
szituációjában van. alkalmas arra . hogya hit Istenhez eme l ked ő dinamizmu
sát követve megtalálja a maga keresztény ideálját. Cikkünk els ő részében
ezt a transzcendáló dinamizmust követve beszéltünk a keresztény házasság
ethoszár ól. amely a házasságot is mint az egyén üdvösségének eszközét
írta le . De felfogásunk még sokkal mélyebben különbözött Luther tételétől

abban. hogya házasság földi .misztériumát' az egyházban megvalósuló
Krisztus titokzatos testével azonosította. Luthernél a krisztusi megváltó
kegyelem nem inkarnálódhat földi valóságokba: az ember és az ember
világa nem formálódhat a krisztusi kegyelem hordoz ój ává. Mármost éppen
azért. mert a házasság szentségében az egyház valósul meg a maga
leszűkített forrnálában. a férfi és a n ö közössége már itt a földön átalakulhat
a Krisztus jelenlétét jolzó kegyelmi közösséggé. A házasság emberi m ödon,
és az embori vi lág gyön geségében már elóvéte lezi azt az Országot . amelyet
az emberi történelem beteljesedésében az lsten Fia véglegesen át fog
adni mennyei Atyjának : . M ikor pedig minden (földi valóság) alája lesz
ren delve . maga a Fiú is aláveti magát annak . aki mindent alávetett neki.
Akkor Iston lesz minden rnlndenben '?' .

Al szoghy Zoltán

A NEGYEDIK SZENTS~G

Az utolsó húsz esztendóben egyre gyakrabban hallunk arról. hogy új for
mákat keres az ogyház a bűnbe esett koresztények megsegitésére. Nagyon
sok lelkipásztor ingerült aggodalommal hallja ezeket a híreket. Megjelenik
a szeme el őtt a sok jó . amit a gyóntatás hosszú és áldozatos óráiban az
isteni kegye lem általa művelt. Megemlékezik arról . hány hivó ébredt a hitból
való élet értékének a tudatára éppen azáltal. hogya gyónás felhívta a
figyeimét arra a sötét valóságra . ami a bűn az ember életében. Hát ezt is
mog kell most zavarni? Itt is új formákkal kell kísérletezni?

A megúju lás vágya nem is ott sarjad. ahol számos és jól olókészített
gyónás vezeti vissza a bűnösöket a Megváltó kegyelméhez. hanem ahol a
hívek. elpogányosodott környezetben. hitüket alig ismerve. nem értik már
meg . mi az a jótétemény. amit a gyóntatószék felkínál nekik. Az ilyen környe
zetben még nevet is alig találunk a szentségre. amiben találkozhatnának az
ü dv ö z ít ő Krisztussal. Gyónásnak mondjuk? Akkor azt gondolják. hogy elég
elmondani . miben tér el az életük a keresztény ideáltól. és a bűnbevallás

valami általános amnesztiának a palástjával fedi be életük halálos sebeit.
Bűnbánatnak nevezzük? Akkor meg azt gondolják. hogy búslakodnlok kell
csupán a múltjuk miatt. Fel kell ismernünk. hogy sokan vannak korunkban.

" ) 1 Kor 15.28
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akik szokásosan gyónnak meghatározott Időkben. de sem azzal nem vetettek
számot, hogya jó gyónáshoz szükséges a megtérés . sem annak nem ébredtek
tudatára . hogya feloldozás nagy kegyelme abban áll . hogyamegtérés vágyát.
amit a gyóntatószékbe hoztak. a Szentlé lek jelenléte IgazI. rnély. maradandó
és átélt megtéréssé teszi. Még kevésbé tudatos az a tény. hogy az úJJászüle
t és, amit a szentség múvel a bűnösben . nem csak az ő személyük magán
ügye. hanem az egyház életében való új részesedés. amit az egyház nem
tétlenül vesz tudomásul . hanem isteni küldetése erejéből. az isteni keqye
lemmel közrem úk ödve müvel bennük .

