
adatának, mint a bíráskodást vagy az adók behajtásat. Nem volt "szociális taní
tása" sem; nem, nyilatkozott a Palesztina területén egymással keveredő különböző

gazdasági rendszerekről. A megszabadítás. amit hirdet, egyaránt érinti a testet és
a lelket, az üzleti ügyeket és a szerelmet, a munkát és a szemlélődést, a férjes
asszonyokat és a prostituáltakat. Közösséget vállal a szegényekkel, a foglyokkal,
az elnyomottakkal.A törvényen kívüliek otthon vannak az ő országában, a poli
tikusok rémületére, a törvénytudók botránkozására. Sokkal mélyebb értelemben
forradalmi, mint amit ezen a szón általában értünk. Arra figyelmeztet, hogy bár
milyen nélkülözhetetlen is, magában véve mégsem elégséges a külső struktúrák
átalakítása. A szív "fölforgatása" nélkül nem terelhetők más irányba az ember
legbensőbb vágyai és céljai. Az emberi viselkedés stílusát, az emberi kapcsolatok
természetét, belső logikáját kívánja átalakítani. Újjá akarja rendezni az emberi
életet. A társadalmi forradalom gondolatát a szív forradalmának az eszméjével
egészíti ki. .

Pontosan ez az oka annak, hogy üzenetét mcghamisították, hogy őt kivégez
ték; hogy továbbra is rosszul értelmezzük, következetesen félreértjük és elferdítjük
szavait. Művét nem koronázta különöscbb siker. Az emberi szívet nem sikerült föl
forgatnia. Ha vállalkozása ennyire eredménytelen, akkor nincs joga megkövetelni,
hogy az emberek elfogadják tanítását, hogy higgyjenek neki. Jogában áll azonban
megkövetelni, hogy ne forgássuk ki a szavát, ne hamisítsuk meg az üzenetét, hogy
arra hivatkozzunk, amit valóban mondott. Ez elvitathatatlan joga, bár a múlt
és a jelen tapasztalatai alapján vajmi kevés a reménye, hogy tiszteletben is tartjuk.

Miért jött Jézus? Mit akart? Mit tanított? Mi az, amiért élt és meghalt, elvi
selte a nélkülözést, a magányt, a gyalázatot, mi az, amit mindennél többre be
csült, aminek teljesen alávetette magát? Nem "a törvény és a próféták", nem
"Dávidnak az országa", hanem' mennyei Atyjának, Istennek az országa.

IRODALOM - Az indítást Rónay Gy.: Zakeus a fügefán, Budapest 1971. és A. M. GreeJey:
The Jesus Myth, Garden City, 1973. című műve adta, mely utóbbiból az esetenkénti hivatko
zásokon túl is nagyon sokat merítettem. A cllekben idézett szerzők müveí : K. Jaspers: Die
massgebenden Menschen, München 1971. - A. Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-For
schung, Hamburg 1972. I-II. - E. Schweitzer: Jesus Christus, München 1964. - T. W. Manson:
'l'he Sayinga of Jesus, London 1964. - E. Stauffer: Jesus and the Wilderness Community
at Qumran, Philadelphia 1964. - E. Kasemann: Exegetische Versuche und Besínnungen,
Göttingen 1964. I-II. - J. Gnilka: Jesus Christus nach frühen Zeugnissen des Glaubens,
J.Hinchen 1970. - H. Küng: Die Kirche, Freiburg 1967. - G. Vermes: Jesus the Jew, London,
1973. - Bellér B.: Vigilia 36(1971,n37. o. - G. Bornkamrri: Jesus von Nazareth, Stuttgart 1971.

TEILHARD DE CHARDIN

AZ ANYAG SZÍVE (3)
Fordította REZEK ROMAN

2. A Nooszféra Szövete

A megértés első időszakában a Nooszférának leginkább az a vonása hívta ma
gára figyelmemet, amit talán így nevezhetnék: "felületi feszültség". Egyedülálló
példa ez, egyetlen eset megfigyelésünk területén. amikor egy élő s az egész boly
góra kiterjedő (planetáris) nagyságrend szorosan önmagára hajlik s ezáltal alakít
ja ki teljességet.

Az élők szerteágazó tömegér szinte megkoronázza az emberi Egyetlenség ...
E nagyszerű kohéziós jelleg láttára szinte megtorpantam : erővel hatott koz

mikus érzékemre, hiszen végső-teljes-formájában ragadtam meg a Kozmikust. Az
Emberit fölfedező történetemben mégis csak kezdeti megközelítés volt, vagy
- ha úgy tetszik: nyitány, amely után három fokon villantotta fel a mélységes
szerkezetű nooszférikus Szövet természetét :

Gyökerén: a kozmikus szubsztanciának sui generis (egészen sajátos) alapvető

képessége, hogy elrendeződjék és önmagára göngyölődjék,
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Alakulása közben: az élettel átjárt Anyag fizikai-kémiai elrendeződésének

bizonyos értékfokán a "Reflexió" kritikus pontja, amely az Emberire jellemző

tulajdonságoknak egész sorát indítja meg.
Végül: a Reflexió hatására szétterjedve, éppen a nooszférikusnak velejé

ben: teljes, végleges és változhatatlan 'szi lárdság igénye és esirája.
Az Egyetemes megjelenéséről szóló fejezet második részében arról beszéltem,

