
TEILHARD DE CHARDIN

AZ ANYAG LELKI HATALMA
Miközben így mendegéltek s menet közbeD
beszélgettek, íme tüzeli szekér tüzes lo
vakkal elválasztá őket egymástól s Dlés
felméne a forgószéllel az égbe.

(A Királyok második könyvéből, 2, rt.)

Az Ember meg a társa ott bandukolt a sivatagban, amikor rázuhant a Valami.
Messzlről egészen kicsinek látszott, ott siklott a homokon, akkora volt csak,

mint gyerek kacsója. Tovafutó szőke árny volt, mint fürjek imbolygó repülése
hajnalban a kék tenger fölött, vagy mint napnyugtában táncoló szúnyogíelhő.

Talán portölcsér, amint délben végigfut a síkságon.
Úgy tűnt, hogy a Valami nem is törődik a két vándorral. Forgott-forgott sze

szélyeserr a sivatag magányában. De aztán hirtelen fölerősödött futása, egye
nesen rájuk csapott, mint nyílvessző.

S akkor az Ember látta, hogy akis szőke felhő nem más, mint végtelenűl

nagyobb Valóság központia, amely közeledik feléje, - körvonalak, forma és hatá
rok nélkül. Ameddig csak ellátott és ahogy közeledett a Valami, förgeteges gyor
sasággal bontakozott ki s elöntötte az egész teret. Lába a hegyipatak partján nőtt

bogáncsot súrolta, de homloka fölért az égbe, mint arany köd. Mögötte meg
vöröslött a nap. Körös-körül élni kezdett a levegő, színte fogható volt remegése
a sziklák s a növények durva burka alatt, mint ahogy nyáron vibrál a táj a forró
föld mögött,

Végtelen finoman dobogó szív közeledett.
Az Ember földre vetette arcát, kezét arcára szorította és várt.
Nagy lett körülötte a csönd.
Aztán hirtelen forró szél csapott homlokára, lezárt szemhéja alá vágott s

lelke mélyéig lehatolt.
Az Ember érezte, hogy ő most már nemcsak önnönmaga. Legyőzhetetlen ká

bulat bódította el, mintha minden élet minden nedve egy csapásra az ő parányi
szívébe ömlenék s végtelenre tágítaná léte legyöngült rostjait.

De ugyanakkor emberfölötti veszélytől aggódva roskadt össze: az a zavaros
érzés kezdte szorongatní, hogy az őt Ietipró Erő kétélű s zavaros: minden Jónak
mínden Rosszal összekavart szövedéke.

Benne dúlt a förgeteg.
- S íme bent, a meghódított létező mélyén, ott morajlott már az élet Vihara,

végtelenűl szelíden - és végtelenül vadul. a lélek egyetlen titkos pontján, amit
még nem rengetett meg egészen.

"Hívtál, itt vagyok. Téged a Lélek hajtott ki az emberi karaván járta utak
ról. Szűz magánnyal mertél szembenézni. Megundorodtál a sok elvont szótól, fi
nomkodástól, a társadalmi élet üres szócséplésétől. Az egész vad Valósággal akar
tad magad összemérni.

Szükséged volt rám, hogy nagyra. nőjj. En meg vártalak, hogy megszentelj.
Nem is sejtetted: öröktől fogva vágytál utánam. S én húztalak magamhoz.
Most rajtad vagyok, életre vagy halálra. Nem hátráthatsz. Nem fordulhatsz

vissza megszekott örömökhöz s nyugodt imákhoz. Aki egyszer látott engem, sosem
felejthet el: velem együtt kárhozik el, vagy ment meg önmagával együtt.

Na, jössz?"
"Hatalmas isteni lény, mi a neved? Beszélj!"
"Falánk tűz vagyok s elsodró víz, titkot föltáró szerétet és tovatűnő igazság.

Minden vagyok: ami rád nehezedik s ami megújít; ami láncokat tép s ami egye
sít: Erő, Tapasztalás, Haladás. En vagyok az Anyag.

