
ESZMÉK. ÉS TÉNYEK
Éppen Franciaországban időztem,

amikor ott nyilvánosságra hozták a
Szent Officium 1962. június 30-i dá
tummal kiadott "mon~tum"-át, amely
felhívja az összes püspököket, rendfő
nököket, szemínáríumí és egyetemi
rektorokat. hogy védjék meg a lelIke
ket, főként pedig a tanuló ifjúság lel
két a Teilhard de Chardin és követői

munkásságában jelentkező veszélyek
kel szemben. Ezekben a művekben

ugyanis - rögzíti meg a Szent Offi
cium .,bizonyos kétértolműségek

lappanganak, amelyek filozófiari és te
ológiai síkon helyenként olyan súlyos
tévedéseket tartalmaznak, amelyek
sértik a katolikus bölcseleti és ,teoló
giai tanítást". Ismerve az előzménye

ket, amelyeket én még folyóiratunk
1961 decemberi számában igyekeztem
tárgyilagosan megvílágítani, semmi
meglepőe sem talúlhatunkabban, hogy
az egyház részéről újabb hivatalos fi
gyelmeztetés hangzott el. Mint tud
juk, a Szemináriumok Kongregációja
már 1958-ban megtiltotta Teilhard
műveinek olvasását a papnevelő inté
zetekben s ugyanakkor árusításukat is
a 'kirnondottan katolíkus könyvesbol
tokban. E művek kiadásai és fordítá
sai azonban azáta is egymást érik az
egész világon, s a bennük foglalt gon
dolatok nemcsak a katolikus értelmi
ség vezetői réteget hódítják meg mind
nagyobb arányban, hanem vonzóari
hatnak a más keresztények, sőt a nem
hívők soraiban is. Amennyire pedig
örvendetes ez egyfelől, annyira ké
nyelmetlen is lehet másfelől, mert
nem kétséges. hogy Teilhard egyes fo
galrnazása.i, azonosításat és kifejezései.
ha csak elszigetelten, éppen a konk
rét előfordulási helyükön nézzük őket

s nem vizsgáljuk ugyanezen műve'k

ben más összefüggésekben is, végül
pedig félreérthetőségüket vagy hiá
nyosságaikat nem gondoljuk tovább a
katolikus tanítással való összeegyez
tethetőség irányában. amihez komoly
teológiai felkészültség is kell, akkor
bizony könnyen kiűresíthetnek az ol
vasó elméjében nem egy általunk sar
kalatosnak tartott hitigazságot.
Ebből következik viszont, hogy

amint annak idején a Szemináriumok
Kongre~ciójánakrtilalmát,úgy most
a Szent Officium figyelmeztetését is
helyesen kell értelmeznünk s nem sza-

Írja Mihelics Vid

bad a célzatori túlmenően magyaráz
nunk. Nem Teilhard műveinek glo
bális elítéléséről van itt szó s még ke
vésbbé ..indexre tételéről", hanem ar
ról, hogy mind magának Teilhardnak
vallási vonatkozású fejtegetéseit, mínd
pedig azokat az dképzeléseket,arrne
lyek e fej-tegetések nyomán kialakul
hatnak bennünk, krttíkaí beállított
sággal kell rnérlegelnünk. . Mert ha
ilyen módon .tisztázzuk a kétértelmű

ségeket és elejét vesszük ,a belőlük

adodható tévedéseknek, akkor már
bízvást előtérbe állíthatjuk azt a lé
nyeges mozzanatot, amelyet a moni
tummal kapcsolatban Henri Fesquet,
a párizsi Le Mande és a Témoignage
Chrétien neves publicistája ekként je
lölt meg: "A Szent Officium nem té
veszti szem elől, hogy Teilhard de
Chardin vakmerő eszméi igen sok em
bernek visszaadták a hitét, és, hogy
ennek a jezsuita atyának a tekintélye
igen jelentős a tuöományés a vallás
birodalmában ugyanúgy, mint a po
litikai életben is."