hogy még egészen fiatal szellememre mily különös varázzsal hatottak a gravitációs
jelenségek. Vajon csak puszta véletlen volt, hogy e titokzatos energia helyett s
annak helyébe is lépve, aminek tanulmányozása szakmailag kívül esett tudo
mányos munkám körén, lassacskán valami ugyanolyan kiterjedésű és ugyanoly jel
legű másik valóság jelent meg egy olyan területen, amelyet jobban elérhetett
erőfeszítésem s amely közelebb volt még a Kozmogenezis tengelyéhez is? Már
nem az egyetemes "vonzás", amely fokozatosan önmagához húzza a kozmikus Tő

meget, hanem valami észre sem vett, névtelen hatalom, amely hajtja az Anyaget
(minél inkább összetömörül a nyomás hatására), hogy egyre nagyobb, különfélébb
s jobban szervezett korpuszkulákká alakuljon. Túl a közeledést okozó Görbén és
a vonalhajlat fölött az a Görbe van, amely elrendez, .. Már nem valami csöndes
folydogálás az egyensúly és a nyugalom felé, hanem ellenállhatatlan "Örvény",
amely egyetlen irányban (9), az egyszerűbbtől az összetettebb felé önmagára gön
gyüli a dolgok Szövetét : egyre nagyobb teret elfogtaló és csillagászatilag rnínd
inkább bonyolult magokká csavarja. S ennek az elrendeződést létrehozó önmagára
göngyölődésnek az az. eredménye, hogy bensőségessé alakítja és ezáltal megnö
veli a tudatot (a pszichés hőmérsékletet) az egymás után megszülető korpuszkulák
mélyén (10).

Az elektronoknak, atommagoknak. atomoknak fantasztikus örvénylése folyta
tódik, ágakra oszlik és titokzatosan fokozódik a sejtek és a sejtépítmények leg
mélyén ...

Harminc év óta ma is azt látom, hogy ebben a gyökerekig nyúló örvényben
egyszerűbbé válik, lényegét virágoztatja ki, átalakul az élettel átjárt Anyag fel
színes és csalóka nyugodtsága.

Élettel átjárt Anyag: törékeny valami. Látszólagos jelentéktelensége azelőttmín
dig nyugtalanított és lelohasztotta vágyamat, hogy imádjak valakit.

Vitalizált Anyag: vékony habocska csak, amely finom-törékeny rétegként le
beg bolygónk olvasztókemencéjének felszínén.

íme, hirtelen megláttam, hogy tebenned, minden pórusodon át, éltető nedv
ként vagy lángként fakad föl s ömölve árad a Világ Szilárdsága.

S akkor a dolgokban minden egyszerre fénybe borult. Szemem már érzékeny
lett s ezért láttam, amint az értékek s az Idő kettős nagyságrendi fokán helyez
kedik el minden.

Mert először is: ha az Élet már nem anomália, nemis mellékes valami, nem
kivétel - amint régen talán ilyennek tűnt -, hanem az Anyag méhéből fakadó
özönlés helyenkint fölcsapó megnyilatkozása, hát akkor a szerves anyag végtelen
kicsiny mennyisége, ami jelenleg vetőmagként létezik a csillagok között, semmit
sem ront a minőségén. Hiszen mit számít, hogy olyan ritkásan vannak élőlények,

ha ez csak azt mutatja, hogy a véletlenek játéka mekkora akadályt gördít annak
a "bonyolódási" erőnek az útjába, amely a Világmindenségben mindenütt ott feszül.

De van még más is:
Ha egyszer felismertem és elfogadtam (nem a "kisebb erőfeszítés" mechanikai

elvének ellentéteként, hanem kiegészítőjeként, sőt fölötte is uralkodó tényként) az
Anyag "maximális elrendeződésének" nagy biofizikai elvét, akkor szellemem szá
mára világos lesz az is, hogy ha egyszer az Élet valahol a Világon gyökeret vert,
hát akkor már elvárhatjuk, hogy nemcsak kiterjedni fog, hanem fokoz6dni is
(a végső-fokú bonyolódás révén) s a lehető legmagasabb fokát éri el ezen az élettel
átjárt égitesten. A geológiai korok folyamán így bontakozott ki a Föld színén az
Agy-fejlődés és a Tudat szívós, visszafordíthatatlan növekedése. És számomra így
kapott világos magyarázátot a Reflexió emberi jelensége. A Reflexió: "kozmikus"
kritikus pont, amivel találkozik, s amin egy adott pillanatban föltétlenül áthalad
minden anyag, ha eljut a pszichés hőmérsékletnek s a szerveződésnek magas fo
kára. A Reflexióval az egyszeru Élet (szinte másodszor megszületve) "az Élet négy
zetére hatványozódik". A Reflexió: szükséges és elegendő sajátság, amely meg
magyarázhatja azt a döntő szakítást a folytonosságban. azt a bizonyos magasabbra
törést, amely tapasztalatilag felismerhető a Bioszféra és a Nooszféra között.
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Az Anyag = a Szellem anyarnéhe. A Szellem pedig = az Anyag felsőfokú ál
lapota.

Ebben a két állításban, amely látásmódomnak és lelki fejlődésemnek már ten
gelyét alkotja, a "szenem" szó már pontos és konkrét értelmet kapott: határozott
működésnek szerkezeti végpontja lett.

Most már nyugodtan szembenézhetek a Freud-féle Tudatalattival vagy az első

világháború után annyira divatossá vált bármelyik filozófiai, művészeti vagy iro
dalmi intuicion izmussal. Alláspontom egyszer s mindenkorra megszilárdult. Mert
végérvényesen megláttam, hogy ha magára bízzuk a Világot, akkor nem a sötétség
irányába, hanem - egész óriási nagyságával és súlyával - a fény felé haladva
fog elérni egyensúlyt. S többé már semmi sem ingathatja meg biztos meggyőző

désemet, hogy ha nem is Fogalmakként, de Gondolat formájában lassacskán fel
gyülemlik a dolgok Szövete: tiszta állapotban, a Kozmosz csúcsaként, legszilár
dabb, vagyis teljesen visszafordíthatatlan formában.