A mágusok félnek tőlem és átkoznak, mert bizony megesik, hogy dühömben
megfojtom azokat, akik szerelmesek belém. Mert aki hozzám ér, sosem tudhatja,
mílyen erőt enged szabadjára. Szavukkal megvetőerr beszélnek rólam, akárcsak
koldusról, boszorkányról vagy prostituáltról. De szavuk ellentmond az életnek. S
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ezek az engem elátkozó farizeusok abban a szellemben pusztulnak el, amibe zár
ták magukat. Végelgyengülésben halnak el, tanítványaik pedig ott hagyják őket.

Mert én vagyok minden kapcsolatnak lényege. S mert az emberek nem tehetik
túl magukat énrajtam.

Te már megértetted, hogy a Világnak, amelyet szeret az Isten, még az egye
.deknél is inkább megváltásra szorul a lelke. Tárd ki hát lényedet fuvallatomnak.
Fogadd el a megváltásra váró Föld Szellemét.

Íme a rejtély végső Szava, a homlokomra írt kápráztató szó, amely még le
zárt szemedet is égetni fogja ezentúl: 'Semmi sem oly értékes, mint ami te vagy
másokban, és a többiek 'tebenn@d'. Fent minden csak egy! Fent minden csak egy!

Gyere, hiszen érzed leheletemet. mely kiszakít ja gyökereidet s elsodor l.. . Is
ten Embere, állj fel, siess! Ahogy rábízod magad, sötét mélységbe ragad az örvény,
avagy kék égbe emel. üdvösséged, az enyém is, ettől az első perctől függ,"

"Oh Anyag, látod, remeg a szívem. Mivel te vagy itt, mondd hát, mit kívánsz
tőlem?"

"Fegyvert kezedbe, Izrael, s küzdj bátran ellenem!"
Varázsitalként hatott a Szél, kihívóan és ellenségesen.
Fodraiban most már elkeseredett harc szaga érződött...
Rőt vad erdők szaga, városok lázas atmoszférája, baljóslatú és részegítő illat,

mely harcban álló népekből árad.
Mindez ott kavargott hullárnaíban, a föld négy tájáról összefújt füstként.
Az Ember még ott görnyedt a Földön. De aztán egyszerre felszökkent. mintha

sarkantyú bökött volna oldalába. Hirtelen felállt, szembe a viharral.
Fajának egész lelke kezdett remegni benne: az első pirkadat emléke, amikor

fölébredt az erősebb és jobban fegyverzett állatok között; fájdalmas visszhang
ként a sok-sok erőfeszítés, amikor búzát kellett nemesíteni s megkaparintani a
tüzet; félelem és düh az ártó Erővel szemben; tudásszomj és nyakas kitartás...

Imént az első szorítás édes mámorában még ösztönösen azt kívánta, hogy
bárcsak beleveszne abba a meleg leheletbe, mely átölelte. .

De íme, a csaknem szétolvasztó boldogság hulláma a több-lét szívós akaratává
változott.

Az Ember megszagoltá az ellenséget és ősei zsákmányát.
Nekivetette lábát a földnek és harcolni kezdett.
Eleinte azért küzdött, hogy el ne sodorja az ár. Aztán a harc gyönyöréért.

hogy érezze: erős. S minél többet harcolt, annál jobban érezte, hogy egyre több erő

árad ki belőle, hogy elcsítítsa a vihart. A viharból pedig szintén új folyam áradt
és még-égőn ömlött ereibe.

Mint ahogy néha éjszaka a tenger fölfénylik az úszó ember körül s annál
csillogóbbak fodrai; minél erősebb karok vágnak belé, ugyanígy az a sötét hatalom,
rnellyel az ember küzdött, ezer fénnyel kezdett ragyogni erőfeszítésére.