A Szent Officium figyelmeztetése,
amelyet az előadottak után, úgy hi
szem, ncrn-katolikus oldalról is meg
okoltnak és észszerűnek ismerhetnek
el, nem is 'keltett semmi zavart még
az élvonalbeli "teilhardisták" körében
sem. Az nyelt voltaképpen hivatalos
megerősítést. amire a Teilhard műveit

taglaló kitűnő teológusok egész serege
már régebben rámutatott. Nem így
fogadták azonban, legalább is !Fran
ciaországban nem, az Osservatore Ro
mano ebből az alkalomból közreadott
erkkét. amely ugyanakkor, amikor
élesen visszautasította Henri de Lubac
legutóbbi, Teilhard védelmében írt
könyvét. csupa olyan idézetet hozott
Teilhard írásaiból, amelyek első hal
lásra könnyűszerrel ellene fordítha
tók a katolikus dogmáknak. Ezt iga
zolita a vatikáni lappal vitázva M.
Garrigou-Lagrange is a Témoignage
Chrétien hasábjain. Lyonban járva
meg is akartam látogatni ebben az
ügyben Lubacot, sajnos azonban ép
pen akkor nem tartózkodott a város
ban,

Csatlakozzunk-e most már azokhoz,
akik úgy fognák fel a Szent Officium
figyelmeztetését, hogy jobb, ha kato
likus részről nem is nyúlnak hozzá
Teilhard de Chardin műveihez ? Úgy
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vélem, nagyon rosszul tennők. Nem
csak azért. mert a visszahúzódás! jog
gal ellenünk magyarúznák, hanem fő

képpen azért, mert sokunk számára
elviselhetetlenül Ieszűkítenők gondol
kodásunkat és olyan támpontoktól és
ösztönzésektől f'osztanók meg magun
kat, amelyek nagyon is megkönnyít
hetik derűlátásunkat és helytállásun
kat ebben a modern világban. Ez tű

nik ki még Olivier A. Rabut Ieitegc
téseiből is, aki talán a legszigorúbb és
elmélyültebb kritika alá vette eddig
Teilhard irányát és műveit.

Rabut domonkos szcrzctcs. tehát
nem jezsuita, mínt például Daniélou
vagy Lubac, akiket némelyek bizonyos
részeehajlással vádoltak meg egykori
rendtársuk javára. Rabut nemcsak ki
váló teológus, de jelentős természettu
dós és természetfilozófus is, akinek
ebbeli minőségei.t hazájában osztatla
nul elismerik. Idevágó könyvét, amely
nek Dialogue avec Teilhard de Cha,r
din (párbeszéd Teilhard de Chardtn
nel) a címe, németre és legutóbb an
golra is lefordították. Alcíme szerint
"Teilhard élotművének természettudo
mányos, bölcseleti és teológiai megvi
tatása". Tekintettel a Szerit Officium
figyelmeztetésére. egyelőre csak a har
madik részt, a teológiait vegyük szem
ügyre. Ez most a Jegidőszerűbb.

*
Tapasztalhatjuk, hogy Teilhard de

Chardin keresztény olvasóit gyakran
riasztják meg ellentmondó érzések -
bocsátja előre Rabui, Szóhaszriálatn
olykor többértelmű, egyes szövegezé-

'sei szerencsétlenek, alapvető kérdések
is vannak, arnelyoknél hiányoljuk az
elengedhetetlen szabatosságot...Arn e
kijózanító külső mögött nagyon jó ere
deti meglátásokat észlelhetünk. ame
lyek alkalmasak arra, hogy új vért vi
gyenek a keresztény gondolkodásba."