De hogy ezt jól megértsük, ahhoz az szükséges, hogy valamelyest kifejtsem
- most már nem valamelyik régebbi korszakomat, hanem éppen a leginkább
előrehaladt fázisát annak a szellemi kalandomnak, amelyre a Dolgok Szívét Im
tatva merészkedtem.

3. A Nooszféra evolúciója

Szerencsére egyre többen vannak, akik már legyőznek bizonyos geples és me
rev szellemi szokásokat, meg "anatómiai illúziókat", s kezdik meglátni, hogy a
Bioszf'érát Nooszféra fénye övezi. De még köztük sincs egyetértés, ha fölvetődik

az a kérdés, vajon ez az egész Földet átfogó gondolkodó szubsztancía-i.korona"
befejezte-e már planetáris fejlődését.

Nos hát, én az utóbbi évek során elérkeztem oda, hogy belső evidenciám
egész lendületével végleg állást foglaltam az antropogenezis holtpontjának ilyen
döntően fontos kérdésében.

Már igen régóta hangsúlyoztam (vö. pl. a "Hogyan hiszek" c. írásomat), hogy
az emberiségben megmaradt szervezettség-hiánvból mennyire kitűnik, hogy lehet
séges, tehát sürgetően szükséges is a felsőbb fokú egységesítés. A priori (vagyis
magas fokú szerveződő képességből ítélve) állíthatjuk, hogy még tart az emberivé
válás.

1939 óta a tények alapján is egyre világosabban látom ennek a szerves-pszichés
sodródásnak valóságos létezését. Ez a szernléletmód határozott formát ad a velem
született Teljesség-vágyamnak és Szflárdság-ígényernnek. Végleges célt is tűz ki
számomra.

Ha az állítólagos "józan ész" híveiben bíznánk, akkor el kellene fogadnunk,
hogy már több ezer év óta teljesen megállt az a kozmikus önmagárn-gyöngyölítő

mczgás, amelyből az emberi zoológiai típus rnegszületett a Harmadkor vége felé
Allandóan azt rágják fülünkbe, hogy "ugyan, az Emberiség képes lehetne-e va
laha is nagyobbat alkotni, mint Beethoven vagy Platón?" - Jómagam éppen el
lenkezőleg válaszolok: hogy a csudába ne látnánk meg, hogy az az összpontosító
folyamat, amelyből testestül-lelkestül megszülettünk, ma az eddiginél még sokkal
szorosabban ölel át és szorít össze bennünket, gigantikus arányú planetárís össze
húzódás formájában és szinte annak redőibe fogva? ..

Közülünk ki nem tapasztalná meg kiáltó és velőtrázó módon, hogy "meg
fogan" vagy ellenállhatatlanul megszflárdul egy gondolkodó tömeg (az Emberiség),
mert egyre jobban önmagára nyomódik, az egyedek sokasodása és egyszersmind
ezeknek az elemeknek kitágulása miatt? .. Mily csodálatos anatómiája egy olyan
törzságnalc, amelynek hajtásai - ahelyett, hogy szokás szerint szétszóródnának
- folyton szorosabban borulnak egymásra, óriási virágzásként.l Igen, ezt mondom:
hatalmas virágként, amely önnönmagára csukódik ... Csakugyan világot átfogó fi
ziológiája egy olyan organizmusnak, amelyben termelés, élelmiszer-elosztás, gépe
sítés, kutatás és átöröklés végleg planetáris arányokban folyik ... S ezt sem tagad
ja ma már senki: egyre kevésbé lehet az, hogy gazdaságilag vagy szellemileg egy
egy ember kielégítse saját magát... De hát akkor miként lehetséges, hogy leg
többször nyakasan szemet hunyunk s nem akarjuk meglátni, hogy ennek a jelen
ségnek kozmikus (vagy még pontosabban mondva: "noogenetikus", szellemet szülő)

656



jelentősége van! Más szavakkal kifejezve: miként lehetséges az, hogy abban az
egyre gyorsuló totalizációs folyamatban, amely ellen néha oly kétségbeesetten kapá
lód zunk, egészen egyszerűen nem ismerjük fel, hogy csak szabályszerűen folytató
dik a fejünk felett a földi Gondolat teremtő működése: az Agyfejlődés folyamata!

Abban még csak megegyeznek az emberek, hogy elismerik: a Technika és a
Szocializálódás összefonódó hatására egyes területeken (főleg a tiszta Tudomány
síkján) növekszik az emberi látás. De azt már sosem fogadják el, hogy átörök
lés révén éppen ennek a látásnak szerve egyre tovább tökéletesedhet. - Jómagam
egy szép napon éppen ezektől a makacs előítéletektől s ettől a hamis látásmód
tól szabadultam meg teljesen. Lehetséges, hogy harminc-negyven ezer év óta' az
érzés és a gondolkodás egyedi képessége minden egyes emberi elemben már csúcs
pontját érte el (legalábbis egy időre). De hogy az Emberré-válás lényege (vagyis
a földgolyó Pszichizmusának önmagára központosulása) most már megállt? - sze
rintem éppen ezt határozottan hazudtolja meg az a szemet szúró fantasztikus
látvány, hogya kollektív Reflexió növekszik, egyre gyorsabban és olyan ritmus
ban, mint akármelyik sajátos egyesítő szerveződés,

Bizony, az összenyomódásból származó bonyolódás és pszichés "hőmérséklet"

folyton növekszik körülöttünk, s most már nem az egyed méretei szerint, hanem
planetáris nagysúgrendben. az egész Földgolyót átfogva, Ha ezt a hétköznapi és
megszekott tényt látjuk, hogyan ne ismernénk el, hogya Nooszféra "as a whole"
(egyetlen egészet alkotó) határozott irányú átalakulása már tárgyi és kísérleti tény?

