
lőmunkásokról szóló példabeszéd szerint, "Az emberfiát az emberek kezére
adják. .. átadják a főpapoknak és írástudóknak" - olvassuk a magyar mon
datokat, s az általános alanyok mögött Jézus se hideg, se meleg hallgatóit vagy
éppen az áruló Júdást keressük. Pedig ezek a passzivumok is az Atyára utalnak,
akárcsak az a "kell", amely viszont a szenvedésre vonatkozó első jövendölésben
jelenik meg (Mk 9,31; 10,33 és 8,31). Vagy ugyanez a passzívum a Mk: 14,41-ben:
"Itt az óra, az Emberfia bűnösök kezére adatik". (Ez a "téma" egyébként mín
dennapos li turgiánkig hat. A misekánonban indokolatlan a traditus-nak az a
fordítása, hogy "azon az éjszakán, amelyen elárultatott". Sokkal helyesebb vol
na így: "amikor az Atya halálra adta vagy bűnösök kezére adta".)

Jézus Istene? Az első látszatokon túllépve azt kellett észrevennünk, hogy a
Forrás után épp az evangéliumok mutatják meg igazán, via facti, hogy milyen
az az Isten, aki Jézust küldte hozánk, aki egyszülött fiáhan nyilatkoztatta ki
önmagát. Mínden mindenben, közvetlen útja van a szívünkig, de ugyanakkor kész
arra is, hogy szereplője legyen történelmünknek, hogy fia révén közérik álljon,
vállalja a halálunkat, s így nyissa a fejünk fölé saját örökkévalóságának ég
boltozatát.

REZEK ROMÁN

IINACjV VIHAROI< 5ZAI<ADNAI< RAM"
TEILHARD BIZALMAS LEVELEINEK ELSŐ KOTETE*

Teilhard nagy levelező volt. Különféle francia kiadók eddig kilenc kötetben
tették leveleit a nagyközönség asztalára. Ez az Aubier-kiadáslÍ hatalmas gyűjte

mény viszont csakugyan a legbizalmasabb leveleit közli, amelyekről ezt mondja
H. de Lubac a kötetet bevezető Figyelmeztetőben: ,,1-lilágos, hogy e levelek egyet
len sorát sem írta úgy Teilhard, hogy valaha is gondolt volna arra, hogy halála
után közlésre kerülnek. Fölvetődik a kérdés: nem lett volna leghelyesebb, ha
tiszteletben tartjuk ezeknek a bizalmas leveleknek a titkát ? .. Bizonyára nem
sértődik meg olvasóink nagy többsége, amikor feltárul előttük Teilhard belső

harcainak sorozata, s mi rnegvalljuk: ingadoztunk, csaknem felhagytunk a köz
lési tervünkkel. mert elénk állt ez a kérdés: helyes-e, hogy nagyközönség elé
adunk ilyen bizalmas Irásokat, sicut margaritas ante porcos, akárcsak gyöngy
szemeket - disznók elé... Hogy mégis 'a közlés mellett döntöttünk, ez azért
volt, mert már igen-igen sokat írtak Teilhard-ról, éppen a személyéről is, s
ezért kívánatosnak látszott, hogy legyen már teljes világosság körűlötte... Az
tán pedig: amint múlnak az évek ..., nines többé helye félénk skrupulusoknak,
E~Yébként is: éppen ezek a levelek szolgálhatnak ,épületes olvasmányul' - föl
téve. hogy az olvasó csakugyan teljesen el is olvassa, mint ahogyan mi teljes
egészükben közöljük őket." És Henri de Lubac meg is kapta a jezsuita elöljárók
engedélvét a kötet kiadására: Cum permissu Superiorum - olvashatjuk az első

lapon.
A bizalmas levelekből megtudjuk. hogy miért és hogyan szenvedett Teilhard.

Amit pedig a levelek nem tartalmaznak (több kis é<; nagy körülmény, a törté
neti háttér. a szerenlők karaktere, szándéka. érdeklődési és érdekköre stb.), ezt
H. de Lubac ezer felé ágazó adatokkal világítja meg a levelekhez csatolt jegy
zetekben. Drámát látunk, amelyből nem lett végleges tragédia.

OA Lettres intimes de Teilhard de Chardin (1972, 460 lap) 1919-1950 között írt 118 levelet
és a Függelékben Az Isteni erGtérre vcna-kozö 8 dokumentumot tartalmazza, Henri de Lubac
[egvzeteível, Nyomdakészen vár kiadásra egy második kötet ls. Ebben az elsö kötetben
még csak három jóbaráthoz írt Te'lhard-leveleket találunk, akik közüt P. Henri de Lubac
és a karmelita Mgr Bruno de Solages még ma Is élénk szellemi munkát folytat, Auguste
Valensln jezsuita pedig kevéssel Teilhard előtt halt meg (1953 végén).
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"Bízhatok Riedinger-ben" ...

Teilhard már 1922 előtt is láthatta, hogy nem is egy rendtársának ugyancsak
meggyűlt a baja, ha a hivatalos teológiai felfogástól eltérően gondolkodott és
írt. Saját meglátásainak igazság-magváról - kissé heves és naiv lélekkel 
mindíg azt vallotta, hogy "elég az igazságnak egyszer, egyetlen fejben felvillan
nia, hogy aztán soha többé semmi se tudja megakadályozni, hogy mindent láng
ra gyújtson ..." - Ha az ilyen fiatalos hit még naivsággal és óvatosság-hiány
nyal is társul, hát bármikor kirobbanhat a baj. - 1922 nagypéntekén Valen
sinhez írt levelében még arról beszél, hogy "teljesen nyeregben vagyok a szak
tudományos tézisem megvédése óta; Krisztus Urunk olyan váratlan utakon ve
zetett, hogy számítok Reá, amikor legjobban az Ö dicsőségére fordítom erői
met, önmagamat. Csak .legalább egy kevéskét szolgálhatnám ezt a nagy Célt,
amely egyedül és gyökeresen a szívemhez nőtt: a keresztény életet határozottan,
egybeszőni a Világegyetem ,természetes' erőivel." - Azokon a "váratlan utakon"
viszont elkerülhetetlen a szenvedés. Kis esetből indul ki, nagy lavinává duzzad
ez a szenvedés, aztán végleges elveszéssel fenyeget ...

Ugyanabban a nagypénteki levelében már arról is beszámol Teilhard - pe
dig még nem tudja, hogy ebből lesz a dráma -, hogy P. Riedingernek, egy sze
mmáríumí tanárnak azért küldte el az eredeti bűnről "az első megközelítésre
készített oríentációit", mert P. Riedinger kifejezetten erre kerte. Teilhard tud
ja, meg is írja a Valensinnek szóló nagypénteki levelében, hogy "ilyen formá
ban bizonyára járhatatlanok ezek az elgondolások", de hát "így kérték tőlem,

s láttam, hogy bízhatok Riedingerben" ...

Teilhard többféle hipotézisét az eredeti bűn kateketikai ábrázolásáról ma
már bárki (magyar fordításban is) elolvashatja a Művei sorozat tizedik kötetében.
A hivatalos egyházi fórum még nemrég is arra kérte a szakmabeli teológusokat,
hogy kissé türelmesebben várjanak javaslataik előterjesztésével. Teilhard jóhi
szeműsége - és naivsága - kétségbevonhatatlan: "Az a tény biztos, hogy ezek
ben a - látszólag annyira új perspektívákban teljes egészében megmarad a
keresztény lelkek hagyományos magatartása Isten iránt. S6t - így látom én 
a hagyományos látásmód éppen az ilyen távlatokba állítva kapja meg teljes
értelmi és misztikus kitárulását." Ilyen lélekkel adta át jezsuita rendtársának,
P. Riedingernek az akkori hipotézíseit,

Közben - 1922 nyarán és őszén - emitt-amott tart előadást, geológiai
kirándulásokat rendez, többfelé beszél és ír a "dogmák adaptálásának szükséges
ségéről", ilyen szellemben: "A gondolatot nem lehet megállítani. Világos, hogy
bátran és az egyház iránt engedelmes lélekkel kell előretartanunk. Ha Krisztus
felé megyünk, hátukon hordanak a víz hullámai." Egyelőre ez "a vía" a párizsi
fiatal köröket jelenti, akik kapva-kapnak rajta, hogy Teilhard-t, a fiatal tu
dóst és gondolkodot hallhassák, hiszen annyira nekik megfelelőert beszél égető

témákról. .. Amikor a párizsi Institut Catholique fiataljainak készül előadásra

(Az ember megjelenése és a paleontológia témáról), bizalmas levele (Valensin
hez) fura keveréke a meggyőződésnek és a hevességnek : "Nem gondolom, hogy
- a meghívást elfogadva - valami nagy dologra vállátkoztam volna. hiszen
elhatározásom, hogy merőben objektív síkon maradok a téma kifejtésében. Min
denesetre: igen lényeges, hogy - nem sokat kiabálva. de szívósan - támadásba
kezdjünk, hogy elfogadhatóvá és tápláló erejűvé tegyük a dogmát." Egy másik
csoportnak viszont ..a Megtestesülést ,fízikai és evolutív' üdvrendjében" tárgyalja
Teilhard, mert tudja. hogy "ez hat". Tudatosan éli hivatásnak látott szerenét,
de "néha megrémülök. ha arra az áttéteire gondolok, amelynek alá kelJ vetnem
magamban a teremtést, az inspiráció, a csoda, az eredeti bűn, a Feltámadás
stb. vulgáris eszméit, hogy igy aztán elfogadhassam őket. De ugye, manapság
egyetemesen arra irányul az egész filozófia és tudományos gondolkodás, hogy
ilyen módon válassza el a krltizált igazságot és a vulgáris igazságot?"; "benső

le_g két széthúzó erő közé vagyok fogva: az egyik az egyre ,brutálisabb' meg
látás, hogy az élet számára csakis Krísztus Urunk a kiút, .- a másik pedig az
a - talán egyre maróbb érzés, hogy mennyi minden nehézkes, szűköcske és
esendő a jelenlegi egyházban."