A negyedik szentség kiszolgáltatásának a nagy problémája az. hogyan
lehetne elérn i . hogy maga a szer tartás kifejezze. tan íts a. mi a lényege a
szentségi történésnek. mely lefolyik benne . miben áll a kegyelmi ajándék .
amiben a szentség által részesülünk. Tudjuk . hogy maga a második vat ikáni
zsinat kivánta ennek a problémának a megoldását [L ásd . Sacrosanctum
Concilium" . n. 72.]. De nemcs ak a zsinat , hanem maga az élet is sürgeti a
magoldást. Az egész világon mindenütt megligyelik a gyónások számának a
csökkenését . és pedig nemcsak ott . ahol a hitélet hanyatlóban van, hanem
ott is . ahol élénk a hitélet: az ilyen tünet pedig mindi g annak a jele, hogy
valami nem megfelelő a jelenlegi lel kipásztori el járásokban, és azért nem
vonzza a hiveket. Van más tünete is a lappangó kr izisnek. Szerte a világon
mind enfelé találk ozunk kezdeményezésekkel. amik megkisérlik orvosoini a
bajokat. és nem egyszer Belzebúbbal űzik ki az ördögöt. mert még nagyobb
válságot idéznek elő meg nem fontolt úl l t ásalkkal. Itt van hát az ideje . hogy
mindann yian keressük az igazi. teológiai szempontból jól megalapozott ell en
szerét a megfigyelt hiányoknak.

Ennek a felismerésnek az alapj án. szer te az egyházban kezdték keresni
a kezdeményezéseket. melyek jó eredményre vezettek a lelkipásztori gya
korlatban.

Az egyik legsikeresebb kezdeményezés abban állott. hogy újra nagyobb
szerepet adtak a búnbánat szentsége kiszolgált atásában az Igehirdetésnek :
ami nem más. mint az lsten szavának tolmácsolása az emberi szóval. A ki
sérlet dogmatikus meggondolásokon alapult. A szentség és az igehírdetés
merev elválasztás a tévedés volt : a szentség nemcsak okozza a kegyelmet,
hanem szertartásaival meg is világitja a szentség felvevőjét : megmutatja .
hogy milyen kegyelmet és milyen úton nyerhet el: a szentbeszéd viszon t
nemcsak gondolatokkal világ ít ja meg és indítja az értelmet és az akaratot,
hanem kegyelmet ls közöl. A kettőnek együt t kell ene járnia. Ahogy a szent
misében nem helyes . ha hiányzik az isten i ige hird etése. IIgY a többi szent 
ségben is jobb volna , ha mind ig elhangzana legalább pár szó, amivel é rthe t ő b

bé és vonzóbbá válna a kegyelem . amit Krisztus a hivőre áraszt .

Ezt a dogmat ikus meggondolást megerősíti az úlabb egyháztörténet i ku-
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tatás .• ) Az ösegyház sohasem .gyóntatott " csak kérdósek ós penitencia
cl őlr ás rövid jogi formuláival, hanem a bűnb án ók rendjébe utalta a b űne rneq
bocsájtását keres ő hlv őt , és ott k özös buzdításokkal, egyéni beszélgetések.
kel fejlesztette benne a . rneqté rés t". míg végre az Oltáriszentség egységé·
hez bocs ájtva közölte vele az egyház kegyelmi életének ajándékát. Nem vált
túlságosan szárazzá, elvonttá az utolsó évszázadok b űnbánatt gyakorlata?

A lelkipásztori kisérletek igazolták az elméletet. Mikor gyónás előtt rövid
közös szentirás-olvasással. szentbeszéddel. közös Im ákba foglalt elmélked és

sel és énekekben kifejezett imádságos elmélyedéssel készült elő a hivők

közössége a szentség vételére, egészen más éghajlat alatt valósult meg a
szentségi élmény. más volt a hivők felkészültsége , más volt a gyóntató rövid
szavainak a viss zhangja. Igy jöttek létre a .búnbánati ájtatosságok" . A kife
jezés nem szerencsés , de megérteti, hogy miről van szó: közösségi, a liturgia
előrásaitól szabad, de mégi s valami rugalmas rendet követő eljárásról. amely.
nek a célja a töredelmes megtérés , és a búnbánat szentségének örömteli
vétele .

Ma már való ságos anyagtárak jelentek meg az ilyen .csaknem-lIturgikus"
szertart ások előkészítésére: rendesen sokszorosítva, egy·egy lelkipásztori
zóna használatára, alkalmazkodva az illető környezethez , egyes püspökök vagy
püspöki konferenciák jőváhagyásával.

