVán T~
sutae, . 2XJoO. o.

A ezeretet nem csügged a balsorsban, mert béketűrő; nem bosszulja meg
magát az ellenségen, mert békeszerető; nem bántja az idegen szerencséje, mert
nem irigy; s nem gyötri a rossz lelkiismeret, mert rosszat nem cselekszik.

Szent Be1'nát
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