Az az Ember, akit végre pályája kozmikus egészén láttunk meg, zoológiai és
lélektani szempontból még csak embrionális fokon tart. S máris kezd kirajzolódni,
hogy e fázison túl még tág lehetőség nyílik a Magasrendű Emberi számára.

Allíthatom, hogy most, 1950-ben, belső látásom fejlődésének csúcspontját a kö
vetkező evidencia alkotja: "teremtő" sodródás ragadja magával az emberi óriás
molekulákat (növekvő szabadságuknak még statisztikai jellege alatt is) valami hi
hetetlen, szinte "egymolekulás" állapot felé, ahol az Egyesülés biológiai törvényei
nek megfelelőert (11) minden egyes ego (személy) arra hivatott, hogy legfelső csúcsát
érje el valamilyen titokzatos super~ego-ban (felsőrendű személyben).

Igen régóta (igazában amióta a Világ egyensúlya számomra Hátulról már
Előre billent) mlndíg azt éreztem, hogy valahol a jövőben, a Kozmogenezis vég
pontján van egy Pólus, amely már nemcsak vonz, hanem maradandó szilárdságot
is ad, vagyis visszafordíthatatlanságot biztosit. -

íme, tapasztalatom számára végre igy "materializálódott", igy öltött fogható
formát a Noogenezis titokzatos központi tűzfészke. S ez azért volt lehetséges, mert
nemcsak lehetővé vált, hanem éppen a létezését is követelte az az emberi érle
lődés, amelyet-csakis a halhatatlanság egyre növekvő reménye tarthat fenn és hajt
hat előre, hogy így elérje kritikus és Ultra-reflexiós végpontját. Az a Változha
tatlan, amiről mindig álmodoztam, egy csapásra és ellenállhatatlanul - az össz
pontosulás révén - egyetemessé vált s ugyanakkor személyesnek is mutatkozott.

Régóta feledésbe merült az első napok "vasdarabja". De helyén - Omega
Pont formájában - az Univerzum Szí lúrdságát tartom már kezemben (nem tud
nám megmondani, vajon felettem, vagy inkább önmagam mélyén), egyetlen ro
molhatatlan központban.

s ÖT m á r S Z E R E T H E T E M.

(9) Ez az örvénylés lentről fölfelé irányul, bár "a fentinek" hatására.

(10) Amint az Atomfizikában egyetlen mikro-korpuszkula sem fogható fel nyugalmi álla
potban vagy hullám nélkül (s hujtárna annál behatóbb, minél nagyobb a korpuszkuia tö
mege), ehhez hasonlóan azt mondnatjuk, hogya biológiai Fizika szempontjából nézve egyetlen
óriás-korpuszkula sincs pszichizmus nélkül (s ez a pszichizmus annál magasabb fokú, minél
bonyolultabb a vizsgált korpuszkula).

(11) Az egyesülés (a biológiai egyesülés) nem azonosít, nem tesz egyenlővé, hanem "dif
ferenciálja" az egyszerű Előt: növen, tökéletesili sajátos egyedi vonásait; a reflexiv Létezőt

pedig "önmagában perszonalizálja", vagyis személyí vonásait tökéletesiti. Tehát organikus
eretnekség volna úgy képzelni el a totalizált Reflexív Létezőt, mintha egyetlen "lelket" alkot
na. Nem egyetlen lélek, hanem minden egyesített egyedi lelket magasabb rendű életre emel föl.
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HAHMADIK HÉSZ

A KRISZTUS, vagy a KÖZPONTI

Bevezető megjegyzés. A Reflexió, vagy az Omega·Pont Revelációja

Az Omega fölfedezésével végződik az, amit így nevezhetnék : a Világegyetem
végső Szilárdságát kereső szellemi pályám természetes ága. Imént mondottam, hogy
nemcsak "a Szellem" homályos irányában, hanem jól meghatározott szupra-perszo
nál is (magas fokon személyes) Központként végeredményben a teljes Anyag Szíve
tárult tapasztalati kutatómunkám elé. Azt gondolom, hogy ha hitetlen lettem volna
s ha csak Teljesség-Érzékem ösztönzésére hagyatkozom, még akkor is minden
képpen ugyanarra a lelki csúcspontra érkeztem volna szellemi kalandom során.
Akkor is főlismertem volna, hogy ,.az Omega olyan összetett egység, amelyben a
Világ gondolkodó elemeinek szervezett összessége visszafordíthatatlanná válik egy
transzcendens Szuper-Ego ölén". Sőt az is lehetséges, hogy az Omega kozmíkus
tulajdonságainak pusztán ilyen ésszerű elmélyítésével később egy végső gondolat
sor elvitt volna annak felismeréséhez is, hogyamegtestesült Isten éppen Vissz
fénye a mi Nooszf'éránkban annak a teljességnek és szí lárdságot adó végső Magnak,
amelyet a gondolkodó élő Tömeg fejlődése bi o-pszichológiailag megkövetel.