Az evolució témája - szögezi le Ra
but - önmagában nem okozhat sem
mi nehézséget. Teilhard nagyon helye
sen jelentette ki: Isten engedi, hogy
a dolgok él maguk törvényei t követve
fokozatosan bontakozzanak iki. Szerit
Tamás előtt Isten a "causa prima", ez
elsődleges ok, nem a .,causa secunda",
a másodlagos ok -eltekintve a csoda
leülönős esetétől; másként kifejezve: a
Teremtő nem egy ok a sok többí kö
zött, ö az okok alap ia, miért is soha
sem a természettudomány ügye, hogy
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vele találkozzék. Magn a tudományos
m:Jgyal'Ú7'll anélkül érheti el teljes
S2s:2t, hogy elhagyná a másodlagos
okok rendjét, és egyebet is számítás
ba venne, mint ezeknek az okoknak
természc-tes összejatszását. Az sem
kelthet tehát scrnrniIóle rnegrőkönyö

dcst. még a tcrerntás álláspontjáról
nézve sem. hogy az ember az egyik.
és pedig a végső tagja az anyag és az
élők fe.ilődésének. A k atol ikus hit ab
ban, hogy az emberi lélek túlemelke
dik az anyagon, csak axkor kerülne
kérr.:~s eló, ha az evolució kizárna
minden ontológiai törést, vagyis "disz
kontinuitást". Teilhard eléggé hangoz
tatja. hogya természettudomány ál
tal tényként elfogadott fejlődési foly
t"tóh:g:)ss:ig a jelenségre vonn t kozik.
Ihiszen a tudornúnv csakis az ált aln
észlelhető jelenségeket ragadhatja
meg, nem pedig a rejtett struktúrá
kat, A tudomány úll il ása í t és megál
lapításait tehát össze tudjuk egyeztet
nj valamely lót fok atlópóscvet.

A katolikus vllágnézetbc csak az üt
közné« bele, ha az evoluciónak tulaj
danítanúk az emberiség üdvözülését.
'I'ei lha.rd gondolkodásában azonban
nincs semmi olyan, ami kiküszöbölné
vagy potolná a keresztény üc]vöc;s:-
get. Ő nagyon is vall ja, hogy egyedül
Krisztus kegyelme üdvözít s nem az
cvoluciós erők Allítja azonban. hogv
a kegyelem f'r-l használia az evoluciót.
Tei lhard úgy ';~IL hojry az isteni üd
vözítés t('rm:'sz~tcs eszközökke! él.
amelyek mcgcn acrlik az embat-ne'c.
hoav Isten urJr.:l1{myait jobban magá
év;', tegy" és gvürnölcsőzóbben érté
kf'~,':tse. S Teilhardnak ez a ki indu.ló
:íl1:í'·;.j 'kétségkívül .,cgészséges" - fűzi

hozzá Rabut.
EI tell ismernü n k azt a t ényt ,is 

mondíu atovábbiakhan Rabut
hogy D természeti ertik kihatásaként
és k ü lö nösen az €I'1lbcri s~gít:5 eszkö
Z("I~' órtclrncs hpsznfJlüta nyomán min
c!:'nkénpon e lőúl l b iz onyos cmd~"edés,

akár kegyelemmeL akár nnólkül, Egy
v,'gv ,két évszázada csupán, hogy az
emberi tudat megseitette ezt. A szel
lem azóf a mindiobban szabadul a
m::-gkötóse,1dől, amelyek fogvu tartják,
s ez a szellem egyre nazvobb szere
Det visz él csclekvóshcn és a minden
ség rncghód itás iban. Ilvon beállított
s:ig:J il modern ember s ez is iaazsá«.
S méltrin rnutat rá T'eil'h-ird egy kö
zös nagy emberi reményre. ' amikor



· hirdeti, hogy az emberiség egyre szer
vesebb egység és egyre több öntudat
felé menetel.