Ameddig kisebb csoportokban tartották az ilyen , gyónásra el ők észlt ő ájta
tosságokat. nem merült fel nagyobb probléma ; a nehézség akkor jelentkezett,
mikor szélesebb körökbe n kezdték alkalmazni a kis körben bevált módszert.
Mint könnyen gondolhatjuk , elsősorban az idő kérdése emelt akadályt a rend 
szer terjedése ellen .

A búnbánat szentségének az előkészítésére hosszabb időre van szükség ,
mint ahogy azt rendesen gyakoroln i szoktuk. Ha ugyanis számot vetünk azzal:
a megtérés azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkozásmódunkat (hiszen
ez az evangéliumi . metanoia" jelentése . amit mi búnbánatnak szoktunk Ior
dítanl), akkor nem nehéz belátni, hogy csak elméletben lehet megváltoztatni
óletelveinket pár pillanat alatt . A gyakorlatban ehhez rnaqunkbaszállásra.
meggondolásra, imádságra, tehát hosszabb időre van szükség . Ha valóban
búnt követtünk el , akkor tudatosan és szabad akarattal úgy döntöttünk. hogy
a tetteinket irányító legfelsőbb érték ne az lsten akarata legyen. hanem a
magunk evilági, egyéni érdeke . Ha csakugyan megtérünk az Úr Istenhez, úgy
döntünk . hogy teljes bizalommal és odaadással fordulunk az üdvözítő lsten
hez. és semmi földi jóért le nem akarunk térni az általa kijelölt életútról.
Bizonyos . hogy ekkora változás mindig az lsten kegyelmének a csodája, aki

. ) Erről bővebben lásd : Z. Alszeghy, L'aggiornamento del sacramento dell a
penítenza. L a C i v i I t a C a t to I i c a 119, 1968 (II), 139·148 és C. vo
nel. L e p é c h e u r e t I a p é n i t e n c e d a n s I ' E g I i s e a n c i e n n e .
Paris 1966. (Szerk.)
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. megváltoztatja az emberi szfvet ." De az lsten úgy múködik az emberi szív
ben. hogy alkalmazkodik az emberi élet törvényelhez : azt mondhatnánk. hogy
elrejtózlk a lélektan szokásos folyamataiban. és csak abban mutatkozik meg.
hogy belát juk a hozzánk intézett evangéliumi felhívás helyes voltát, vonzó
dunk a számunkra kilátásba helyezett üdvösség javai felé . míg mindez érzé
ketlenül hagyna bennünket a jóra indító Szentlélek ereje nélkül. Ha tehát
sokkal kisebb jelentóségú döntéseket sem teszünk érett megfontolás nélkül .
a . rneqt ér éshez" is kell idó. De a modern életnek megvannak a maga köve
telményei. Azt még meg lehet tenni , hogy szombat este . vagy vasárnap reggel
váll alkozik valaki egy félórás előkészületre a búnbánat szentségének a töre 
delme s vételére. de az már nem mindig lehetséges. hogy azután meg hosszú
ideig kivárja. míg sor kerül arra, hogy meggyónhassék.

Erre a nehézség re is akad megoldás . Tudjuk . előfordul , hogy s úlyos ve
szélyben, betegség esetén, feloldozhat ja a pap a b űn öst . akkor is , ha csak
általánosságban vallja magát b űnösnek, és nincs alkalm a vagy testi erej e
ahhoz, hogy számuk és nemük szerint felsorol ja a b űneit . A némák is fel 
oldozást nyernek. bár nem tudnak másként gyónni, mint hogy jelekkel muta t
ják. hogy szükségük van az lsten irgalmára és kiván ják is a megbocsájtást .
Nem lehetne az ilyen esetekben rejt őz ő elveket alkalma zni szélesebb körökre
is? Nem lehetne azt mondani, hogy egy-egy bűnb ánati szertart ás után a hívek
éppen olyan szíves en meggyónnának. mint a betegek vagy a némák. és ép
pen ügy meg vannak gátolva abban. hogy meggyónjanak. rnlnt a betegek vagy
a némák? Miért legyenek hát megfosztva a feloldozás kegyelmétől?