Talán kereszténnyé kellett lennem, hogy teljesen Ember lehessek.
De ez csak hirtelen eszembe ötlő gondolat.
A valóság így fest: szerencsémre a katolikus .,törzság" kellős közepébe szület

tem, vagyis annak a kíváltságos zónának központjába. ahol a "Bonyolódás-tudat"
fölfelé tartó kozmikus hatásával társul a szernélyi és személyivé alakító vonzás
nak lefelé ható (magához emelő) árja, amely az Emberivé-válás működésével in
elul meg Ég és Föld között,

S ennek eredménye az lett, hogy a velem született (vagy "kromoszomikus")
kozmikus érzék spontán kifejlődésével pontosan együtt (Jásd emlékezésem első

két részét) egy másik, immár a neveléssel meginduló működés szüntelenül folyta
tódott szellememben és szívemben. Valamiféle Krisztusi Érzék megszületése volt ez.
S most ennek állomásait kell elsorolnom, újra csak gyerekkori élményeimből ki
indulva.

Kozmikus érzék és krisztusi érzék: születésükkor látszólag két, egymástól füg
getlen tengelyt alkottak bennem. És hosszú idő, sok erőfeszítés kellett ahhoz,
hogy az Emberi révén és az Emberin túl végre meg is ragad jam kapcsolatukat,
összpontosulásukat és végül alapvető azonosságukat.

l. Jézus Szíve

Megindulásakor bármily egyesítő, akármily "egyesülő" - tehát érzelmileg gaz
dag volt is a Világmindenséggel kötött kapcsolatom, önmagára hagyva mégis az
lett volna sorsa, hogy nem jut túl a bensőséges meleg közepes fokán. Mert hát,
kozmikus és biológiai úton még csak .Jcönyökömmel", "kisujjammal" jutottam az
Omegáig, s ezt olyan dtalektíkus szellemi munkának köszönhettem, amely inkább
csak "levezetett és hozzávetőleges" Valóságot állított elém. De még nem kerültem
ennek a Valóságnak bűvkörébe és nem tapasztaltam meg. Még csak nyitánya,
de nem megvalósulása volt a központot Központhoz. szívet Szívhez fűző szerétet
nek. Persze, részemről már ez is nagy dolog volt. Bensőmet szenvedélyes erő járta
át. De még nem volt igazi szeretet. Vagyis köztem és a nagy Valóság közott még
egész világ tátongott.

Hogya tűz lángra lobbanjon, szikrának kellett rám esnie.
Ez a szikra pedig, melynek révén a még csak félig személyivé vált "Világ

mindenségem" elérhette központosulását és szeretettől izzóvá alakulhatott, két
ségtelenül a keresztény mísztika lángjaiból fakadt, s anyámon keresztül világí
totta meg és lobbantotta lángra gyermeklelkemet.

Később csodálkozva állapíthattam meg, hogy igen sok jó szándékú (sőt szere
tetre vágyó) lélek míly óriási nehézséget érez, ha az emberfölötti szeretetnek akár
csak a lehetőségét is igyekszik elgondolni.

Én egyáltalán nem találkoztam ilyen problémával.
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Vajon ez csak gyerekkori neveltetésemből származott? Vagy valami "pszichés
mutáció" hatása volt, amely az Omega befolyására lassan-lassan a keresztény ten
gely iránt teszi érzékennyé a Nooszférát? Vagy tán mindkettő egyszerre?

Nem tudnám megmondani.
Csak annyit tudok, hogy régóta kialakult szokásnak köszönhettem, hogy életem

egyetlen percében sem éreztem a legkisebb nehézséget sem, amikor Istenhez, mint
legfelső Valakihez fordultam. S ezért azt tapasztalom, hogya szü1etésemmel együtt
Impott kozmikus Érzékkel párhuzamosan, amely (láttuk már) lelki életem "ge
rincét" alkotja, "a Láthatatlannak szeretete" sosem szűnt meg dobogni bennem (l2).

Ez az Égből kapott érzék titokzatosan táplált egy másik, szintén velem szüle
tett érzéket, a Föld szeretetét, s végül határozottan eggyé forrt vele; ezt viszont
Valamiféle egyetemessé alakítá hatásnak (univerzalizációnak) köszönhettem. amely
nek első két állomását így jellemezhetem emlékeim között: az isteni Szeretet
eszméjének "materializációja", amit nemsokára követett "energiává alakulása".

Tehát először az isteni Szeretet "materializációja", anyagba testesü1ése.
Az én esetemben - biológiai szempontból - hogyan is lehetett volna másképp?
A Teljesség "természetes" Érzéke mellett az Isteninek "természetfölötti" Ér-

zéke áramlott belém, amit már az anyatejjel szívtam magamba. Mivel mindkét
"étvágyam" annyira igényes volt, hogy egyik is, másik is el akart foglalni minden
helyet, és mert egyikük sem volt képes megölni a másikat: összecsapásukkor mi
lyen más kiút lett volna járható, mint éppen az, hogy a "természetest" (amely
- genetikus szempontból - kevésbé volt őseredeti és inkább kifelé fordult) magá
hoz alakította a "természetfölötti"? S vajon lehetséges volt-e másfajta asszimiláció,
mint éppen az, hogy az Isteni a Fejlődőhöz idomult bennem, vagyis a természetem
re sajátosan jellemző lélektani törvényt követte, hogy ti. csakis a Megtapintható
ból és a Szilárdból kiindulva vagyok képes imádni valakit.

Ebben az irányban az segítette előrejutásomat. hogy "anyám Istene" - szá
momra is, mint számára is - mindenekelőtt a megtestesült Ige volt. Már pusztán
ennek a ténynek is köszönhettem. hogy Jézus Embersége révén kezdettől fogva
kialakult valamiféle első kapcsolat mély énemnek "keresztény" és "pogány" ré
sze között. - De ebben a kapcsolatban éppen az a ...:.- föntebb említett - ne
hézség jelentkezett, hogy miként érzékeljem "az Emberi Szilárdságát".