Ellentétes erőik kölcsönösen serkentették egymást. Az Ember magasra fokozta
a Szél erejét, hogy igába hajtsa. A Szél pedig föltárta titkait, hogy az Embernek
adja.

- "Merülj az Anyagba, Föld fia, fürödj tüzes árjában. Mert ő életed forrá
sa és fiatalsága.

Oh, azt hitted talán, hogy mellőzheted őt, mivelhogy fölvillant benned a gon
dolat? Azt remélted. hogyannál közelebb kerülsz a Szellemhez, minél gondosab
ban félrelököd azt, ami tapintható? Azt véled; hogy istenibb leszel, ha tiszta ész
fényében élsz? - vagy legalábbis angyalíbb, ha elfutsz a testek elől?

Na lám, majdnem éhenvesztél!
Olaj kell tagj aidra, vér az ereidbe, tiszta víz a lelkednek, Valóság az értél

mednek! Jól értsd meg: éppen a természet törvénye rendeli, hogy szükséged le
gyen rájuk.

Ha élni és növekedni akarsz, soha de soha nem mondhatod az Anyagnak:
»Eleget láttalak, kifürkésztem titkaidat; eleget fölszedtem. hogy örökre tápláljam
vele eszemet«. - Ugyan, tán Bölcsek Bölcsének képzeled magad: hogy majd
emlékezni fogsz' rnindarra, ami benépesítí a Földet és úszik a tengerekben. Ilyen'
Tudás mit sem érne lelkednek. Mert minden elvont ismeret csak fonnyadt "irág.
S a Világ megértéséhez nem elég a tudás! Látni kell, megtapintani, élni a je
lenben, egészen forrón szürcsölní az életet a Valóság ölén.
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Sose mondd hát, mint egyesele »Elkopott az Anyag, holt az anyag!« - Aki
akarja, annak számára Idők végezetéig fiatal és áradó az Anyag, csillogó és
rníndíg új,

Azt se hajtogasd folyton: »Az Anyag megítéltetett, az Anyag rossz!« - Va
laki eljött s ezt mondotta : »Ha mérget isztok, az sem fog megártani«, S még
ezt is: »Elet fakad a halálból«, - Amikor pedig fölszabadításom végső szavát
mondta, így szólt: »Ez az én Testem«.

Nem, nem abból áll a tisztaság, hogyelszakadunk a Míndenségtől, hanem hogy
egyre mélyebbre hatolunk belé. A tisztaság annak az egyetlen, körülhatárolatlan
Lényegnek szeretete, aki belülről jár át és gyúr meg mínden dolgot, mélyebbre
hatva, mint az a halál-zóna, ahol emberek és számok tülekednek. A tisztaság:
Szűzi érintkezés azzal, ami 'ugyanegy mindenkíben',

Micsoda látvány, amikor a Föld minden gazdagságával fölékesítve növekszik
a Szellem!

Fürödj az Anyagban, Ember fia. Ott merülj belé, ahol leghevesebb s legmé
lyebb! Küzdj áramlásával s igyál habjából! Valamikor ő dajkálta tudatlanságodat,
ő visz majd el egészen Istenig!"

A förgeteg közepéri az Ember hátranézett s kereste útitársát.
S ekkor észrevette, hogy - különös átformáló erő hatására -i futott mö

götte és nagyobbodott a Föld.
Kicsúszott mögűle a Föld, mert itt, közvetlenül alatta, a táj gyarló részletei

kisebbedni kezdtek s szétolvadtak. Közben viszont mégis nagyobbodott a Föld,
mert ott távolban folyton-folyvást tágult a látóhatár köre.. ,

Az Ember ott találta magát egy hatalmas búra középpontjában, melynek
szája az ő feje fölött zárult.

. .. Akkor a küzdelem lázát fölváltotta szívében valami ellenállhatatlan vágy,
hogy átadja magát másnak. S közben villámfényként fedezte föl, hogy körülötte
mindenütt jelen van Az Egyedül Szükséges.