Valljuk meg: szinte lehetetlen, hogy ilyen lélekkel előbö-utóbb fel ne hívta
volna magára - egyelőre csak párizsi - elöljárói figyeimét. Ezek aztán köte-

805



lességüknek tekintették, hogy rövid időre - egyelőre egy évre tudományos
kutatomunkára küldjék - Kínába.

Közben P. Riedinger is lelkiismereti kötelességének vélte, hogy cselekedjék.
De hallgassuk meg inkább Teilhard-t: "A Provinciálisunk talán szólt már Ön
nek (Valensinhez írja), hogy fura história történt velem. Egyik papírom (az
az írásom, amelyben három lehetséges orientációt mutatok be az eredeti bűn

elgondolásának keresésében) - nem tudom, hogy míként, de eljutott Rómába ...
Elképedt a revizor, akire rábízták a tényt (le factum). Azzal úszom meg az
ügyet, hogy eretneknek vagy szeleburdinak tartanak, - választhat a jelzők

között. De van ám gyakorlati következménye is a históriának. Megpróbálok ki
mászni belőle. Azt akarják, hogy írásos ígéretet adjak, hogy sosem fogok
semmit sem mondani, sem írni az egyház hagyományos álláspontja ellen az
eredeti bűnre vonatkozóan. Ez egyszersmind túlságosan határozatlan és igen ab
szolút valami is", mert Teilhard - éppen egyre jobban kialakuló világképe
alapián - kötelességének érzi, hogy segitse a hozzá fordulókat a hit és a mo
dern látásmód szintézisének megalkotásában. Magatartása imponáló: "Képes va
gyok mindent feláldozni a szellemi becsületességért. Segítsen a mi Urunk Jézus,
hogy keserűség nélkül tudjam megtenni. Naponta átadom magamat a Világ belső

és külső erőinek, amelyekben - hiszem - Krisztus testesül meg azok számára, akik
hűek. A római Kongregációk (és G!J ilyen egyik erőt jelentik számomra, még
abban is, ami bennük a leginkább ellenszenves... El is kellene hagynom a
párizsi Institut Catholique-oti betöltött tanári munkámat... lmádkozzunk, hogy
Krísztus Urunk ne engedje túlságosan megalázni egyházát. S aztán - az igaz
ság terjedése érdekében - bizony kell, hogy akik szeretik az egyházat. szen
vedjenek. Mindig így volt" - írja Kelet-Mongólíából, 1924. május 26-án. Vi
lágosan látja a lényeget: "Az, amit az egyház meg akar menteni - s ezt jog
gal. teszi -, független azoktól a történeti látszatoktól, amelyeket igyekszik meg
tartani. Csakhogy a keresztények nagy többsége nem látja ezt a különbség
tevést",

"Elfogadom a kelyhet"

1925 májusában aztán végleg. elindul keresztútjára. Párizsból írja Valensín
nek: "Elvégeztetett: kitesznek Párrzsból . .. Kínába kell mennem, határozatlan
időre. .. Kedves Barátom, segits egy kicsit! Jó képet vágok, de bensőmben

olyan valami szakad rám, ami agónia, nagy vihar. Azt hiszem, hogy látom:
ha elszakadnék, vagy bármiképp nyakasa n ellenállnék (emberileg ez olyan egy
szerű és "édes-könnyű" volna ...), hát ezzel hűtlen lennék ahhoz a hitemhez.
hogy Kriszjus Urunk jár át lélekkel minden eseményt; nem bíznék az Ö érté
kében, amely a Világ minden 'elemének értékét túlszárnyalja. Ezzel aztán a
Mieink szemében (ha talán mások előtt nem js) veszélyeztetném eszméim vallási
értéket: egyháztól eltávozást, gőgöt - s ki tudja, még mí mindent - látnának
benne. Az a lényeges" hogy példámmal mutassam meg: bár úiítóknak látsza
nak eszméim, mégis mindenkinél hűségesebbé tesznek engem a régi magatartás
hoz. - Hiszem, hogy így látok. De még ebben is árnyak rejlenek. Kettős hi
vatásom közül melyík a szentebb? - vajon az-e, amelyet gyermekként követ
tem, tizennyolc éves fejjel? - vagy pedig az, amely igazi jegyesként tárult
elém, férfikorom teljén ? Mondogatom magamnak, hogy nincs ellentmondás a
kettő között, vagyis ha lázadás nélkül elfogadom, hogy lerombolják kutatómun
kám épületét, hát ezzel is a Kutatás Evangéliumát hirdetem. De vajon nem
vagyok-e éppen annak áldozata, ami ellen mindig harcolni igyekeztem: a for
malizmusnak, - a szellem hamis elzéniesítésének áldozata? - s vajon nem en
gedelmeskedem-e annak a bálványimádásnak, amely az ezvház egyes rendelkezé
seit tekinti abszolútnak. és első isteni parancsként azt állítja elénk, hogy az ő

kereteihez legyünk hűségesek?.. Jaj, barátom, mondd meg nekem, biztosíts
arról, hogy - ha engedelmeskedem - nem vagyok hűtlen eszményképem
hez ..." (1925. má íus 16,)... ,.Mély<;éges örömmel iszom ki ezt a kelyhet; de
legalább abban lennék bizonvos, hozv Krisztus Vére van benne... Helyesen
mondod: igen-igen meakönnvítí a dolzot az. hogy nem tételeket kell al áírnom,
hanem rendelkezést vézrehattanom. Köszőnöm Istennek. hogy így megkönnví
tette a nehézséget" (1925. május 19.). - "Ha ,kivégeznek', hát meg kell monda-
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niok, hogy miért, - nehogy azt elhitetve éljenek vissza ezzel a büntetéssel,
mintha a cikkeim miatt ítélnének el: ilyen módszer csakugyan igen könnyű

volna ahhoz, hogy megszabaduljanak zavaró eszméimtől, amelyeket viszont nem
tudnak megcáfolni... Továbbra is imádkozz értem, nem annyira e magánügy
sikeres megoldódásáért, mínt inkább azért, hogy az egyházban sikerüljön míndíg
- és minden ellenére - Isten fényét látnom: lényegében ez az igazi csatatér"
(1925. május 26.). - "Nehezen fognak engem a merőben tudományos munkába
szorítaní. A Geológia számomra olyan gyökér, amely - az életnedvével - az
emberi kérdések felé hajt: egységesítés, az emberi réteg előrelátása és főleg

pszichológiai. megszervezése. Ennek híján nem élhetek" (1927. április 6.).
Mégis alá kell írnia hat tételt - az eredeti bűnre vonatkozóan. Öttel nin

csen semmi nehézsége; csak a negyedikkel kapcsolatban írja Valensinnele "Amit
csak tudok tudományos téren, annak föltételezésére tanít, hogy ez a tétel olyan
,látszat'-részletet tartalmaz (s ez lassan-lassan majd kiviláglik), amely módosul
ni fog (akárcsak a geocentrizmus, a vízözön egyetemessége, a 4000 év stb.), amint
majd feltárják a hagyományos .ábrázolásmódba' foglalt valódi dogmatikai lé
nyeget." (Sehol sem maradt fönn az a szöveg, amelyet alá kellett írnia ...).

Hogy milyen erőkkel kellett küzdenie (világos, hogy nem volt mindenki
ilyen! ...), azt egy példa illusztrálja: "M. WI. (Wladimir Ledocnoioski, a jezsuita
c;enerális) jó levelet írt nekem, amely viszont tele van a legteljesebb meg-nem
értéssel. Mintha képtelen volna elgondolni, hogy a Hit úgy asszimilálhatja (lé
lekkel járhatja át) a Tudományt, hogy ez ne jelentse a Hitnek a Tudományra
visszavezetését. Ezt írja nekem: ,A katolikus tudósnak van egy tévedhetetlen
szabálya, amely sok haszontalan (!!!) munkától megkíméli: a priori (eleve) félre
kell tennie mindent, ami ellentmond a katolikus dogmának' ... Vajon az egész
tapasztalat nem azt mutatja-e, hogy a Kinyilatkoztatás jogosan sosem mentett
fel az emberi kutatás erőfeszítése alól?" (1925. június 12.).