Ez a megfontolás nem egészen új . Missziós területeken elófordul. hogy il
misszionárius csak igen ritkán látogathat meg egy-egy elszi getelt keresztény
séget. és az ott töltött egy-két nap alatt tenger sok munkát kell végeznie ;
van rá eset. hogy ilyen esetekben a Szentszék megengedte. hogy általános
búnvallomás után az egész közösséq együtt részesüljön feloldozásban . és így
méltóbb módon járulhasson a szentáldozáshoz. Nem egy hirtelen nőtt iparte
lep püspöke állította, hogya nilgy paphiányban . és a hívek nagy elfoglaltságá
ban. az ő keresztényeinek sincsen kedvezőbb hely zete, mint a missziós
területek közösségeinek.

Az indítvány Ismét dogmatikus meggondolások tárgya lesz. A trienti zsi
nat azt tanítja . hogya feloldozás bírói ítélet, és a bíró nem ítélhet. ha nem
ismeri az ügyet, amiról ítéletet kell mondania . Lemondhat hát az egyház arról.
hogy papjai meghallgassák a b űn ös önmagát vádló gyónását ? Nem mondhat
le róla , felelik a dogmatikusok: azért kapta a kötés és oldás hatalmát. hogy
intó és buzd ít ó szavával , a helyes utat tekintélyével k i jelölő kijelentésével ,
a rossz tett jóvátételének a módját kis zabva, vezesse a búnöst az igaz életre.
De a kérés nem tartalmaz ilyen követelést. Nem az egyház mond le a gyónás
k övetelésér ől . hanem a körülmények gátolják meg a hivőket abban. hogy kellő

és illő készület után egyenként meggyónj anak. Nem kell a szentsé geket meg-
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vonni azoktól, akik a modern élet hajszájában nagyon is rászorulnak a szent 

ségekre. Sőt . teszik hozzá a dogmatikusok . éppen a bűnbánat szentségé nek
a hitt udományi vizsgálata ajánlaná : ahol a püspök űgy vé li, hogy szüks ég
van a közösségi bűnbánati szertartásra a ke llő töredelem felke lt éséhez. ot t
ez a közösségi ájtatosság szentségi fel oldozáshoz vezethessen. Hiszen a
. szents éq" nemcsak a feloldozásnak ad természetfeletti hatékony ságot, ha
nem áthatja . élteti. serkenti a bűnbánó magatartását is . Nemcsak felo ldozás
ban áll a szentség. része a szentségnek a bűn bevall ása. a bűnbána t . az elég
téte l is. Ha tehát a bűnbánati szertartás szentségi jelleget nyerne (még
akkor is . ha a körülmények miatt nem volna lehetséges . hogy mind en hivó
meggyónja minden egyes alkalommal minden vétk ét) . akkor a szentségi
kegye lem fe lemelné és indítaná a lelkiismeretvizsgálatot, a bánat felind ít ását,
a jófeltételt, az lsten megbocsátásának töredelmes kérésé t, úgy hogy a fe lo l
dozás nagyobb mértékben tudná a hívek éle tébe árasztani a megszente ló
kegye lmet. és az lsten és a fe lebarát ir ánt való szeretetnek a malasztját.

Természetes. hogy mindezt erősen leegyszerűsítve vázolj uk itt fel ; a való 
ságban hosszas és elmélyed ó tanu lmányokra volt szükség ahhoz. hogy ki 
tűnjék . mi volt a trienti zsinat döntéseinek az igaz i értelme . mit követel az
egyház lelkipásztori magatartásától az els ő századoknak. sót esetleg magának
az Üjszövetségnek a szava stb . Úgy gondoljuk. hogy ezek a tanulmányok nem
módo sították lényegesen az itt elóadott nézeteket.

Arra számíthatunk tehát. hogy hamarosan nálun k is lehet séges lesz . hogy.
lega lább néhány esetben. ilyen meróben közösségi szerta rtással nyerhet jük
el a szentségi fe ldoldozást? Nem . i lyen egyszerűen mégs em lehet megújítani
a bűnbánat szentségének a kis zolgált atását. Az akadályok azonban ezúttal
nem dogmatikus természetű meggondolások elé tornyosu lt ak. hanem le lki
pásztori aggoda lmakból eredtek.