Egyszer s mindenkorra megértette, hogy az Ember - mint az atom - csak
annak révén ér valamit, ami saját magából átjut a Mindenségbe.

Napnál világosabban látta, míly üres és törékeny minden szép rendszer 
a legparányibb tény végleges teljességéhez képest, melynek valósága kézzelfogható
és egyetemes.

Könyörtelen világossággal szernlélte, mily nevetségesen nagyravágyók az em
berek: azt képzelik, hogy azzal szabályozzák a Világot, ha saját dogmáikat kény
szerítik rá, saját méreteiket és megállapodásaikat.

Színte hányingert érzett, amint látta, míly banálisak az örömeik és gyötrő

désük, mílyen gonosz önzés irányítja érdeklődésüket, émelyítőn unalmasak a szen
vedélyeík, s hogyan lankad érzelmeik heve.

Szánalmat érzett azok iránt, akiket egyetlen évszázad is elrémít, vagy .akik
nek szeretete nem ér túl egy ország határain.

Sok olyan dolog, ami valamikor megzavarta vagy fellázította: a doktorok be
széde és ítéletei, kijelentéseik és szabadkozásuk, a Míndenséget megállítani akaró
tilalmuk...

. .. Mindez nevetségesen hatott s nem létezett többé számára - összehason
Iítva azzal a fenséges, Energiától patakzó Valósággal, ami föltárta neki egyetemes
jelenlétét, meg nem változó igazságát, kér,lelhetetlen kibontakozását, sosem fakuló
derűjét, biztos és anyásan védő karját.

Tehát végre a társadalmon kívül talált támaszpontot. és menedéket!
Nehéz köpeny csúszott le válláról s háta mögé hullott: annak súlya, ami

csak hamis, szűkkeblű, zsarnoki, mesterséges, emberi az Emberiségben.
Lelkét diadalmámor kapta szárnyára.
S érezte, hogy ezentúl a Világon már semmi sem szakíthatja el szívét attól

a felsőrendű Valóságtól, ami neki megnyilatkozott; sem az Emberek tolakodása
és egyénieskedése (mert ezt megvetette bennük); sem Egnek vagy Földnek ma
gassága, szélessége, mélysége vagy bármi hatalma (mert éppen neki adta át
magát míndörökre).

Mélységes megújhodás zajlott le benne, s ezért most már csak új síkon lehe
tett Ember.
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S ha most vissza is kerülne a közös Földre s bár vele volna hű útitársa, 
aki még most is ott görnyed a sivatag homokján, - ő ezentúl már mindig
idegen lesz.

Igen, tudta ezt. Ezentúl föltétlenül érthetetlen lesz szava még az Istenben
szeretett testvérei számára is, akik jobbak, mint ő. Mert róla 'Úgy döntött az Úr,
hogy a Tűz útjára lépjen. Még azok is, akik legjobban szívéhez nőttek, teher
nek tekintik majd szeretetét, mert érezni fogják, hogy ellenállhatatlanul mást
keres mögöttük,

Mivel az Anyag ledobta magáról tülekedésének és sokaságának f'átylát s föl
fedte előtte dicsőséges egységét, ezért most már sötét űr választja el őt a töb
biektől. S mert az Anyag végleg elszakította szívét mlndattól, ami helyhez kö
tött, egyéni és töredékes, ezért csakis teljes szilárdsága lesz ezentúl apja, anyja,
családja, faja, egyetlenegy égő szenvedélye.

S ez ellen a világon senki sem tehet semmit.
Végleg elfordította tekintetét attól, ami futva tűnni kezdett mögötte, Túláradó

bizalommal adta át magát annak a szélnek, mely magával sodorja a Mindenséget.
S íme az örvény mélyén fény kezdett növekedni, szelíden feléje fordult, akár

csak egy tekintet... Meleg áradt szét, s ez már nem egy fókusz kemény sugár
zása volt, hanem valamiféle test gazdag kiáradása... A vak és vad márhetetlen
ség kifejezövé és személyessé vált. Alaktalan rétegei egymásra borultak s le
írhatatlan arc vonásait villantották elő.