Ami mcst már kérdés. hogy micso
da viszonyban áll Egymással ez az
ernber-i remény és a keresztény 're
mény, rni a viszony a történet tenmé
kenysége és az embertség isteni hiva
tása között. A kinyilatkoztatás szarint
Isten egy üdvfolyamatot indított el,
amelynek cÉ'lj9. a lélek nagykorúsága,
az öntudat szabad kibontakozása, az
ember belső szabadsága és az embe
riség egysége. Mi több, Szent Pál és
Szent János a megváltottak közös tes
téről is beszól, Egy al.akulóban levő

..szuperorganízrnusról". amelyet álta
lában Krisztus titokzatos testének ne
vezünk. S ezt várja Teilhard is az
evol uciótól.

Itt azoriban nem szabad elfelejte
nünk - fejti ki 'Peí.lhard helyreigazí
tásaként Rabut -. hogya tökéletese
dés a történet értelmében és a fel
emelkedés a szentségre két egészen kü
lönbözö mozgás. Különböző még ak
kor is, ha elfogadjuk, hegy a kozmi
kus és az emberi növekvés a közös
ségi szcrvezct és a szellem felszaba
dulása felé nincs minden kapcsolat
nélkül a Misztikus Test fokozatos épü
lósévcl.

Az a tény. hogy mi már olyan pil
lano tban élünk. amikor a történeti
cvolucló meglehetősen előre haladt,
tcrmészctszerúen magával hoz egy 'ki
fejezettebb szernelyi öntudatot és egy
k i Iejezcf.eob személyi szabadságot.
Az emberiség jobb összeforrása és szo
rosabb egységesülése egyre több ne
hózségot küszöböl ki - gondoljunk
csak a sz oci ális igazságtalansúgokra és
a szélsőséges nyomorra -, amelyek
gátol ták eddig az evangéliumi igék
valóra válását. Az új körűlmények

előmozdítják egy olyan szeretet érvé
nyesülését. amely jobban hozzái.ll ik a
Misztikus Test struktúrájához ; ez a
szeretet ugyanis. mint tapasztalhatjuk,
magasabb rnértékben kőzösségi vonat
kozású. mínt régebben. s ezt a sze
rel etet jobban áthatja a személyes
odaadás is. Feltehető tehát, hogy ha a
mechanizálódás és az önzés kinövései
nem viszik kátyúba az evolucíót, ak
kor a jövő embere sokkal szorosab
ban hozzá fog 'kapcsolódni embertár
saihoz és SOKkal több érzéke lesz a
nagy 'kollektív egységek iránt. Ezért
is kell hirdetnünk, hogy aki cllene

szegül ennek a természettől akart ha
ladásnak, ellene fordul a keresztény
ségnek is. Hiszen nem lehet kétséges
előttünk, hogy az 'emberiség evilági
Iejlődése, amennyiben magában fog
lalja az öntudat, a szabadság és a szo
Iidari tás növekedését, kedvezőbb fel
tételeket teremt a megszentelődésre

is, akkor is, ha ugyanakkor az eddigi
eknél nagyobb kíséntésekkel jár. Igy
érthető meg az a .kfvánság is, hogy a
keresztény tömegekben mínél több le
gyen a nagy felfedezők, a rádiumku
tatók szelleméből; hogya keresztény
emberek csatlakozzanak oda nemze
dékünknek és az egész emberiségnek
közös törekvéseihez; hogy felismerjék
arinak szükségét is, hogy minden em
beri nagyvonalúság, minden földi
erény egybe fusson össze, függetlenül
attól, hogy mi ebből a hívöké s mi a
nem-hívőké,