Gyermeki agyarn furcsa és naiv reakciói! A Szervesben akkor csalódtam,
amikor először láttam, hogy rossz szagot árasztva porrá ég egy hajtincsem ...
Ez a csalódás azonnal és ösztönösen térített Krisztus személye felé (igen jól em
lékszem rá, elmeséltem már itt, elmélkedésem második részének első oldalán, a 4;
jegyzetemben.) Hogy Krisztust teljes lélekkel tudjam imádni, ahhoz először az volt
szükséges, hogy sikerüljön "megszilárdítanom".

S itt tűnik ki, hogy lelki életem történetében mily döntően fontos, magvető

szerepe volt annak az "ájtatossági gyakorlatnak", mellyel anyám szüntelenül táp
lált. (Kérem olvasóímat, ne mosolyogjanak l) Persze, anyám nem is sejtette, hogy
a kozmikus Szervesség felé hajtó kielégíthetetlen igényern milyen átalakító hatá
soknak veti alá ezt a "devóciót": Jézus Szívének szeretetét.

Mindenki tudja, hogy a "Szent Szívnek" (vagy Krisztus Szeretetének) kul
tusza kezdettől fogva mindig ott lappangott az egyházban. míg végül Franciaor
szágban a- "nagy század" (a XVII. század) folyamán feltűnően élénken, de ugyan
akkor szekatlan és szűkre szabott formában fejeződött ki: akár mert különös volt
a tárgya (az "Elégtétel"), akár pedig mert meglepő volt a szimbóluma (a Meg
váltó szívét ábrázolta, igen szokatlanul ható anatómiai körvonalakkal!).

E két különös sajátságnak nyomai - sajnos - még ma is megtalálhatók akár
a bűn gondolatával elnehezített Liturgiában, akár pedig olyan ábrázolási mód
ban, amelyen inkább sajnálkeznunk kell, de nem fölháborodnunk. Nyugodtan mond
hatom, hogy az én vallási jámborságomra sosem volt szemernyi hatása sem en
nek a. kultusznak.

A XVII. század jámbor embere számára a "Szent Szív" végeredményben "egy
része" ("materiális" és ugyanakkor "formális" része) volt Jézusnak: a Megváltó
testéből kiválasztott és különválasztott testrész, mint ahogy külön szoktuk válasz
tani és meg szoktuk nagyítani egy képnek valamelyik részietéi, hogyannál job
ban csodálhassuk. - Számomra éppen ellenkezőleg történt: amikor azt láttam,
hogyaMegváltó mellének éppen a közepén titokzatos bíbor és arany foltot áb
rázolnak, ez számomra az első perctől kezdve azt a várva várt lehetőséget je
lentette, hogy végre meqszabadulhatok» mindattól, ami Jézus Testének bonyolult,
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törékeny és egyedi szervezete miatt annyira sértett. - Különös fölszabadulás! 
Egyáltalán nem a megnyílt mell láttára, hanem mert összpontosított és egy köz
pontra irányított, ezért Krisztus egész fizikai és lelki valóságát valami határozott
és tömören egységes tárgynak láttam, amelyben eltűnik minden járulékos és le
szűkítő jelleg. Első megközelítése volt ez valamiféle Krisztuson-túli Krisztusinak,
különös megfelelés vagy egybeesés az ilyen új "erőtér" és a Fém vagy az Ásvány
között, amelyek éppen abban a korban uralkodtak bennem, a lelkemet még ketté
szelő választófal másik oldalán.

Nehéz volna megértetnem. milyen mélyreható hévvel s mily szakadatlan fej
lődéssel alakult az én háború előtti lelki életem, az így értelmezett Jézus Szíve
jegyében és varázslata alatt (jóval azelőtt, hogy határozottan kibontakozott volna
bennem az "Egyetemes Krisztus" eszméje). Abban az időszakban minél inkább
bensőséges imára törekedtem, Isten annál mélységesebben "materializálódott" va
lami lelki és ugyanakkor megtapintható valóságga, amiben - persze, még nem is
sejtettem -:- az a nagy szintézis kezdett kialakulni, amelybe összefoglalható életem
egész erőfeszítése: a Föntinek és az Előttem-Járónak szintézise.

Az Isteni a Testibe merült.
Az elkerülhetetlen visszahatásként : .a Testi új színt öltött magára (vagy új

alakban jelent meg), valami hihetetlen sugár-Energiává változott ...
Anyám Krisztusa - egy kezdeti fokon - szinte alig ábrázolható szubsztanciá

vá alakult, "egyediségét vesztette". De jött a második lépés is: ez az isteni-em
beri "szilárd" (akárcsak a régi vasdarab, és ugyanolyan pszichés nyomásra) meg
világosodott, és benseje szinte szétrobbant. Jézus központjában már nem bibor
folt van, hanem patakzó tűzű fókusz, amelynek ragyogása minden körvonalat el
borít: először az Isten-Ember vonásait süllyeszti mélybe, aztán minden dolog kon
túrját. ami csak körülveszi (13).

Még nem is kezdtem teológiát tanulni, de a "Szent Szív" szimbóluma révén
és képe hatására, az Isteni márls valami Energiának, Tűznek alakját, szilárd ál
landóságát és tulajdonságait öltötte magára: ezáltal lett képes, hogy mindenhová be
hatoljon, most már - mint egyetemesíthető Valóság - a szerétet gyújtókanócá
val. mindenütt beférkőzzön abba a kozmikus Erőtérbe, amelyben éppen akkor
kezdtem tanyát ütni énem másik felével.