Közbe-közbe visszatérve Franciaországba, Teilhard húsz évet töltött Kínában.
"Hogy lelkileg hogyan állok? - írja Valensinnek 1926 elején. - Nemigen tu
dom. Egyrészt eléggé eláraszt a tudományos munka, négy tanulmányt kellene
befejeznern, mielőtt elutaznék Párizsból Kínába; sajnos, ez jórészt elrabolja
annak lehetőségét, hogy ,összeszedjem magamat', pedig nagyon nagy szükségét
érzern. Másrészt: az elmúlt negyedév sűrű esemény-halmaza után, ismét nyugodt
vagyok, de érzem, hogy valami szakadás történt. Azt hiszem, hogy egyre in
kább látom: a keresztény tengelyen kívül nincs más tengely a világ üdvössége
számár-a, - de azt is érzem, hogy ezen a tengelyen én egyre "távolabb vagyok a
hivatalos keresztények nagy részétől. Valahogy nincs 1nár bízalmam az egyház
kűlső intézkedéseiben. Hiszem, hogy ezentúl is az egyház révén ér el hozzánk
az isteni hatás; de már nem sokat hiszek a hivatalos határozatok és direktívák
közvetlen. kézzelfogható, kritizálható értékében. Vannak, akik boldogoknak érzik
magukat a látható egyházban, - jómagam boldognak érezném magamat, ha
azért halhatnék meg, hogy megszabaduljak tőle, vagyis az egyházon kívül ta
láljam meg Krisztus Urunkat. - Naiv módra így beszélek Neked - hiszem, hogy
keserűség nélkül -, mert így igaz, .és mert képtelen vagyok másként látni a
dolgokat. - Most már megérted, miért mondtam: nemigen tudom, hogy lelkileg
.hogyan állok'. Néha azt érzem, hogy egy vagyok a madarak közt, amelyek vad
szélben keringenek. A lelki erők hatalma és mísztériuma sokkal nagyobb, mint
az anyag erői... Ilyen nagy viharok szakadnak rám, és köztük - Te tudsz er
ről - egy kicsit mindig ott van az a szélfúvás is. Remélern. hogy átvészeltem.
s minden szempontból okos és elővigyázatos vagyok, amint lelkiismeretem meg
kívánja." (Ez az utóbbi "szélfúvás" arra utal, hogy rnilyen nehezen sikerült ,fel
dolgoznia' magában Ida Treat iránta érdeklődő, túlságosan is rajongó szímpá
tiáját.)

"Ami a [övőmet illeti: míndent megteszek elutazásom ügyében. Látom, hogy
határozott kötelessézem: semmit el ne hanyagoljak ennek a második útnak meg
valósításáért, arnelvből új élet születhet számomra. De - megérted -lelkem mé
lyén vegyes érzelmek kavarognak: nem tudom. hogy fény vagy árnv-e, ferg-e
tegesen rohan rám az elmúlt negyedév távlatából. - Ha csak énrólam volna
szó. .. De az életben rendszerint másokért szenvedünk legtöbbet" (1926. janu
ár 10).

:es már a számúzetésből (Tientsin, Kína, 1926. június 27.): "Bensőmben fel
használom az enyhülést, az elszigeteltséget és az új - nagy távlatokra táruló
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- környezetemhez fűző kapcsolatokat. Miután átvészeltem egy olyan .időszakoi,

amely zilált volt (nem a sápítozások míatt, hanem mert hosszúra nyúlt benne
lázadásom minden iránt, ami merev az egyházban), hát itt ismét megtaláltam
azt a határozott, világos és örökre szóló ,jozan részegséget', amely oly kulönös
módon fakad számomra minden létező szívernélyéról, - vagy pontosabban mond
va: mínden létező eljövendő Végpontjáról. Mintha az utóbbi hónapok sokléle
tapasztalata után ismét megtalálnám az ,egyetemes Krisztust', mindazzal gazda
godva és .sűrítve', ami vágy. lázadás és szenvedés csak reám szakadt két év
óta. S látom, hogy ebben az atmoszférában minden harag és neheztelés - le
fegyverzetten és ködbe szállva - semmivé lesz. Tehát hiszem, hogy - Isten
segítségével - mindig a mély keresztény tengelyen vagyok; áthat az a meg
győződés, hogy mily üres és hiábavaló volna másra építeni magata rtásoma t, mint
csakis mélyen kollektív és emberi áramlatra, amelyet a föntről jövő .válaszok'
egyike garantál, s ezt Kinyilatkoztatásnak nevezzük. Ezért azt gondolom, sosem
kísértett meg az, hogyemancipáljak. - S ime, ez blztossá tesz, megerősít. 
De ugyanakkor nem rejthetem el, hogy itt Will bennem - és kibontakozik 
valamiféle, már születésemmel kapott (native) és mély ellenállás mindennel
szemben, amit általában keresztény í'ormának, reményeknek és érdekeknek te
kintenek. Hogyan lehetne másképp?, hiszen abban a .keresztény világban', amely
az egyházi dokumentumokban és a katollkus tettekben vagyelgondolásokban
mutatkozik számunkra, én abszolúte, fizikailag ,fuldoklom'. Ezer évvel ezelőtt

úgy fordítottuk iránytűnket, hogy fizikai és erkölcsi keretbe akartuk zárni a
világot; s lám, most az egész valóság túllépett rajtunk. A valóságban mí már
nem vagyunk .katolikusok', .mindenkíhez-szólok' és ,mindenkinek-valók'; de szisz
témát. szektát védelmezünk. - Tény, hogy a keresztény tengelyen kívül kerek
e világon nem látok semmi garanciát, semmiféle kiutat. Csakhogy e tengely
körül én még oly rengeteg sok igazságot és magatartás faHát látok előre, amely
nek az ortodoxia még nem adott helyet ... Sosem lehetünk teljesen bizonyosak,
hogy illúziómentesen Itél iük mez önmagunkat. Mégis világosan látom, hogy ami
kor ilyen vagyok, valamiféle erő kap szárnyára és olyan valaminek a nyomásá
ra cselekszem, ami legigazibbnak és legbecsületesebbnek létezik bennem. Nem
teszek mást, mint csak követem azokat az irányvonal'lkat, amelyeket a Keresz
ténység adott nekem. Vajon a Kereszténység a saját haladó lépéseivel rornbolná
le önmagát "! Mlndenekelőtt: Isten segítségével túláradó bizalmarn van
Krisztus Urunkban, a Nagyban, az Igaziban ... Nemigen .tudom. hogy mínüez hol
végződik, mert jelszavam ez: .Nincs hátrálás'! .Meg ne álljatok'! - De mindig
remélek .valamit', Mert elvégre is, még ha míndaz. amit mondtarn, magamba
zárva maradna is, gondolom. hogy hasznos lehet Isten Országa számára. hogy
a mi szívünk mélyén - még ha forronava is -, de megvalósuljon a vtlágnalc
és az Isten-szeretetnek szövetsége, Lehet, hogy szükséges az ilyen - ezer és
ezer élő sejtben ismétlődő - akklimatizáció, hogy a szervezet végre magasabb
rendű és átfogöbb távlatú igazságot asszimiláljon magába. - Ugye, amint az
ember idősebb lesz, hát türelmesebbé is válik? - s aztán oly kevéssé tartjuk
fontosnak, hogy szitkozódnak az emberek és meg akarják tiltani a Világnak,
hogy forogjon r' - Aztán pedig -- akárcsak az elso vlláaháború lövészárkaiban
írt, első tanulmánya végére odaírta: ,.Ez a szellemi végrendeletem", - most, ami
kor tudományos. expedfciói rosszul végződhetnek a kóbor katonacsapatok miatt,
ezt írja levele záradékául: "Nem hiszem, hogy ez a mostani utam különösképp
veszélyes volna. De ha mégis történnék valami, tanúskodhatsz rólam: csak azért
jöttem ilyen messzire (Kínába), hogy ,szolgáljam a Világot', amint ez a keresz
ténynek kötelessége."