Egy Létező rajzolódott ki mindenütt: vonzón. mint a lélek; megtapinthatóan,
mínt valami test; óriási, mint az ég... egy Létező, a dolgokba szürémkezve, és
mégis más mint ők; a dolgok anyaga fölött áll, pedig velük ruházkodik s ben
nükölt alakot.

Hajnalodott a Világ szívén.
Isten ragyogott az Anyag csúcsán s az Anyag hullámai Isten elé sodorták a

Szellemet.
Az Ember térdre esett a tűz-szekérben, mely elragadta őt.

S így szólt:

HUWNUSZ AZ ANYAGHOZ

"Légy áldott, kesernyés Anyag, meddő rög, kemény szikla. Te csak erőszak

nak engedsz, s dolgozni kényszerítesz, ha enni akarunk.
Aldott légy, veszélyes Anyag, víharos tenger, legyőzhetetlen szenvedély. Föl

falsz, ha le nem láncolunk.
Aldott légy, erős Anyag, ellenállhatatlan Fejlődés, mindíg születő Valóság.

Minden percben szétveted kereteinket, s ezért arra kötelezel. hogy folyton mesz
szebbre kutassuk az Igazságot.

Áldott légy, egyetemes Anyag, határtalan Tartam, parttalan Éter; csillagoknak,
atomoknak és nemzedékeknek Hármas mélysége, Túlcsordulva áradsz, szétoldod
szűk mércéínket, s ezáltal feltárod. hogy mily nagy az Isten.

Áldott légy, áthatolhatatlan Anyag, mindenütt ott feszülsz lelkünk és a Lé
nyeknek Világa közt, s ezért epedve vágyjuk, hogy szétszakíthassuk a jelenségek
varratlan köntösét.

Légy áldott, halhatatlan Anyag. Egyszer majd szétporladsz bennünk s erőnek:

erejével dobsz a létezők kellős közepébe.
Anyag, tenélküled, támadó erőíd híján, kíszakító karjaid nélkül - tunyán él

nénk, gyerekesen; egy helyben topognánk; önmagunkat sem ismernénk, és Istent
sem. Te lerontasz és beköltözöl. ellenállsz és hajolva engedsz, fölborítasz és épí
tesz, leláncolaz és fölszabadítasz. Lelkünk nektárja, Isten Keze, Jézus Teste, Anyag,
áldalak.

- Áldalak, Anyag, és köszöntlek, hiszen nem olyan vagy, mirit ahogy 
csonkán, eltorzított arccal - lefestenek a tudomány főpapjai s erénycsőszök ; azt
mondják, hogy brutális erők s alacsony ösztönök halmaza vagy. Számomra olyan
vagy, ahogy ma látlak: teljes és igaz.

Köszöntelek, létnek s Atalakulásnak kimeríthetetlen képessége. Benned csírá
zik és növekszik a dolgok kiválasztott Színe-Java.

Üdvözöllek egyetemesen közelhozó és egyesítő hatalom. Te kö.töd össze
a monádhadakat, s veled mindnyájan a Szellem útján összpontosulnak
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Köszöntelek, forrás! Lelkünket hordod nyugodt méhedben (1). Tiszta krístály
vagy. belőled épül az új Jeruzsálem. .

üdv néked, isteni Erőtér, Teremtő Hatalomtól terhes. Óceán vagy, melyet a
Szellem korbácsol. Anyag vagy, a megtestesült Ige gyúr és kelt életre téged,

- Az Emberek gyakran azt képzelik. hogy ellenállhatatlan hívásodnak enge
delmeskednek, ha irántad való szeretetből önző örömöcskék külső szakadékába
vetik magukat. .