Ugyanis . amint híre ment a lelkipásztori irodalom ban. hogy esetleg re
mélni lehet a gyónás reformját. különös ind ftvá nyok kezdtek szállingózni a
püspökök asztalára.

Bűnbánati közösségi ájtatosságot kell tarta ni? Helyes. De men nyi ideig
kell . hogy tartson? Fél óráig? De ha nagyon sürgős a dolog. nem lehetne
negyed órával megrövidíteni? Sót (indult az alkudozás. mi nt ahogy Abrahám
tette az Úrra l). ha tíz perc mulva el kell menniök a híveknek. nem kaphat
nának feloldozást? Ha nincs elég énekes. nem lehetn e lemondani a közös
énekekról? Ha nem tudjuk kinyomtatni az imáka t. nem lehetn e megtartani a
szertartást közös imák nélkül? A szentbeszédhe z elég volna. lzaiás próféta
néhány mondatának a rövid magya rázat a? Ha valak i a temp lomajtóban ma
radt beszélgetni . annak a bűn e i is meg vannak bocsájtva?

Egy szóval : a kezdeményezés. amit buzgó papok és buzgó hívek a kegyel
mi életük elmélyítésére terveitek. a gyakorlatban . nem buzgó vagy túlságosan
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engedékeny emberek között, II hanyagság leplez és érc . ső t igazolására ad al
kalmat.

Ezek az aggodalmak a prot estánsokkal való megbeszélések során még
élénkebb hangon jelent keztek . Nem egy luteránus és kálvinista gyülekezet
önként egyre szívesebben ajánlja a lelkipászto rral való magános megbes zé
lést hívei nek. Igaz. ők nem kérhetne k lelkipásztorai któl szentségi feloldozást .
Viszont tapasztalatból tudják . mi lyen nagy segitség él kereszté ny életében. ha
más emberre l megbeszélheti prob lémáit. ha tapasztalt és segítésre kész
ember tanácsát. buzdítását. vigaszta lását hallh atja. Prote stáns barátaink . akik
az evangélium olvasása alapján és a keres ztény élet tapasztal atainak súlya
alatt nagyra becsülik azt a szolgálatot. amelyet a katolikus egyház int éz
ményesen biztosit a hívőknek . csóvá lják a fejüket . rnikor azt hall ják: rnl be
lenyugszunk abba. hogya bűnösök igen gyakran elhaqyják a gyónást .

Ezek az elle nvetések bizony sulyosan esnek latba. és szinte arra ösztönöz
nének. hogy mondjunk le minden újítás i szándékról. és folyt assuk a hagyo
mányos eljárásmódot. . rnlk éppen kezdetb en vala' . .. De ez is t úlz ó köve t
keztetés voln a. Az őszi nte gondolkozás ritkán tér viss za egészen a kiinduló
pontra, hanem olyan mego ldást keres . ami összeegy ezteti a különböz ö szem
pontokból meglátott igazságokat . Itt sem kell elvetnünk azt. ami helyesnek
látszott a megújítás vágyában . csak el kell kerülnünk a hibát. ami az Indit 
ványokat károsakká tette .

Egyesek hibája alighanem abban állott . hogy a meqújlt ást egy főpásztori

rende l e ttő l várták . Mintha bizony az egyház hité leté nek a megújí tásában tör
vények törn ék az utat az élet számára. A történelem a fordit ott eljárásnak
adott igazat. Ha már a trienti zsinatró l irtunk. ennek a zsinatnak a példájára
hivatkozhatunk it t is . Trientben nem találtak kl új le lk ipásztori megoldásokat.
hanem ajánlottak. megenged tek . e lőírtak olyan elj árásmódokat. amelyeket
kisebb körben buzgó közössének már megvalóslt ot tak. kipróbáltak. A bűnbá

nat-tartás megújításának ls ezt az utat kell majd járnia .

A reform e lső lépésé nek annak kell lennie. hogy elmé lyitsiik a jelen legi
törvényhozásban rendelkezésünkre álló l ehetőségeke t . Ez az elmélyl tés két
irányban is kivánatos .