"Lázadás villámai járnak át"

Aztán fokozatosan kapcsolódik Kínához, s ezzel jár az is, hogy egyre rend
szeresebben és szívélyes viszonyban szövődnek kapcsolatai mindazokkal, akik ott
geológiával és paleontológiával foglalkoznak. De míndez nem téríti ki abból as
evidens tényből, hogy "gyökerei Párizsban vannak", és ha végleg szétszakadná
nak ezek a szálak, ereje legjavát veszítené. Belső feszültsége viszont nem szű

ník: . "Egyrészt: lélegzení sem tudok Krisztus Urunk nélkül, s megértem, hogy
történeti és hagyományos Kinyilatkoztat.ás nélkül a mi Urunk Jézus légbe foss-
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lik. Másrészt és ugyanakkor: amit én szeretek - és ami számomra helyettesít
hetetlen az egyházban és a Jézus-Társaságban, - az egyre távolabb van rnínd
attól, ami jelenleg kézzelfoghatóan képviseli az egyházat és a Jézus-Társasá
got . .. Fulladozom a ,katolikus' atmoszféraban, lázadás villámai járnak át. Azt
a diadalmas örömet, amely a lázadásban él minden elfojtás ellen: ezt már a
tőlem telhető legjobban feláldoztam Krisztus Urunknak; de az ilyen áldozat
vesébe vág" (Lelkigyakorlata végén írja, 1926. december 31-én).

Teilhard mindezt így nevezi: "mostani lelki életem sötét oldala", - és bol
dog tárgyilagossággal ír a "fényes oldalról" is: "A dolgokban - Isten segítsé
gével - már nem vagyok képes semmi mást ízlelni, mint csakis az egyetemes
Krisztushoz fűző viszonyukat ... Mostanában az erősített, hogy észrevettem: Ró
ma nagyobb, egyetemesebb távlatokra törekszik. Talán már megtörtént a fölrázó
kezdő-lépés. S ekkor ezt mondogatom magamnak: nem is vagyok annyira a mar
góján, nem is esem annyira kívül az egyházzal együttérző szellemen (sentire
cum Ecclesia), mínt ahogy féltem, vagy amennyire kimondanom engedik ... 
Jaj, hogy szeretnék találkozni Szerit Ignáccal vagy Assziszi Szerit Ferenccel. akik
re oly nagy szüksége volt koruknak: követni Isten emberét, szabad és friss
utakon, kora vallási életnedvének teljétől hajtva, - mícsoda álornszerűen nagy
szerű volna! Gyakran kérem Istent, hogy lehessek az a hamu és az a por, amely
ből - mások számára - csírát hajt az a nagy-nagy lombfakadás, amely hiány
zott a mí generációnknak" (1926. december 31.).

Ez a sajátos egyházhozragaszkodása mindvéglg megmarad: "Nem ingadoz
hatok az úton, előre kell rnennem, bizonytalankodás és törés nélkül. Szememben
a Világnak nincs semmi szilárdsága, ha nem Krisztus járja át lélekkel. Viszont:
egyházán kívül milyen szilárdsága volna Krísztusnak ?" (1921>. július 29.). 
"Egész becsülettel - képtelen vagyok az Alfa- és Ömega-Krtsztus nélkül látni
a Világmíndenséget, Hát akkor hogyan tehetném magam túl az egyházon?" (1932.
március 25.). - "Az egyház nélkül olyan Világ borul reánk, amelyben kihűl a
szeretet" (1952. szeptember 29.).

A "biológia" szót az "élet hajthatatlan törvényeként" értelmezve, ezt írja
Teilhard: "Úgy hiszem, biológiai hibát követnék el. és erkölcsit is, ha elhagynék
egy olyan vallási tengelyt, mínt amilyen az egyház, - mert kétségtelenül ennek
irányában csoportosulnak a Világ vallásos erói. lVJinden lehetőt meg kell ten
nem, hogy tuszkoljam a mozdulatlanságot, de befelé dolgozva és befelé nyomva
előre; néha azt mondogatom magamnak, hogy hátha ez az én sajátos hivatásom:
be vagyok zárva az egyházi organizmus szíve mélyére, - a leheto leginkább
antikonfesszionális és a lehető legmagasabb fokon emberi karakteremmel. Azt
gondolom, hogy az Ég és a Föld szeretetének jogos egybeforrása az egyházban
csak sok ilyenfajta konflikvus során valósulhat meg, amelyeket elfogadunk és
túlszárnvalunk" (1927. január 2.). - ...JÖvŐ vasárnap Krisztus Király ünnene
lesz, Bár Krísztus ilyen uralmát a liturgi"! kitefezett persoektíváí minimizál iák,
mógis meakapott az a tény. hozv az úi breviárium részére kiválasztott szövegek
rnilv avakran fe iezík ki az Egvetemes-Krtsztus nagy [el lemzőit. Ekként - még
homalvban. de tovább hat az eszme ..., és ismét bízom aianvetó ortodoxíárnban.
Bll7,q "'r\ kérem Kri~7tllst. hogy - még h'l nirinv"" m ór+p1{hen is - de tehessek
valamit, hogy feltáruljon egyetemes uralma" (1926. október 26.).

"Vagy szerzetes - vagy eretnek"

Igen hamar sarkallja az a gondolat, hogy ne lássák eretneknek vagy szele
burdinak a ,hivatalosak': már 1926. november 7-él1 l!:(V ír unokahúgának: "Kez
dem érezni, hogy elegem van már a .taccsra-tettségből', - vagyis kezdem azt
gondolni, hogy mindent meg kell tennem. hogy kíkerrljek belőle - s ezt azzal
tehetném. hogy hitelesítettem erőfeszítésemet. A szentek végül is rnindig ilyen
megoldáshoz fordultak. Kí-síben .- utánozhatnám őket." Állandóan visszatér bi
zalmas leveleiben ez a gondolat. Akkor ..valósul meg", amikor - 194!l őszén,

emelt fővel" - R';mába megy, a generálts hívására. Terve bukással vézződik:

;em Az emberi jelenség kiadására nem kap engedélyt, sem a párizsi College de
France-ra való meahivást nem fogadhatja el (szabad kutatóíntézet tagjaként). 
19'2.7-ben viszont kínok közt örlődik - és foléj';k bír emelkedni:" •.Számomra csak
két alternatíva lehetséges: vagy tökéletes szerzetes vagyok, vagy kiközösített ...
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Ahogyan Ön is mondotta, kedves Le Roy - (akit aztán csakugyan elért a ki
közosités) -: a rosszat fel kell oldani magasfokú húségbe. Ezt, próbálom meg
tenni, most még sokkal inkább, mint bárrnucor" (1927 január),

Provmctáusa megengedi, hogy közbe-közbe - egy-két hónapra _ visszatérhes
sen Párizsba: "Nagyon kedves levélben válaszolt - írja Teilhard Valensmnek-,
de Provinciálisunk kitalálta azt a teóriát, hogy a Jézus-Társaság nem úttörók
rendje. Válaszoltam neki, ugyanolyan kedvesen, hogy nagy embereink példája
nekem nem ezt mutatja, s ezért nem vagyok meggyőződve teóriajáról. Persze,
azt igen szívesen elfogadom, hogy a pápa számít arra, hogy mi legyünk az .öreg
gárdája'. De ez számára sem zárja ki azt a lehetőséget, hogy ,úttörőket' talál
jon sorainkban: a mí negyedik fogadalmunk nem is jelent mást, .. Nem kérek
mást, mint hogy csak használjanak fel és irányítsanak. Érzem, hogy veszélyes
volna, ha normális és ellenőrzött kifutási lehetőség nélkül hagynának. Ha betű

szerint értelmezzük, hát a Provinciális levele bevallja, hogy számomra nincs hely
a Jézus-Társaságban. Csakhogy - te is jól tudod - ha valaki ,elvből hűséges'

egy szerzetesrendhez (,maradni - a maradás kedvéért'): ez számomra már nem
látszik erénynek, rnert itt az eszköz tolakodik céllá. Ezekben a szavaimban ne
keresd a leghalványabb utalást sem arra, mintha Rendemből távozni szándé
keznék. De számomra élesen jelentkezik egy általános probléma: én arról ál
modom, azt szeretném, hogy az egyház szervezettsége és jogos emberi vágyaink
iránt tanúsított magatartása csakugyan szép és kikezdhetetlen legyen. Nem birom
eltűrni, hogy ,a bíztosabbat' elfogadó álláspont (tutiorizmus): vagy az energiák
rossz elosztása által bármit is elfojtsanak. Nagyon szerit az emberi élet! ..." (1927.
április 5.).

"Feloldhatatlan ellentét?"

Próbáljunk valóban Teilhard szenvedésébe helyezkedni: "Elhatározásom, hogy
minden - tőlem telhetőt - megteszek az utolsó leheletemíg, hogy túlszárnyal
jam az akadályt, kiigyam a kelyhet ... Jelenleg hagynunk kell egy kissé le csilla
podni a gyanakvást. Nem esem kétségbe. Remélem. hogy később színre léphetek.
Persze, összebékiteni, harmonizálni akarom az én szempont jaimat - azzal, amit
,ortodoxiának' neveznek; s éppen ebben a szintézíst kereső erőfeszítésemben

látom a legigazibb engedelmességemet. De mícsoda szímplísta módszerrel dolgo
zik Róma: azonnal leállítani mindent! - Ha tudná. hogy evolucionista eszméim
ellenére (vagy - pontosabban mondva: éppen nekik köszönhetően) az Ember
és lelkisége egyre jobban növekszik szememben - végtelenszer jobban - erről

meg vagyok győződve - rnint a Szentírás betűjét nyakasan megőrzők lelkében!
- Sikerülni kell, hogy mindezt kimondjam, vagy pedig követőrnnek. tanítvá
nyomnak adjam át a lángot. Vagy inkább: erre sincs szükséa, Hiszen míndenütt
ott parázslik a Tűz: magától is lángra lobban, ha eljön a pillanat" (1927. április
25. - Teilhard negyvenhat éves. Negyven évvel később a Il. vatikáni zsinaton
hangzanak el hasonló eszmék ...).