Teilhard mindezt helyesen látta
meg - jelenti ki Rabut -, ugyanak
kor pedig tisztában volt azzal is, hogy
az evolucíó nem szükségszerűen nö
veli meg a szentséget, mi több, szá
molt valamelyest azzal a lehetőséggel

is, hogya jövő emberi közössége a
szép gazdasági és kulturáliseredmé
nyek mellett is kifejezett ellenséges
ségbe kerülhet a kereszténységgel.
Ami azonban a végkifejlést illeti,
abban egyátalárt nem kételkedett.
Meggyőződéseszerínt az emberiségnek
természetes szuperorganizmussá való
egységesüléséről és az Omega pont el
tcgadásáról Isten éltető ereje kezes
kedik. S Teilhard itt nyilvánvalóan
tévedett - állapítja meg Rabut -,
mert amiről a keresztény tanítás biz
tosít, az egyedül a tenmészetfölötti
.,pleroma" sikere. (Közbevetőleg meg
kell jegyeznem, a "pleroma" egy má
sik szerző, Claude Cuénot meghatáro
zása szerínt ,,,természetfölötti organiz
mus, amelyben az isteni Egy és a te
remtett Sok összeolvadás nélkül kap
csolódik egésszé, anélkül, hogy bárnni
lényegest adna hozzá Istenhez". Más
ként fogalmazva: "KJ:1is2Jtus által ala
kított organizmus, amelyet Krlsztus
egyesít az ő misztdkus testével.") Ha
például az emberiség egyik napról a
másikra kipusztulna magyarázza
Rabut -, a természetfölötti pleroma
vagy a Misztikus Test már ebben az
esetben is . telles lepne. Hitünk sze
rínt ugyanis a természetfölötti élet
tulajdonságai teljesen elégségesek ah-
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hoz, hogy egyetlen testet alakítsanak
ki, s nem követelnek meg semmiféle
természeti rendi történést. A terrné
szetes konvergencia eszméje Teilhard
nál olyan feltevés, amelynek nincs
biztosítéka a keresztény teológiában.

Rabut osztja Teilhardnak azt a né
zetét, miszerint mínden emberi alko
tás annak a többé vagy kevésbé tá
voli kihatásnak révén, amelyet a szel
lemi világra gyakorol, hozzájárul ah
hoz, hogy Krisztus az ő misztikus tel
jességében előlépjen. azt a következ
tetést azonban, amelyet Teilhard eb
ből egyik helyen levon, már koránt
sem fogadja el. Azt mondja itt Teil
hard: "Amikor tehát a vonást, az
ütést, a pontot, amellyel éppen fog
lalkozom, végső természetes befejező

désükhöz viszem, akkor megragadom
a végső célt, amelyre az én rnélyebb
akaratom törekszik." Mert ha bizo
nyos is - mutat rá Rabut -, hogya
természetfölötti cél követése össze
egyeztethető a tökéletes emberi mun
kával, sőt ez a munka - bizonyos
lelkületi feltételek mellett - kedvező

is számára, a természetfölötti célt nem
ennek okából érjük el, hiszen ez egye
dül Isten ajándékaként történrk meg.
Rabut azonban miridjárt hozzáteszi,
hogy vannak Teilhard műveiben he
lyek, amelyek ebben a kérdésben a
korrekt teológiai szemléletet tükrözik.

A "KoZimikus Krísztus'' eszméje
egyébként általában is veszélyes s ma
ga a téma is kényes - szögezí le
Rabut. Teilhard szerint Krtsztus a te
remtés "konvergencia-centruma", 's

Teilhard úgy véli, hogy Krisztus pon
tosan ebben a konvergencia-centrum
ban fog állni, amikor az emberiség,
vagy a jövő emberiségének egy része
megvalósította egységét és egy új ter
mészetes személyt képez. Krisztus fog
ja tehát az evoluciós fejlődést befe
jezni azzal, hogy az ernberfajt a ter
mészetfölöttibe emeli és arra a töké
Jetességre viszi, amelyet az ember ter
mészettől fogva nem 'remélhetett. S
akkor - úgymond - "többé már csak
Isten lesz, aki mindenekben minden".