Az egyik irány : a szokásos gyónások elmélyi tése . Arra kell törekednünk.
hogy időnkén t (egy-egy családi ünnep alkalmával. az éle tút fontos állo másain.
egy-egy különösen fájdalmas hiba elkövetése után. stb.) a hivekn ek legyen
alkalmuk és bátorságuk arra , hogy ne csak azt mondjá k és hallják a gyónta
tószékben. ami II szentség lényegéhez elvá laszthatatlanul tartozik. hanem
médlukb an álljon az is. hogy Igazi emberi kapcsolatot találjanak a lelk ipász
torukkal : vele együtt beszélhessék meg és együtt kere ssék az Ur akaratát .
Természetes . hogy az Ilyen huzamosabb. elmélyü lő gyónás nem lehetséges
gyakran. de néha-néha meg lehet val östtant. ha hívek és lelk ipásztorok tuda-
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tos it ják. mennyi haszonnal jár oz az újítás (ami sokhelyütt már mcq élt val ó
ság) .

A másik irány abban áll. hogy igyekezünk a je lenleg létező liturgikus for
mákban (pl. a szokásos szentségimádások elmélyítésével) megvalósítani a
bűnbánat együttes keres ését. Igaz. nem lehetséges. hogy minden résztvevő

azonnal meggyónj on. De tú lzás volna azt gondolni. hogy minden hivőnek sür
gős szüksége van a bűnbánat szentségéhez járuln i: a legtöbben. merjük re
mélni. a kegye lem állapotában vannak. és a kegyelemben növekedve fognak
hazát érni. Mások az istenszeretet fényé ben megigazulnak majd . gyónás nél
kül is ; tudjuk. hogy ha nincs módjukban meggyó nni. a tökéletes bánattal is
szentáldozáshoz járulh atnak időnként. és ebben az egyház t örvényhoz ása
könnyen visszatérhet az egyházjog szigorúbb előírásától [ Lásd C. I. C.
can. 856.] a tr ienti zsinat enyhébb szabályához [Lásd DS. 1647. 1661.] .
megengedve hogya hívek mindig szentáldozáshoz járuljanak. mikor tökéletes
bánattal megigazultak . és nincs alka lmuk arra. hogy meggy6njan ak.

Mikor majd meggyökereze tt szokássá válik az egyház több részében az
igazi. átélt bűnbánatra vezető közösségi penltencla-tartás. és mikor majd
szokásossá válik az is. hogy időnként önként kívánják a hívek és a lelki
pászto rok a részletesebb. a keresztény élet pozitív útjait is kereső gyónáso·
kat. akkor majd sokkal csekélyebb lesz a vissz aélés veszélye . és bátrabb an
lehet majd kérni. hogy az egyház szentség i je lleget adjon az ú]. de jól ki
próbált bűnbána t i forrn áknak.

AZ EUCHARISZTIA TEILHARD SZINTI!Zlsl!BEN

Akik nem ismerik Teilhard írásait. vagy akik képtelenek alapve t ő l átás
módjának megértésére. legfölj ebb csak költőnek. esetleg egyéni és képzelgő

misztikusnak tart ják. Magától érthető . hogy az ilyen bírálók ugyanezt véli k
az Eucharisztiára vonatkozó e l mélkedéseiről is .

Az itt következő rövid összefoglalóm pusztán csak i s m e r t e t é s for
májában szeretné megmutatn i. hogy éppen az imént említett felfogás lebeq
a képzelgés ködében. mivel :

1) Teilhard a l apvető látásmódja hat ki az Eucharisztiáról ír t elmélkedéseire .
2) ezek az elmélkedései nem szándékoznak teológiai szisztéma keretéhe

fogni az Euchari szti át. hanem mély hitének mi sztlkába érő kivctű lé scl - egy
sajátos a lapvető látás fogalmaiva l kifejezve .

Mit jelent Teilhard alapvetó látásmódja?

Teil hard megértésének titka az ő hüperf izikája. Ez a hüperfi zika - vagy
ultrafiz ika - a tudom ány. a fil ozófi a és a teológia között kiépülő sajátos
terület. A hüperfizika nem szoros érte lemben vett tudomány. mert nem elég
szik meg az egyes szaktudományok részl ete redményeivel ; nemcsak meg-
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fig yel. nemcsak analizál, hanom szintetizálva keres értelmet ós irányt ls. Ez
a hüperf izika nem filozófia . Nincsenek elvont prin cipiumai , nincsenek filozó 
fiai abszt rakel ő síkjára emelt igazságai. Ez a hüperfizika nem szeres értelern
ben vett teológia . Teilhard módszere nem teológiai, hiszen őt a reális ala
pokra (vagyis nem magára a hitre) épülő hüper-Hzlk ája segiti nagyobb látás
és mélyebb lelki élet felé .