A párizsi néhány hét Teilhard számára nemcsak "visszatérés volt a győke

reihez" - amint mondogatta ; de újabb "megmeritkezés" a szavait éhesen be
fogadó fiatatok "élő vizében". Persze, csak legbensőbb barátai tudtak szenve
déséről. Egyébként: "Sosem láttam ilyen kiegyensúlyozott embert - írják róla.
.- Szellemének színte sas-szárnya volt: repült, magasból nézve a dolgokat. az
össz-perspektívákat kereste; Jézus jelenlétéből élt, aki magába ölelte minden
dimenzióját".

Egy párizsi hivatalos [ezsuita vízitáter "elképeszti Teilhard-t, mert előhozza

azt a teóriát, hogy Jézus Társasága lényegileg a ,konzervatívok' rendje", .. Teil
hard megírja Valensinnek: "Sejttettem vele szenvedésemet ... Szornorú benyomás
sal jöttem el tőle: alapvető és feloldhatatlan ellentét van köztem és Róma kö
zött. Számomra ugyanaz a helyzet: jól megy minden, ha tudományra korlátozó
dom; ha pedig nem, hát elzárják előlem az utat, amelyen másokat befolyásol
hatnék .,' Nem veszem tragikusan a histőrtát. De világos, hogy közeledik az elő

reiátott viharfelhő. Az is biztos, hogy elhatároztam: a teológián kívülcső terü
leten utolsó ízig védeni fogom magamat" (1928. június 28.).

Amikor harmadszor tér vissza Kínába, Szomálíában és Abesszíniában tölt
"három, teljesen boldog és munkás (tudományos-fölfedező) hónapot, antilopok,
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szemállak és majmok között", kissé excentrikus, de kitiinő barátja, Monfreid
társaságában. Valensinnek a szokásos hangon, helyenkint elég nyersen számol be
a hajóról írt levelében (1929. február 25-én). Igen hű "fényképét" kapjuk min
den szavában: "Ezek a hónapok, amelyeket nagy függetlenségben töltöttem, bár
miféle ,keret' mínden befolyásától szabadultan, fontos nívóemelkedést jelentenek
benső kibontakozásomban. Határozottabban látom azokat a dolgokat, amelyek
ben hiszek, és az egyetlent, ami lehetek: .evangéllumomat és hivatásomat' - ha
merhetem így mondani. A dolgok, amelyekben hiszek: elsősorban és alapvetően:

a Világ értéke; másodsorban: a mí Krísztusunk szükségessége, hogy szllárdságot,
szívet és arcot adjon ennek a Világnak. - Az egyetlen pedig, ami lehetek: hang,
amely opportune et importune - ha kell, ha nem kell - folyton azt ismétli,
hogy az egyház mindaddig veszve van, amíg nem kerül ki a verbális teológia,
a mennyíségí szakramentalizmus és a finommá páráztatott ájtatosságok csinált
világából, amelybe most burkolódzik - hogy aztán valódi emberi vágyakban ölt
sön testet. Semmiféle okoskodás - érzem - nem lesz képes megállítani ezen
a vonalon. Semmi más sem számít már nekem ezen a Világon. csak ez a cél:
megmenteni a szellemet és az igazságot. - Persze, elég jól tudom, milyen pá
radox ez a magatartásom: ha szükségern van Krísztus egyházára, hogy meg
mentsem a Világomat, hát úgy kell látnom Krisztust, ahogyan az egyház bemu
tatja nekem, rítusainak, adminisztrációjának és teológiájának terhével. Ezt mon
dod nekem, és magam is sokszor mondogatom magamnak. De most nem tudok
szabadulni attól az evídenciától, hogy itt a pillanat, amikor a keresztény ér
zéknek ,meg kell mentenie Krisztust' a klerikusok kezétől, hogy meg legyen ment
ve a Világ. Ezen az egyetlen utamon is - anélkül, hogy kerestem volna 
találkoztam fél tucat igen különféle szellemmel, akinek a (mínd közönségesen
tanított) Kereszténység vagy már életet összezúzó teherré lett, vagy pedig halott
és haszontalan súllyá, vagy olyan vallássá, amelyet meg sem kérdeznek, mert
túlságosan világos ahhoz, hogy bármit várhatnának tőle válaszként a mai kér
déseinkre. Magamat ismertem fel minden ilyen tükörben. S egyre szílárdabban
elhatároztam, hogy ezentúl mínden kompromisszum és mínden finomkodás nél
kül leszek igaz. Ha Krísztus Urunk olyan nagy, mint amilyen óriásinak hisszük,
hát úgy fogja irányítani erőfeszítésemet, hogy semmi se törjön ketté. Nem aka
rok másként élni, mint csak ,szenvedélyesen átadva magamat a hitnek', a Vi
lágba és Krisztusba vetett kettős hitnek."

Pár nap múlva saját maga magyarázza meg ezt az "átmeneti dlszpozícióját" :
"Elég erős egyháziaskódás-ellenes krízisen mentem át, - hogy ne is mondjam:
keresztény-ellenes krízisen. Most pedig ez az ágaskodasom tágabb látókörü és
békésebb érzésbe olvad ... Hála Istennek és barátaimnak: törés nélkül vészel
tem át ezt a fordulatot, amely kétségtelenül krítíkus pontot jelentett értelmi
és érzelmi életemben. Belső következetlenségek nélkül - azt hiszem - hozzá
vetőlegesen megfelelő keresztény magatartáaba szerveztem oly sok (még kevéssé
kereszténnyé tett) elemet, amely kissacskán elém tárul életem lényeges ténye
zőjeként. Ez annyit jelent, hogy mondhatom neked: valóban békében vagyok
egyházammal. mint Istennel is." Az emberi érzék című írása tanúskodik az ak
kori kríziséről. ..Ha átírnám ezt a munkámat - mondja néhány' hónappal ké
sőbb -, kivenném belőle azt a keserű ízt, amely téged mezí íesztett. A keserű

ség akkori átmeneti dlsznozfcíómból fakadt. Ma már túlhaladtam ... a forrongó
krízis tágabb és nyugodtabb magatartásba olvadt. Ismét és úira látom. hogy
esvetlen erőm és .hívatásorn' az, hosy (többé-kevésbé szerencsésen! ...) szinteti
záljam a Világ szeretetét és az egyház szeretetét - és hogy akcíóm számára
egvforrnán destruktív volna, ha akár az egyiket. akár a másikat feláldoznám. Ma
rad a tény. hogy szörnyen (terriblement) érzem a velem szüietett (native) és
véglesres ellentétet, amely ott van - és növekszik - az én szellemem és .egyes
katolikusok szelleme' között."

Harmadik kínai munkakörében aztán erősítőnek érzi a szabályozott életfor
mát. és útra kezdődik számára a fegyelmezettebb gondolkodás is. Ez a fegyel
mezett svitárdsáz őrizte meg a kísíklásoktól egész él.etén át. Jól tudta és meg
is valósította lelkigyakorlata elhatározását: ,.Tartsam ellenőrzésem alatt azt a
szofizmust, amely azt [elentené, ho-tv atáásom a keresztény hit szilárd alantait
- azzal az ürüazvel. hosv kitárulását seejtpm; ilyenkor csak a teste terhét lát
nám. elfeleitve azt az erőt, amelyet ÖSS7€!:(YŰjt é" rendelkezésemre bocsát". Ilyen
magatartásának köszönhette, hogy a Kínában dolgozó Propaganda Fidei Iritelltgens
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elöljárója cikket írat vele, értékeli munkáját (még azt a tanulmányt is, amelyet
a Ma.ínes-í cenzorok nem akartak volna kiadni engedni ...) - De amit Teil
hard "új elveknek" nevez, az igazában alapvető magatartásának higgadtabb ki
fejezése : "Gyökeresen kötődom az egyházhoz is, Rendemhez is, felsőbbrendű és
új elvek alapján - vagyis azt hiszem, elárulnám ,a Világot', ha elfutnék a ne
kem kijelölt helyről. Ilyen értelemben szeretem az egyházat is, Rendemet is,
és atomnyi mértékben dolgozni akarok, hogy belülről, antagonizmus nélkül, tö
kéletesítsem mindkettőt... Az egyetlen félelmetes eshetőség az olyan konfliktus
volna, amelynek során azt kérnék tőlem, hogy bensőmben álljak el attól, ami
számomra első kötelességemnek mutatkozik. Csak azt tudnám elfogadru, hogy
magpróbálok hallgatni. De akkor - ugye, látod - a .Iézus-T'ársaság rosszul
nyúlna hozzám. Hiszem, hogy tehetek érte valamit ... Bizalommal mindent el
érhetnek velem... A Világnak Arca van: Krisztus Arca - ezért érzem utolsó
porcikámíg arra kötelezve magamat, hogy elviseljem elöljáróimat és a püs
pököket ... Persze, könyörögve. hogy míndnyáiunk Mestere végre nyissa meg sze
müket annak a Vil.ágmindenségnek fizikai és erkölcsi ériásságára. amelyről ők

azt képzelik. hogy kalitkába fogták ... Az embernek egy másik Világegyetembe
kellene száműzve lennie. hogy· megsejtse: öntudatlanul is mily hihetetlen gyön
gédség köti minden emberhez."