Teilhard idevágó fejtegetéseiben
nincs meg a kellő világosság - jelen
ti ki Rabut. A katolíkus tanítás sze
rmt ugyanis, ha az evolució egy na
pon sikeresen be is fejeződik, a Krisz
tushoz való térés problémája még
míndíg fenn fog· állni. Nem vehető

számításba semmiféle ellenállhatatlan
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kegyelem, amelyet az emberiségnek a
maga egészében lelkesülten kellene
fogadnia; akkor is még kinek-kinek
meg kell birkóznia az egyéni döntés
nehézségeivel. De ami a .Jcozrníkus
Krisztust" illeti, itt is őrizkednünk

kell egy "pankrisztifikáJlás" képzeté
től, amely szerint mí nden, ami léte
zik, Krisztusnak egy darabkáját tar
talmazná. A kozmosz nem egy test,
amelyben az Ige inkarnálódík - hang
súlyozza Rabut. Krisztus össze van
kapcsolva a kozmosszal, maga a min
denség azoriban nem test egy nagyobb
inkarnáció számára, és nem is lesz
soha az. Hogy a rníndenség Krisztus
testének valamilyen folytatása. ez na
gyon termékeny gondolatnak bizo
nyulhat, de Krisztus testét minden
képpen meg kell különböztetni attól,
ami alája van rendelve.

•
Amióta az ember felismerte az eVD

luciót, csodálatos módon kitágult a lá
tóhatára. "Bennünk és körülöttünk
színte kézzelfoghatóan fejlődik ki az a
nagy horderejű pszichológiai jelenség.
amelyet az érzék felébredésének ne
vezhetnénk az emberi iránt - rnoridja
Teilhard de Chardin. - Az emberek
kezdik átérezni, hogy mindannyian
egy nagy feladatot szelgálnak. amely
nek előbbre vitele szinte vallásilag kö
telezi őket. Többet tudni, többre ké
pesnek lenni. Ezeket a szavakat csak
nem valamennyiünk szemében a szak
rális érték dicsfénye veszi körül, füg
getlenül attól. hogy sokak számára
csupán gyakorlati értelemmel bírnak."
Annál sajnálatosabb, hogy némely ke
resztények csak "ujjheggyel" nyúlnak
hozzá az emberi feladathoz, részben
kényelmességből. részben mert aggód
nak az erényeikért, Holott csak önma
gunknak teljes bevetése e feladat
munkálásába, földi viszonylatokban
is. csak ez növelheti minden dolognak
és életünknek értelmét; ha pedig
megvan bennünk a szeritség után való
vágyakozás, akíkor a létezők iránti ér
zékből lépésről lépésre káalakul az ér
zékünk az isteni iránt is.

Teilhardnak ezt a gondolátmenetét
bámulatosan szépnek és jónak mond
ja Rabut. ,.Nekem az a nézetem - ír
ja -, hogy Teilhard teljes mértékben
igazolta az általa alkalmazott megol
dási elvet: keresnünk kell Istent és
egyidejűen bele kell állnunk az evo
lució sodrába; eleget kell tennünk Is-



ten összes kívánságaínak, ideértve
azokat is, amelyeket az evolució nyil
vánít ki. Csatlakozom a következő elv
hez is: a rnegszentesülés befejezi és
tovább viszi az evoluciós emelkedést.
Ahhoz azonban, hogy ezt az utóbbi
elvet helyesen alkalmazzuk, két fon
tos rnozzanatot kell emlékezetbe !idéz
nünk. Először azt, hogy a megszente
sülésnek megvannak a saját eszközei
és kategorikus követelményei, ame
lyek túlrnennek az evolución és nem
is olvashatók ki belőle. Másodszor azt,
hogy a rnegszentesülés az evolució
főtengelyét, vagyis a lét kiteljesedé
sét, tárgyi tartalmába viszi tovább, de
nem feltétlenül az elképzelést is, ame
lyet az ernberek felőle alkotnak."
Amivel tehát Teilhard egyébként he
lyes nézeteit teológiai oldalról ki kell
egészíteni, az a tény, hogy a termé
szet és Isten országa között sok a sur
lódás, s ami a kentársak szemében
megfelelni látszik a történet irányá
nak, nem szükségszerűen fekszik a
szeritség vonalában.