Dehát mi ez a hüper-fizika ?

Képzelj ük el (s Teilh ard ezt kísére lte meg) . hogy a ter mészett udományok
egy-két ter ület én (a paleontológiában és a geofi zikában) világh írú szak
ember az összes természettudományok részlet-eredményeit általános tör 
vényekbe szintet izálja , vagyi s az egyes szaktudományok fölé (hyper. ultra)
emeli. Merész - és minden korban újra megkisérelhető vállalkozás! . . . A
szaktudósok közül többen . tudománytalan vállalkozás" -nak fogják minősíteni.

A magukat valód i filozófusoknak gondoló szellemek jogtalan és alaptalan Hlo
zófálásnak véli k. A szakmabeli teo lógusok pedig (legalábbis egyesek) köny
nyedén odavetik : . Ugyan kérem , ez csak misztika. vagy szép költészet!" . ..

Teilhard sosem akart sem filozófus lenn i. sem teológus. Számtalanszor
megmondot ta és le is írta. hogy csak tudomán yos tényeket szintetizáló hy
perflziká t óhajt alkotni. S szerényen elénk tárja nagy törvényeit : pl. a bonyo
lódás/ tudat törv ényét. az egyesülés törvényét. a visszafordithatatlanság tör
vényét , stb. (Mindezek bemutatására külön hosszú tanulmányok kellenének ,
de erre itt most nem vállalkozhatunk. Alk almazásuk l ehetősége viszont ki fog
túnni az alábblakb öl. U t a k a z O m e g a f e I é c. tanulm ányom négy kötete
hosszan elemzi ezt a kérdést) .' )

Mivel a hüper-f izika a tudom ányok eredményeit emeli e g y e t e m e s
síkra, ezért elkerülhetet lenül nyúlik filozófiáb a és teológiába is . hiszen a
hüper-fi zikai törv ények a valóság egész területére érvényesek. - de mindig
analóg érte lemben.

Két szó a hűper-flzlkal törvények alkalmazásáról

Teilhard szemléletmódjában minden valós ágos lé tezőnek kettős . a rc éle"
van, vagyis kettős aspektussal beszélhetünk róla:

1) Az anyagi ..arcél" (vagy fázis) a küls őt rnutat]a. a .foghatót" . az anya
git, a szer vezésre-v áró. képességeit felajánló valam it:

' ) P. Rezek mngyarra ford ította Teil hard de Chardi n minden írását. E t izenhét köte tnyi
sokszorosi tott munkából egyelőre csak A z e m b e r i j e I e n s é II és a B e n n e
é I ü n k ( = Az Isten i Erötér) j elent meg könyv ként is. Mo st készü l A M i n d e n 
S é g h i m n II s z a c . kötet kiadása, amely k i t ű n ö en egészi t i ki a Budapest en
most megje lent Teilh ard-antológiát (Di enes Valér ia rnunk ája) , - P. Rezek eddig
tizen öt (sokszor osi tott) köt etb en komment ál ta és fejleszte tte tovább Teilhard
viláqképé t . - Külön kér te Szerkesztőségünktó l , hogy az itt közöl t tanulmányában
elhagyhassa fl bibli ográfiai jegyzeteket. mert ezzel kéts zeresre növelné tanu l
mánya te rjede lmét. (A Szerkesztőség meg jegyzése)
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2) az igazi " lényeget " a szervez ö erő adja meg . Teilhard ezt a szervez ő

alakitó, újat-alkotó erőt nevezi " léleknek". A "lélek" - min dig analóg érte
lemb en - jelent bármiféle rendező-szervező-egyesítő erőt. Ez az er ő kezdet
ben mehan ikus -determ inista törvények fáty la alatt, később a pszichés élet
ösztöneiben. majd a reflexiv emberi szell emben, a közösségeket szövö . kö
zös lelkiségben" rnutatkozlk,

A fejlődés görbéjén egy-két helyen ugrásszerüen tünik elő a szervező

erő hatása: egy kritikus ponton megjelenik az élet s egészen új-valamit hoz
(IZ egyetemes .vlláq-szövetanyaqba" . Egy második kri tik us ponton megjelenik
(I reflexív emberi szell em. vagyis a l egfőbb valami, .a je lenségek je lensége" .
(IZ egész addigi fejlődést felülm úló (il yen érte lemben transzcendens) egé
szen-új. az önmagára vis szatekinteni és saját sorsát is alak ítani képes ern
beri szellem.