"Keserves irónia"

Egyháza vagy Rendje elhagyása? "Még a gondolat sem merült fel bennem
sohasem. Egy ilyen gesztus szétrornbolná hatásomat az emberekre, veszélybe hoz
ná az elért eredményeket s megölné bennem azt a bizalmat, hogy lsten kezé
ben vagyok... Szívélyesen meg fogok tenni mindent, amit Rendem kívánna
tőlem. Szirite azt mondhatnárn, hogy a Jézus-Társaság ,fölé jutottam', nemhogy
elszakadtam volna, vagy elundorodtam volna tőle... Készen állok, hogy men
jek, az utolsó pontig is - rnosolyogva, amennyire csak lehet" (1929 őszén). 
S amikor meghallja, hogy semlegesebb helyre (Beyruth-ba) akarnák áthelyezni,
mégis kifakad belőle a fájdalom: "Ebben szánalmas bizonyítékát látom annak,
hogy mi forog azok fejében, akiknek engedelmeskedni akarok mindhalálíg", De
engedelmeskedik: előre kér engedélyt egy-egy írása közöltetésére (legtöbbször nem
kapja meg az engedélyt), rövid párizsi tartózkodásra (megkapja; csalt a legutolsó
alkalommal, élete végén, kérték, hogy rövídítse meg tartózkodását, mert .túlsá
gosan hatott' a világképének feltárása) ; tudományos munkáit és tanulmányait
mindig nagyra értékeli a Rendje ... ; de a könyvei. amelyek túllépnek a tudo
mányok terü1etén, mindvéaíg cenzorok kezén akadnak el. (Erre vonatkozólag
lásd - például - a Vigilia 1974 júliusi számát; és a Bizalmas Levelek kötet
végén közölt Függelékot: Az Isteni Erőtér című kézirata sorsáról.)

Újabb "hőemelkedést" látunk Teilhard léveleíben, amikor Edouard Le Roy
könyvei egyházi indexre kerülnek, Valensinnek is csaknem meggyűlik a baja a
cenzorokkal, és saját írásait egyre kevésbé engedik közöltetni (1932). Ekkor is
mét erős szavakkal ír Valensinnek: ,.fme, felmérhetjük a szellemi tirannizmus
és télelern fokát. ahová az egyház irányítói eljutottak, s ráadásul: a keresztények
kezdik igen helyesnek, normálisnak találni ezt a helyzetet! Nemsokára mít sem
kell irigyelnünk attól a rezsimtől. amelynek összetörésére jütt az Evangélium,
kétezer évvel ezelőtt. S még azon csodálkozunk. hogy nem tér meg a Világ?
- Nagyon nehéz lesz cipelni a terhet ... Isten színe előtt állva, iránta égő sze
retettel, esküszöm, hogy sosem teszem le a fegyvert. Tovább dolgozern - moso
Iyogva, még befelé is, ha futja az erőmből. De mától kezdve (1932. október 20.)
életem egyetlen célja - és még határozottabban - az lesz, hogy azon fárado
zorn, hogy széttörjem azt a kalodát, ahová - mily keserves irónia ez - ,a
fény fiai' zárták a Szellemet."

A mai olvasó már nem érzi a leveléhez csatolt utóirat keserű fájdalmát:
"La Berthonnifre ájtatos lélekkel halt meg. Egy fillér sem maradt utána. Ha
lálának oka: .melankólia-krfzis' (indexre-tétele miatt.) Utolsó perceiben két pap
barátja volt mellette. Minden írása biztos helyre került. Minap pedig a kato
likus La Croix újság adta meg neki a kegyelemdöfést, amely a halál felé segí
tette. A rue Cassette-ben minden csendes (ez Edouard Le Roy lakhelye, ahová
Teilhard akkoriban, szerda estéken, ellátogatott)." - A másik - nevét egészen
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másképp író - P. Pierre Leroyt, nála fiatalabb je7.-Suita rendtársát. a genetika
szakemberét. Teilhard akkoriban már jól ismerte. Pierre Leroy ama kevesek
közé tartozott, akinek jelenlétében Teilhard nem birta türtőztetni sírógörcseit,
amikor ilyen csapások szakadtak reá: de a következő percben, összeszedve ma
gát, már ragyogó arccal mondotta: "Miért sírnék'! Hiszen akik szeretik Istent,
azoknak minden a javukra válik" ...

Ilyen töretlen hitre segítik azok a találkozások, amelyeket mégsem tilthattak
meg neki: "Minden egyes alkalommal Lölfedezek egy szellemet vagy szívet, akit,
ugyanazok a kötelékek tartanak fogva, mint amelyeknek azétszakítására én húsz
évet szenteltem már. Bizony mondom: ezek az ismételt találkozások. kapcsolód
va írásaim utóbbi bukásaival - (nem engedték közöltetni tanulmányait; Az Is
teni Erőtér cimú könyve sem kapott engedélyt kiadásra) - eddig ismeretlen
szenvedélyt támasztottak bennem: felszabaáítani., , Mindeddig inkább spekulatív
voltam. Érzem, hogy az élet egyre inkább hajt az aktivitás felé; s nemigen lá
tom, hogy mi tudna megkötni a cselekvésben ... Vannak hivatások, amelyeknek
nem lehet ellenállnunk . .. Csak az rémítene el, ha .pengő érc és zengő cimba
lom' lennék, amelyről a mai Szentírás-részlet beszél" (1933. február 26.), Ezt
akkor írta, amikor ötödször tért vissza Kínába, Még két ilyen útja lesz,

"Változtassam meg eszmevilágomat"

"Kényes pont az én helyzetemben a Generálisunk iránt az, hogy kétszeresen
(először is' pszichológiailag, aztán meg lelkiismeretemben) lehetetlen az, hogy
,változtassam meg eszrnevilégomat' - amint elég naiv módra mondják nekem.
Csak annyit próbálhatok meg (s igazában már ezt kísérlem meg évek óta), hogy
színtézíst alkossak: annak színtézísét, .amít látok' - annak maxírnumával, .amít
az egyház kíván megengedni'. Szomorú, hogy Rómában nem is próbálják meg
látni, hogy mi az építő és hagyományos az én erőfeszítésemben. Akármit gon
dolnak is följelentőim, a kinti emberek nem tévednek ebben; és bár elég kevéssé
hatok ,Monsieur l'abbé'-nak, ezért még soha senki sem ítélt ,kevéssé hívőnek'.

Mindent egybevetve: nem látok más teendőt, mínt hogy folytassam utamat. Az
idő majd ítél a magatartások értékéről. Amennyire lehet, írni fogok ezentúl is,
mert 'ez kötelességem, legalábbis önmagarn iránt. Nem látok semmiféle más
álláspontot. hogy megtartsam hitemet. Azért hiszek az egyházban, mert számom
ra törzságat (,fílumot') jelent - és amennyiben ilyen törzságként szerepel az
Emberiség tökéletesítésében." - Tehát Teilhard "felszabadulásnak" tekinti a ró
mai intézkedést: "Vissza kell utasítania bármily állást vagy kinevezést, amelyet
esetleg felajánlanak Párizsban, - mert eszméi nem biztosak, és mert - di
cséretes külső magatartás ellenére - láthatóan semmit sem tett, hogy megvál
toztassa eszméit" (1933 tavaszán).