Rabut egy másik súlyos észrevétele
arra vonatkozik, hogy 'I'eílhard óriási
jelentőséget tulajdonít az anyagnak a
szellem számára. Ebben a kérdésben
- úgymond - vannak Teilhardnak
sajnálatos megnyilatkozásai is. Az
persze nem vitás, hogy az anyag po
zitiv értékkel bír, Az az emberi élet,
amely arra vetemednék, hogy távol
tartsa magától, vagy csak a lehető leg
kevésbbé éríntse az anyagi mindensé
get, azt a veszélyt kockáztatná, hogy
illuzóriussá válik. S az sem kétséges,
hogy ha rní maximális hasznot hú
zunk az evolució gazdagságából és
megtapasztaljuk a mindenség egysé
gét, ebből erőt és világosságot merít
het a szellemünk. Viszont nem szabad
felednünk, hogya környezeti adottsa
gok tudományos megismerése és tech
nikai hasznosítása még nem hozza au
tomatikusan magával a spirituális ha
ladást. csupán elősegíti ezt azoknál,
akilk hívek maradnak Isten szélításá
hoz.

Rabut szerint ez a most körvonala
zott mozzanat is elegendő lenne Teil
hard ama tanácsának alátámasztásá
ra, hogy a keresztények habozás és
vonakodás nélkül vegyék ki részüket
a társadalmí rend tökéletesítéséböl és
akultura fokozásá:ból. TeiLhard ilyen
irányú buzdítása nincs semmiféle el
lentmondásban a "világ" evangéliumi

elítélésével. mert az evangélium csak
azt a hiú és bűnös életfelfogást kár
hoatat]a, amely a világot inkább él
vezni akarja, semmint benne emberi
funkciót teljesítení. Méltánemeli ki
továbbá Teílhaed, hogy a kutató tevé
kenységet ma már csak közösségben
lehet eredményesen végezni, s hogy
általában is a kollektív munkában
olyan kincs fekszik, amelyet ki kell
aknázni. "Mérhetetlen szellemi hata
lom szunnyad a rní emberi sokasá
gunk mélyén - h:lmgoztatja Teilhard
-, amely akkor fog előlépni. ha 'ké
pesek leszünk önzésünk válaszfalait
lebontva meglátásainkat éserőieszíté

seinket 'alapvető módon egyesíteni."
Bizonyos, hogy hívők és nem...hívők
nem ugyanarra a célra törekednek. 'Ez
azoniban nem oik arra, hogy együtt ne
működjenek minden egészséges dolog
ban. Ez egyenesen kötelességünk is,
mert hitünk szerínt a nem-hívő is ar
ra hivatott, 'hogy azon az úton, amely
az ő számára lehetséges, részese legyen
Krísztus rnisztdkus testének. A jó
együttmunkálkodás a földön itt-ott
persze repedéseket szenved, ezek fö
lött azonban egyedül ISIten bíráskodik.
S ha adódnalk is nehézségek, nem
szelgálhatnak ürügyül arra, hogy· a
bajt még rosszabbátegyük, már pedig
ez történnék, ha az összetalálkozás
keresztények és nem-hívők között nem
valhatna valóságga.