Visszfény csalja meg őket, vagy visszhang.
Ma már látom ezt.
Anyag. ha téged akarunk elérni, akkor először részt kell vennünk abban az

egyetemes kapcsolatban, ami itt a Földön rnínden mozgó valósággal összeköt. Las
san-lassan meg kell éreznünk, hogy szétfolyik kezünk közt mínden egyedi dolog,
ha ragaszkodunk hozzá. S végül minden szilárd állandóság és minden egyesülés
egyedüli lényegének hatalma alá kell kerülnünk.

Ha birtokolni akarunk, fájdalmak közt kell hófehérre rnosn unk, miután bol
dogan öleltünk át.

Anyag, te uralkodsz a kék magasokban. ahol mellőzni akarnának téged 11
Szentek. Oly áttetsző s mozgó Test vagy, hogy már alig tudunk megkülönböztetni
valami szellemtől. '

'Anyag, ragadj magasba munkámmal, elszakítottságommal és halálornmal. Vígy
el oda, ahol végre szűzen ölelhetern a Mindenséget!" (2)

Lent elcsendesült a sivatag s valaki sírt: "Atyám, Atyám! Micsoda bolond szél
vitte el őt!"

A földön pedig ott hevert egy köpeny.

(Jersey, 1919. augusztus 8.)

(REZEK ROMÁN fordítása)

(l) Az evolúciós formájú Teremtésben azért volt szükség az Anyagra, hogy a földÖJl
megjelenhessék a szellem. Teilhard később ezt így határozta meg: "Az Anyag a szeütem
méhe" . Méhe, tehát hordozója, de nem teremtőelve. (A francia kiadó [egyzete.)

(2) Ezt ne értsük féire! Teilhard nem hozzávetőlegesen, hanem teljesen ismerte és'
élte a hagyományos misztikát, tehát oktalanság nélkül vállalkozhatott erre az Anyaggal
folytatott harca. Elő is volt készülve a legszigorúbb aszkézissel; már gyermekkorában is,
majd ifjúkorában, amikor míridíg rendíthetetlenül hú volt a keresztény eszményhez: ké
sőbb pedig azzal az aszkézissel, amely élénken és szüntelenül megfelelt egy olyan hivatás
követelményeinek, amely a tökéletesség magasba törő útjain állandóan előrevitte, egészen
abba a magányba, amiről ezt írja: " ... ő ezentúl már mindig idegen lesz... , sZalVa föl
tétlenül érthetetlen marad még az Istenben szeretett testvérei számára is, mert róla úgy
döntött az Úr, hogy a Tűz útjára lépjen..." "Ennek a lendületnek és Istenbe-kapaszko
dúsnak gyökerén - mondja Teilhard önmagáról - azt találhatom, hogy lelki életemben
egyre fontosabb lett az Isten Akaratának megérzése." (Az Anyag Szíve címú visszate
l<intésében.)

Hosszan és hősies odaadással kellett átjutnia ezen a misztikus :Éjszakán. Ezt a Hit,
Remény és Szeretet teológiai erények rendkívüli fejlődésének kellett fenntartania, hogy
'áttetszővé' váljék az Anyag és hogy ez a fejlődés - a Megtestesülésből s az Eucharisz
tiából fakadó végső megszeritelödéssel együtt - az Anyagban fölfedje Krisztus ragyogó
je!enlétét.

Tehát hogy teljesen megértsük a Himnusz az Anyaghoz című részt, ahhoz az szük
séges, hogy az aszkétikában 'via purgativá'<nak (a tisztulás útjának) nevezett fejlődés vég
pontjára állítsuk: .arra a csúcsra, ahová a mennyei Jeruzsálem fénye árad.

Ezekből pedig az következik, hogy a kérdésben nem jártas keresztény súlyosan téved
.ne, ha azt képzetné, hogy követnett Teilhard-t anélkül, hogy hozzá hasonlóan előbb ne
vállalkozriék a hagyományos utak végigjárására. (A francia kiadó [egyzete.)
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