Megváltoztattri eszmevilágát ? . .. "A római hatóságok közt és közöttem több
van, mint valamiféle szavak miatt való félreértés. Mindkét fél, ők is, én is,
ugyanazt az egyetlen Krisztust akarjuk. Ez döntően fontos, s ennek alapján ma
radhatunk együtt, bármiféle lovagiatlanság vagy tettetés nélkül. Csakhogy 
nem számítva ezt a döntően lényeges pontot - különbözünk, Róma és én 
két világkép miatt, amelyek nemhogy egymást kiegészíte nék, hanem ellentétesek:
igazában áldatlan harc folyik statlkus pesszimizmus meg haladó optimizmus kö
zött. Azt hiszem, jobb ezt őszintén bevallani, semmint szavakon nyargalva egy
mást csapni be... Az én esetemben az egyetlen megoldás az, hogy hagynak 
legalábbis ideiglenesen - .szabadúszóként' élni. Ha Krisztus Urunk még elég
erőt és életet ad nekem, talán sikerül fölépítenem egy jobban járható lelki mű

vet, vagy új szellemben látni az egyház jövőjét ... Az is hiábavaló volna az e~yházi

elöljáróság részéről, hogy csakis tudományos kutatómunkára korlátozzanak. .filo
zófia nélkül' - amint mondják. Bizonyos szellem nélkül, vagyis a szent kutatás
keresés lelke nélkül - számomra a Tudomány halott; s époen ezt a szellemet
nem akarják, és ennek terjesztésétól félnek." - ,,1=:n képtelenségnek tartom. hogy
megelégszenek néhány régi pervnektívával. Világos, hogy nem azzal hencegek,
hogy én találtam fel a spanyolviaszt; de eszméim közt világosan látok egy olyan
kornplexumot, amelyből .ki kell jönnie valaminek' - mások számára és magam
nak is." - Csak egyet ebből a .kornplexumból": "Az a változás, amelyet a Meg
váltásra vonatkozó perspektíváinkban ajánlok, teljesen arra vezethető vissza,
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hogy a .tüstöt' (= a Rosszat) én ,tűzzel' (= haladással) helyettesítern ... Érték
váltás történt." Ilyen szellemben köszönti Teilhard P. Sertillanges dominikánus
könyvét (Dieu- ou 'rien, 1931): "Jólesik - magunk körül, az egyházban - ilyen
fegyvertársakat éreznünk velünk együtt" (19~H). H. de Lubac munkáit is ezért
fogadja nagy örömmel: "Bámulom történeti' szemléletmódjának világosságát ...
Ön azért hívja fel olvasóit ,a Szellem és a Célrairányulás újra-Iölfcdezésére', mert
ezzel arra akar utalni, hogya legsúlyosabb hiba ,a Természetfölötti' terén az,
hogy a .természet' statikus fogalmával helyezkedik szembe, - ami pedig már
nem elegendő. A Természetfölötti egész teóríáia (mint ahogyan minden teológiai
tézis, amely ,szubsztanciákkal' és .akcídensekkel' fejezi ki magát) a gondolatnak
olyan terén kevereg, amelyet már elhagyott a modern gondolkodók nagy része.
A 'I'érmészetfölöttít olyan elgondolás-rendszerbe kell áttennünk - és ez a lé
nyeg l, - amely érthető és élő szísztéma számunkra" (1934). "Az igazi keresz
tény természetfölötti, amelyet az egyház már sokszor meghatározott, sem nem
hagyja a maga síkján a teremtményt, sem nem szüntetí meg... A kegyelem
nek ,valamire' kell rászállnía"; "a természetfölötti hit: hinni Istenben"; ez a ta
nítás az Apostoli Hitvallásból fakad; a JI. vatikáni zsinat ,Dei Vel'bum' (lsten
Igéje) című konstitúciója ezt ismét teljes fénybe állította - mondjá H. de. Lubac.

A Szeretet oldalán

"Az a nemtörődömség (keserűség nélkül mondom, dc hidegen és tárgyila
gosan), ahogyan - például - Rómában panírkosárba dobták ./lz Isteni Erőtér

(= Benne élünk) könyvem kéziratát. amelynek pedig publíkáiását sürgette a
r,ouvain-i revízió, - értésemre hozta, és meg is értettem, hogy jelenleg vál
lalni kell a felelősséget ... Fe'rnentve és igazolva vagyok, hogy elmenjek jogaim
végső határáig. Ön - írja Teilhard H. de Lubac-na];: - majd segíteni fog. hogy
ne kövessek el ostobaságot, és ha súrlódás szárrnazna (ami nemigen kerülhető

el), hát maradjak a ,szeretet' oldalán" (1937).
Nagy hézag van a bizalmas levelek sorozatában - a második világháború

támasztotta levelezési nehézségek miatt, Japán UI4''i. augusztus 17-én svürrtetí
meg a harcot. Teilhard azonnal ll' Lyonba és Párizsba, jezsuita elöljáróihoz.
Válaszukat megkapva, rögtön hajóra száll; csak 1946 rná ius 5-én ér Pár'izsba.
Az embel'i jelenség kéziratát még a háború alatt sikerült Rómába juttatnia; az
1944-es cenzúra: negatív. 1946-ban tehát ú ira próbálkozik, meatéve a kért javítá
sokat. Huzavona kezdődik, ismét n-rratív válasz - és így tovább, még az 19'1.8-as
személyes római útján is. (A Bizalmas Levelek című kötet közli a cenzúrák eg)'
részét; a többit lásd a Vigilia 1974 júliusi számában.)

Teilhard-t először 1947-ben éri szívinfarktus, hónapokat tölt egy Párizs mel
letti kórházban: "Elhatároztam, hogy ezt a váratlan históriát inkább sarkantyú
nak tekintem, semmint féknek - ha az Úr Jézus erőt ad hozzá ... Ma, ebben
az órában, repülőgépen kellene ülnöm, útban Johannesburg felé... Mit jelent
mindez? Majd meglátjuk, ha világossá válnak az események. Lényegében nem
akarok, nem is tudok más értelmet adni neki, mint csak ezt: kiszakadok a
Kozmikusból, hogy még bensőségesebben, még valóságosabban ojtódjam a Krisz
tusiba - aki végeredményben az Egyetten Szükséaes a Világmindenségben. S ezt
olyan áron kell megtennem, egy bizonyos tudományos veszteséggel, amelyet
viszont mások majd pótolnak helyettem. (Az afrikai Australopitecus lelőhelyeí

nek felkutatásáról volt szó ; Teilhard később kétszer is meglátogatta ezeket a he
Iyeket.) - Valójában nem kell már másért élnem, csakis Krisztusért, akit az
egyház révén látok meg. Arra szenteljem végemet, hogy kifejlesszem látásomat:
a Krisztusl Elemet."

1946-ban egy római folyóiratban Garrigou-Lagrange domínikánus teológus
élesen megtámadta Teilhard-t. Mgr Bruno de Solages, a Toulouse-i Katolikus
Egyetem rektora nyilvános előadáson védi meg, mottóul választva XIV. Benedek
Sollicite ac provide pápai konstitúciójának szavait: "Kérjük a teológusokat, hogy
egy szerző valódi mondanívaló iáról csak úgy alkossanak világos ítéletet, hogv ...
minden írását elolvassák, gondosan megvizsgálva a mű egyetemes eszmevíl ágát
is; .." stb. Mgr Bruno de Solagas razyogó társvlsmerettel mutatia meg TeH
hard eszmevilágának értékét és szerenét a keresztény gondolkodásban. - 1947
ben több teológus Rómában a Szent Offíciumot akarja feltüzelni, hogy ítéljék el
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Teilhard-t. .. (Azóta már nem létezik ez a római szervezet ...) - Teilhard sze
retettel írja provinciálisának, aki arra kérte őt, hogy csakis szaktudományos
írásokat publikáljon : "Nem is kell mondanom: számíthat rám - Isten segítsé
gével, Remélem, hogy megtalálom utamat ebben a - pszichológiailag nehéz 
helyzetben, s ezért egy szempillantást sem ingadoztam, amikor közölték velem
elhatározását" (1947. szeptember 25.). - De amerikai útjain (1948 februárjában
- már hatodszor van az Egyesült Allamokban), sokat szenvedve ideggyöngülés
míatt ; hozzáteszi: "Türelem kérdése az egész ..."