*
Teilhard de Chardin vallási műve,

ha szorosan vesszük, a páli tanítás és
az evoluciós elmélet színtézíséből áll.
Szent Pál szeránt Krisztus lesz az
egész teremtés közepe és feje; az egész
nundenség egy új rendet vár és en
nek irányában halad; ebben az új
rendben Krisztus ténylegesen uralko
dik a mindenségen; a dolgok aikkor
érik el teljesülésüket, amikor Krisz
tus az összes megváltottakat önmagá
val egyetlen testben egyesídette. Nem
kétséges, - mondja Rabut -, hogy
Szent Pálnak ez a próféciája sugallta
Teilhardnak azt a gondolatot, hogy az
ember fejlődésének egy olyan szuper
organizmusban ke1l tetőz1lie, amely
belső közösséget valósít meg Istennel.
Ez fogja jelenteni szerinte annak az
emberi öntudat.n.a.k legmagasabb fo
kát is, amelynek kibontakozását az
egész míndenségben az evolucíö szol
gálja.
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Ha Teilhard csak annyit .rnondana
- állapítja meg itt Rabut -, hogy az
evolúció befejeződése a megszemtelő

dött emberiség, s nem térne ki arra
is, hogy mi módon fog egybeesniez a
befejeződés a Mísztí.kus Testtel, akkor
teológiai szempontból nyugodtan elfo
gadhatnók a szintézisét. O azonban
amellett kardoskodik, hogy az az em
beri szuperorganizmus, amely az
Omega ponton majd Istenben oldódik
fel, ez az "agyaknaik agya". természe
tes okok természetes eredményeként
áll elő és igazi fizikai személy lesz.
amely úgy tevödjk össze az ernberek
tömegéből, uruként a testünk a sejtek
tömegéből. Ez pedig sem tudomá
nyosan, sem teológiailag nem igazol
ható. Szerit Pál kifejezetten természet
fölötti egységről beszél, amely annak
köszönheti Iétét, hogya kegyelem szö
ví egybe és hálózza össze. Szent Já
nos mennyei Jeruzsáleme sem a sa
ját erejéből, hanem Krísztus erejéből

alakul ki. Mindkettőjük felfogása te
hát inkább ellene, mint rnellette szól
a természetes szuperorganizrnus esz
méjének Egy dolog mindenképpen bi
zonyos, az nevezetesen, hogy maga az
evolucíó csak a Teremtőhöz vezethet
el nunket. de nem ahhoz az Istenhez
is, akli megszentesít minket.

*
Abból a teológiai bírálatból. ame

lyet Rabut gyakorol Teilhard de Char
din életműve fölött. azokat a kérdése-

ket próbáltam kiemelni, amelyeket
döntő fontossúgúaknak érzék. Úgy hi
szem azonban. a feltárt kri.tika í ész
revételek is elégségesen megokolják
azt a köteles óvatosságot, amely a
Szerit Offici umot figyelmeztetésre
késztette. Ugyanakkor azonban bizo
nyos az is - s ezt a monitum csak
nem valamennyi kommentálója alá
húzza -, hogy az egyház logfőbb té
nyezőinek egyáltalán nem volt szári
dékukban megnehezíteni vagy leállí
tani a Teilhard rnűveivel való komoly
foglalkozást. Annál kevésbé tehetünk
fel ilyen szándékot, mert mint Rabut
is nyíltan kijelenti: ,.Meggyőződésem.

hogy Teilhard nézetei helyes alapra
támaszkodnak, akkor is, ha ez az alap
ő előtte észrevétlen maradt. Két pont
ban toglalhatom össze: 1. Az emberi
ség természeti struktúrájából követ
kezően arra hivatott, hogy folyvást
nagyobb egységet és több öntudatot
fejlcsszen ki; 2. ezt a haladást a ter
mészetes rendben ösztönzésként érté
kelheljük a természetfölötü élet teljes
kibontakoztatására . .. Azokat a sza
batosságokat, amelyek Teilhardnál hi
ányzanak, mások p6tolhatják.. O elég
nagy ahhoz. hogy megbocsáthassák
neki, amiért nem látott rá mindenre.
Akkor is olyan horizentot nyitott ne
künk, amilyenről előtte nem is álmod
tunk volna. A mi feladatunk, hogy az
Igazságról, amely felé irányított, to
vább elmélkedjünk és fokozatosan ki
dolgozzuk egész müvének teológiai je
len tőségét."

._-_._-------
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