2. Az Egyetemes Krisztus

Itt, "pogány" énemben : összpontosulással személyivé alakuló Világegyetem.
Amott, "keresztény" énemben : egy Személy (Krisztusé), aki ragyogva válik

egyetemessé.
Vagyis: az egyik módon is, meg a másikon is, minden Anyag reven az Isteni

kapcsolódik a teljes Emberihez, az idők vég nélküli távlatain át ...
Amint múltak az évek, az Égnek és a Világnak egymást kiegészítő egybefo

nódása egyre tisztábban és folyton szenvedélyesebben bontakozott ki lelki éle
temben. De ezt is hozzá kell tennem: összeütközések is kísértek ezt a fejlődést.

Hadd próbáljam megértetni egyiket ls, másikat is.

a) Az összecsapások.
Általában azt mondhatjuk, hogy Nyugaton a misztika (még a keresztény rnísz

tika is) mindmáíg sosem vonta kétségbe, hogy Istent kizárólag "az égben" kell
keresni, vagyis többé-kevésbé gyökeresen és mélyen elszakadva ettől a "lenti vi
lágtól". "LelkIvé válni" ezt jelentette: "anyagtalanná válni".

Ez volt az Életszentség alapvető egyenlete (és sztatikus Kozmoszban ilyen
nek is kellett lennie).

Csakhogy engem az én gondolatvilágom természetes mozgása - láttuk is már
- kezdettől fogva ennek a hagyományos beállítottságnak nem ugyan az ellentéte
hez, de azt keresztezve vitt előre. Az Anyag - számomra - a Tudat anyaméhe.
A Tudat pedig az Anyagból született, onnan jött elő, s körülöttünk folyton előre

halad, valami Emberen-túli felé tart. Más szavakkal: újfajta Szellemet fedezünk
fel, s ez már nem közvetlenül a fejünk felett lebeg, hanem szinte keresztbe vetül
az előbbi írányra, előre, míntegy a látóhatáron ... Strukturális szükségszerűségből

származott, hogy lelkem legmélyén vívódás kezdődjék (14) a Fönti Isten és a valami
féle új Előttünk-Járó Isten között, mert szívemben végérvényesen együtt létezett
és föltétlenül egymás mellé került a Kozmikus Érzék és a Krisztusí Érzék,
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Ennek az összecsapásnak első nyomait ott látom már gimnáziumi éveimben,
amikor velőrube vágó erőfeszítéssel próbáltam kibékíteni a Természethez fűző von
zalmamat és a Kempis Tamás-féle "Krisztus követése" (bizonyára igen szűkre sza
bott) evangélizmusát, amelynek szövege reggeli imámat táplálta. Később, Jersey-i
"juvenista"-koromban, komolyan gondoltam arra az eshetőségre, hogy végleg le
mondok a "Kövek Tudományáról", amely akkoriban szenvedélyesen érdekelt, s
teljesen a "természetfölöttinek" nevezett munkakörnek szentelem magamat. S
hogy akkor nem "siklottam félre", ezt P. T. novicius mesterem robusztus józan
ságának köszönhettem. mert ő - amikor kellett - csak annyit mondott, hogy a
Kereszt Istene ugyanúgy elvárja életem "természetes" kibontakozását, mint megszen
telődését. De sosem magyarázta meg, hogy miért, vagy hogyan. De már ez is elég
volt, hogy kezembe adja a megoldás két csomópontját. Kimásztam a csávából. Aztán
a tapasztalat szintetizáló munkája elvégezte a többit: elszakadás és ragaszkodás,
lemondás és kibontakozás lassacskán önmagától kapcsolódott össze bennem valami
áthidaló mozgássá, amelynek - 1927 táján - rendszeres teóriáját Az Isteni Erőtér

első fejezetében adtam meg.
Csakhogy az elmélet még nem gyakorlat. Még ma is állandóan tapasztalom,

milyen véletlenek játéka veszélyezteti azt, aki - valami belső törvényt és igényt
követve - oda jut, hogy a hagyományos aszkézis jól kitaposott, de ezentúl már
emberségünket gyöngítő útjait elhagyja, és az Ég felé törekedve olyan (nem kö
zépszerű, hanem szintetikus) utat keres, amelyen az Anyagnak és a Testnek dinamiz
musa áramlik át a Szellem genezisébe (15).

Ha valaki egyszer egészen komolyan elhatározta (a megszentelődést keresve
többé-kevésbé mindenkinek ezt kell tennie), hogy lelke mélyén engedi szabadon
egymásra hatni az lsten-Hit (fölfelé tartó) s az Emberen-túli Hit (előrelendítő)

erejét, bizony néha megrémül (de közben nem állhat meg ...), mert értelmének
és érzelemvilágának oly sajátos módon kell dolgoznia, hogy újdonsága, merészsége
s ugyanakkor paradoxális lehetőségel elképesztik, ha hű akar maradni a vállalt
legfőbb útírányhoz : a Föld beteljesítésével érni el az Eget.

Krisztusivá tenni az Anyagót.
E pár szó foglalja össze lelkem egész kalandját. ezt a nagy és pompás vál

lalkozást. Amint előbbre jutok, néha még most is félek ... De lehetetlen volt meg
nem kockáztatnom. mert az Egyetemes és a Személyes szintjeit óriási erő közelf
tette egymáshoz és fejem fölött fokozatosan építette egyetlen ívű boltozattá.

b) Hogyan jutottam előre.

Krisztus, az Ö Szíve = Tűz, mely mindent áthatni képes. S csakugyan, las
sacskán mindenüvé kiáradt ...