Sikertelen római útját "szeretettel áthatott" régi stílusú krítíkáía kísérte:
"Komikus - és tragikus - az, hogy Rómában mily naivul képzelik, hogy a mo
dern neohumanizmus (ez az óriási történeti, tudományos és szociális jelenség)
igazában csak ,az Evolúció divatjamúlt látásmodjára' épül... Mágikus és félel
metes szó nekik az ,Evolúció', amire mindent - akármit - ráraknak,elképesztő

zűrzavarban. A jezsuita generális is azt mondta nekem, hogy .nem fontos Iekő

telezní magunkat', és .csak divatot' lát ott, ahol pedig akkora ugrás, küszöb van,
amilyent a Történelem bizonyára még sosem regísztrálhatott, amióta először je
lent meg a Földön a reflexió: íme, ez a ,római betegség', amint elém tárult ott
létemkor. S ezért ezentúl ez a tény - árnyként - vetül minden utamra. 
Jól értsd meg helyzetemet: énem egész mélyével kötődöm a Jézus-Társasághoz
és az egyházhoz; de éppen ezért kötődom még Jobban - ha szabad így mon
danom: hivatásomhoz: teljesen .humanizálo', egészen-emberivé-tevő Krisztust hir
dessek, és - következésképp - olyan kereszténységet, amely teljesen érzékeny
nyé teszi az embert a Teremtésnek még elvárt minden növekedése-gazdagodása
iránt. Együttérezni az egyházzal, _. igen! De úgy, hogy az egyház érezzen együtt
a Világgal, amennyiben ez a Világ mozgó habjain hordja a teljes kereszténnyé
alakuláshoz elvárt erőtartalékokat." - "Gyakorlatilae;: most rnit csinálok? Még
nemigen tudom." Hamarosan megtudta : udvariasan elküldték - igazában szám
űzték - Amerikába; New York-ban egy tudományos szervezetnek dolgozott 
haláláig. Utolsó - kissé türelmetlen - leveleire ilyen válaszokat kap Rómából:
"Főleg azt ne gondolja, hogy minket nem érdekel az új-Humanizmus; és ne
vélje azt, hogy csak egyetlen dilemmát látunk: vae;y elfogadni, avagy elítélni.
Előbb tanulmányozni fogjuk a helyzetet, mielőtt döntenénk. Ez már csak ter
mészetes." Ez a "természetesség" a E. vatikáni zsinatig váratott magára ...

A Teilhard-t érő utolsó szenvedések viszont sorra jöttek: "A Generális vé
gul is lemondott arról, hogy megjelenni engedje .második-számú' könyvemet,
Az emberi zoológiai csoportot. Világos, hogy gyökeres konfliktus van a között,
ahogyan én látom Istent, meg amint a hivatalos egyházi tekintély látja. De min
dig bízom, hogy összpontosulunk" (1950. augusztus 8.). Teilhard egyre inkább
"szellemi űrre" talál a magukat újnak képzelő, Teilhard szempontjából ásatag
szellemű amerikai tudósok között (tiszteletét nyilvánítja akivételeknek ...). "De
ne gondold, hogy pesszimista vagyok. Éppen ellenkezőleg. Mint ahogyan írtam
is Julian Hu:'Cley-nek (azzal a felhívással kapcsolatban, amelyet az amszterdami
kongresszuson tett, új emberi vallás érdekében): az antropogenezist lélekkel át
ható vallás csak akkor lehetséges, ha ez a vallás a Mindenséget szerétövé és
szeretetreméltóvá teszi... Tehát bármit is csak ebből kiindulva lehet alkotni ...
S ezért szívesen odaadnám az életemet is." Teilhard-t meg sem hívják a Laval
egyetem jubileumi találkozójára, ahol "Bayer nyilván azt fogja majd eldönteni,
hogy forog-e a Föld" (1952. szeptember 26.). Az "antropológia reformját" szor
galrnazó Teilhard-ra csak négy-öt tudós hallgat - és nem tesz semmit. - 1!l53
őszén, második afrikai útján, egyre inkább meggyőződik róla, hogy az emberré
válás afrikai tájakon történt meg, ott kell tehát legfőképp kutatni. - Jean Ros
ta.nd könyvére nem engedik válaszolni (ez lett a Hogyan hiszek címú tanulmá
nyának - ki nem dolgozott - változata). Utolsó eszmélődéseit írva, csöndesen
jegyzi meg: "Persze, ez is kiadhatátlan szöveg lesz" ... Ezt írta benne: "Az egy
ház csak akkor lesz ismét hódító (újra megvalósítva az öt első század teológiai
erőfeszítését), ha arra törekszik, hogy újra-átgondolja, magas-fokon-átgondolja
azokat a viszonyokat, amelyek léteznek - már- nem Krisztus és a Szerithárom
sáa között - hanem Krisztus és a fantasztíkusan óriásivá tágult Világegyetem
között (legalább egy trillió galaktika mlndegyíkében - csaknem biztos, hogy
van Élet és Gondolat ...). Érzem, hogy a Kereszténvséz csak úgy képes tovább
élni (és magas fokon élni), ha ... hitünk és szeretetünk átfogja az egész Világ
mindenséget . .. Én a jelenlegi helyzetet egyszerre tragikusnak és nag'ljszerűen
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világosnak is látom: micsoda ragyogó kibontakozás várhat a keresztény sze
retetre! ... De csak végre Róma se kételkednék már ebben - végre!" (1955. ja
nuár 2.) "Ég és Föld között már nem ugyanazok a viszonyok, mint voltak két
ezer évvel ezelőtt. A Kereszténység csodálatos értéke az, hogy képes új dimen
ziókhoz idomulni. De akkor még arra is szükség van, hogy megtegyük a lépést:
Kozmoszból Kozmogeneztsbe, körből szféráua jussunk, S ebben az új perspek
tívában Krisztus egyáltalán nem veszti el alakját, meg sem kisebbedik, hanem
valóban - a mí szemünk számára újra - ,feltámad'" (10;;5. február 16.).

1955. március 9-i Naplójába ezt írta Teilhard: "Claudel így ,ment el', ezt
mondogatva: .Hagyjatok nyugodni, nem félek'. Ez volt Valensin szava is, az
egyik könyve végén: ,A keresztény még a legszörnyűbb szenvedések közt is
megőrzi öröm-alapját, s ez tesz ragyogón komollyá. Nem fél Istentől.' ,.

Teilhard, azon az 1955. április 10-i vasárnap délutánon, amikor szívkrízlse
közben egy pillanatra visszanyerte öntudatát, még ezt is hozzátette: "Most már
látom: rettenetesen igaz, hogy halálom pillanata jön"... Akik nem szoktak hoz
zá stílusához, azok a francia "terribIe" szóba végső kétségbeesését olvassák bele.
Pedig Teilhard számára még az Úr Jézus szeretete is "terrible" volt - aho
gyan magyar fiatalok is mondogatiák: "Rém klassz !"" ..

Annyira ilyen volt Teilhard harca és szenvedése, hogy - a halála előtti

utolsó vasárnapon is... hosszan beszélt jezsuita elöljárójával, bizalommal for
dult hozzá és terveit mondotta el neki.

EDITH STEIN

A KARÁCSONY TITKA
Advent és karácsony. Mikor egyre rövidülnek a napok, míkor Cha szabályszerű

a tél) leesnek az első hópelyhek, halkan és szemérmesen bukkannak fel az első

karácsonyi gondolatok. És már a puszta szónak varázsa van, amitől aligha sza
badulhat a szív. Még a más valláson levők és a hitetlenek is, akik számára sem
mit sem jelent a betlehemi gyermek régi históriája, ünnepre készülnek és azon
törik a fejüket: hogyan gyújthatnák meg itt vagy amott az öröm egy-egy su
garát, Már hetekkel és hónapokkal előre is míntha a szeretet meleg árama
futna keresztül az egész földön. A szeretet és az öröm ünnepe - az első téli
hónapokban e felé a csillag felé tart mindenki. - A keresztény és főleg a ka
tolikus keresztény számára azonban van itt valami más is. Űt elvezeti a csil
lag a jászolban fekvő gyermekhez, aki meghozza a földre a békét. A keresztény
müvészet ezt számtalan kedves képben állítja szemunk elé; erről énekelnek azok
a régi dallamok, amelyekben ott cseng a gyermekkor egész varázsa.

Aki együtt él az Egyházzal, annak szívében a rorátéra hívó harangszó és az
adventi énekek valami szent vágyat ébresztenek; és akinek feltárult a Liturgia
kimeríthetetlen forrása, ahhoz naponta bekopogtat az emberréválás nagy prófé
tája, hatalmas intő szavaival és ígéreteiVE'I: "Harmatozzatok, egek, onnan fe
lülről és ti felhők, hullassatok győzelmetl Közel van már az Úr! Jertek, imád
juk Öt! Jöjj, Uram és ne késlekedjél! - Jeruzsálem, nagy örömmel ujjongj,
mert üdvözítőd jön hozzád!" December l'f-tól 24-ig egyre vágyakozóbban kiált
ják a Magnificat nagy O-antifonái (O Bölcsesség, O Szövetségek Istene, O Jessze
Gyökere. O Dávid Kulcsa, O Nankelet, O Nemzetek Királya): ..Jöjj, és szaba
díts meg minket!" És egyre ígéretesebben cseng: ..Lásd, minden beteljesedett
(Advent utolsó vasárnapián) : és vpgül: "Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr és
holnap meglátjátok az Ö dicsőségét".

IE{en, ha este kigyúlnak a karácsonyfák és lelcserélődnek az ajándékok, még
előbbre. egy mávlk ragyogás felé tör a kielégítetlen vágy, míg csak éiféli mí
sére nem csendül a harang s a Szerit Éj csodája meg nem úiul a fénvbebo
ru It, virágdíszes oltárokon: "És az Ige testté lőn". Itt van a boldog beteljesedés.

Az emberré lett Istenfiú követése. Bizonyára míndegylkünk megélte már ezt a ka
rácsonyi örömet. De nem egyesült még az ég és a föld. A betlehemi csillag még
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