Azt gondolom, hogy e hódító térfoglalás és mindent átölelő ár forrásának azt
tekínthetem, hogy igen fontos volt számomra, és lelki életemben egyre növekedett
"Isten Akaratának Érzéke". Hűség az isteni Akarathoz, vagyis a határozott irányú
és világosan megnyilatkozó mindenütt-jelenléthez, amely a Világ minden egyes
elemében és eseményében aktív és passzív módon megtapasztalható. Kezdetben még
nem tudatosítottam magamban egészen világosan, hogy ezzel az eminens fokon
keresztény magatartással hidat verek Jézus-szeretetem és a Dolgok .szeretete közé.
Vallási életem első éveitől kezdve sosem szűntem meg szíves-örömest átadni ma
gam ennek az aktív érzésnek, amely a Világmindenségen át egyesít Istennel. S
1924-ben a "Mise a Világ felett", 1927-ben pedig "Az Isteni Erőtér" tükrözi ennek
a "pán-krisztusi"misztikának véleges kibontakozását, amely két nagy viharban-e
a Háború förgetegében és Azsia sivatagjainak szelében - érett meg teljesen.

Ismétlem: végleges kialakulás, .- s már akkor befejezettnek tekintettem. Pedig
valami még hiányzott belőle, hogy teljesen kibontakozzék.

S íme, mi volt ez:
Ha ma újra olvasom "Az Isteni Erőtér" fiatalos tűztől lángoló lapjait, meg

lepődve állapitom meg, hogy kriszto-kozmikus látásomnak minden lényeges
vonása már akkor szilárdan kialakult. De azt is csodálkozva veszem észre, hogy
abban az időben még mennyire határozatlan és szinte lebegő volt Világminden
ségern.

Az igaz, hogy már szervesen szőtt elemek és jól összekapcsolódó rétegek al
kották Világomat, s ez megalapozhatta azt a mindennel egyesülést, aminek ér
zése .akkoríban átjárt és szinte megrészegített. Csakhogy ez a mindent átfogó
szervesség, a krisztusí Diafáma (hogy mindenen Ö ragyog át) sajátos alapja, akkori
ban úgyszólván még csak szétfolyó állapotban létezett szellemem és szemern szá-
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mára. 1930 körül a kozmikus Összpontosulás és annak következményei (a Bonyo
lódás-Tudat Törvénye, az emberi ágak Egybeszövődése, az Omega-Pont létezése a
Noogenezls csúcsán ...) - mindez még nem tűnt elő világosan. Mérhetetlen soka
ság, aminekcsillagköde megvilágosodott ugyan, de még nem szervezte meg köz
pontját az isteni Csillag sugárzásának hatására: íme, akkori "Weltanschauullg"-Om
(vllágképem) nem sokkal jutott ennél tovább.

Már a következő húsz év rnunkáia és szüntelen boldogsága volt az a látomás,
amelyben lépésről lépésre, de mindig ugyanazt az utat követve, erősíti egymást
körülöttem a Világ krisztusi Sűrűsége s annak a Világnak kozmikus Sűrűsége,

amelynek "egyesítő hatalma"szemem láttára szüntelenül növekedett "összponto
suló hatalmával" együtt.

Kezdetben az engem 'körülvevő létezőknek és eseményeknek még csak egy
egy részletét tudtam felhasználni, hogy minden dologban Krisztust "építsem-szer
vezzem, vagy pedig Ot viseljem el". De amint szellemem lassacskán megbarátko
zott azzal a ténnyel, hogy minden Anyag egyetlen, óriási, pszichét-szülő önmagára
göngyölödést alkot, akkor e csodálatos splrá.isban megjelenő minden egyes kör már
lassan-lassan kezdte anyagivá öltöztetni s köröttern egyre érzékelhetőbben össze
sűríteni az isteni Befolyást.

Egyáltalán nem metafizikai, hanem fizikai értelemben: a Megtestesülés Ener
giája egyre kitárulóbb karokkal öleli át az egyesülés különféle formáit, hogy egyre
óriásibb arányokban világítsa meg őket és hassa át éltető melegével.

S ez mindaddig folytatódik, rníg végre a hatalmas mozgás végpontján cso
dálatos egybekapcsolódast sejtet előre, amely már nem pusztán Krisztus és az
Anyag homályos összekötődése. hanem a valóban .Jcibontakoztatóként" meglátott
Krisztus és a Fejlődés pozitív kozmikus Gyújtópontja között jön létre.

Az egyetemessé váló Krisztus Szíve egybefonódik a szeretettel áthatott Anyag
szívemélyével.

(F o l y t a t j u k)

(12) Ezt többé-kevésbé kiváltotta és táplálta a Nőinek hatása (vö. alább, a Záradékban).
(13) Ezt próbáltam kifejezni az első "Benson mintájára írt elbeszélésemben". Három ilyen

történetet írtam 1916-ban, két roham lr özöt t, a lövészárokban.
(14) S meg vagyok győződve, hogy általában minden morlern lélek mélyén is.
(15) Az Anyag ilyen lelki hatalmáról és bűvölő hatásáról: lásd Az Isteni Erőtér c. köny

vemet és az Illés köpenyéről c. elmélkedést (1919).

SZAMUNK íROL - Nemeskürty István az irodalomtudományok dok
tora, irodalomtörténész, filmesztéta. Számunkban közölt írása részlet a Gon
dolat Kiadónál Fellini címmel sajtó alatt lévő könyvéből.

Nyíri Tamás tanulmánya egy Jézussal és a Jézus-jelenséggel foglalkozó
tanulmánysorozat első darabja. Bár a legmegbízhatóbb és legmodernebb
szentírás-tudósok műveire támaszkodik, mégsem biblikus, hanem filozófiai
és szociológiai kérdésekre keresi a választ.

Pogány János tanár a budapesti piarista gimnáziumban.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a
jövőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a
szabványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küld
jék be, mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját,
másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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