Teilhard szemében vil ágos. hogy nemcsak e két kritikus ponton. hanem
mindenü tt és mindenko r valami abszolut Erő dolgozik - mindig a l étezők

megfelelő létfokán át hatva (analóg módon) . M iért állithatja ezt Teilhard ?
Azért. mert maga az anyag - ez a csodálatos képességekkel rendelkező

potenclallt ás, amely serkent i az embert , együtt is dolgozik vele, és amely
még az ember boldogságában is rész tves z. - ez az anyag csak befogadó.
szervezést-váró adottság ; s az akt iv er ő mind ig az anyagot rendez ö-szervez ö
egyes itő lélek. A rendez ö-szervez ö-eqyes lt ö. újat-alkotó lé lek a fejlődés qör
béjén egyre ink ább anyagtól függet lenül hat . vagyis a magasrendü szellemi
l étezők esetében egyr e jobban kivi láglik az Erőnek . a Léleknek tr anszcenden 
tal it ása . anyagtól-függ etlensége.

Az anyag mindenütt . megtalálható" a vil ágban. De a létezők val ódi létét
(IZ anyagiság ukat szervező lél ek adja. M indent e kettős arcél szerint isme 
rünk és szeretünk. Ez nem dualizmus. hi szen éppen Teilhard szerint nem
merőben-anyag i áll előttünk , hanem mi ndig és mindenkor eqyre-jobban . Iel
kesltet t" , azaz egyre szelle mibbé váló való ság. - De ez a látásmód nem is
materializmus. hiszen az annyira megb ecsült anyag csak azért . lstent" . rnert
a szervezö Lélek ilyen fokra emelheti. De ekkor sem maga a Világ az lsten .
hanem csak kapott valamit az egyesitő Erő végtelenségéből, fe lelt a hív á
sára . .. A vil ág egyre szellemibbéváló ór iási egység, amelyben minden hat
hat mindenre . . . A vil ág - a maga természetes vonalán - egyre jobb an
központosul, mert természetfölötti sikról a természetesbe nyú lva vonzza őt

a sze retö és szeretetreméltó Nagy Kebel . ..
A mélyben mindig az abszolut szervező (tovább- i s-te remtő . úját alkotó)

Isteni Erő dolgozik. de a valóság törvényein át érvény esít het i akttvlt ás át. Az
élet megjelenése előtt az anyagi elemek az egyes ülé skor úgy olvad nak egy
másba, úgy egyesülnek. hogy egyedi tulajdonságaik nem érvé nyesülnek köz
vet lenül: az oxigén s a hidrogén új anyaggá olvad össze. vízzé, amelyben II

két egyesült elem közvetlenül nem mut atja II tulajdonságait . Az élet fokától
kezdve viszont úgy egyesü lnek a sejtek. hogy élő új egésznek fe lépítésében
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vesznek részt: minden sejt megmarad sajátmaga, de az egyesülés révén fel
fokozódna k, kimagaslanak képességei , - vagy ahogy Teilhard mondja : az
egyesülök éppen .differenclálódva" , sajátmagukat megvalósítva egészitik ki
és tökéletesítik egymást: a valódi egyesülés differenciál . . . Ez a törvény
érvényes a férfinek s a nőnek valódi egyesülésekor, a barátságban, a azoel é
lis csoportok igazi egyesülésében, s az lsten és az ember között létrejövő

valódi kapcsolatban (a vallásban) is . Isten nem semmisiti meg a Vele szere 
tetben egyesülö embert (s emberiséget) , hanem magasra emeli, felfokozza,
megszenteli képességeit a Jézussal ránkszálló kegyelem által. A vallás nem
"ópium", hanem az embert igazán klteljesitó élet . . . Az örök Isteni Erő

. vtsszafordlthatat lansáqot" (örök boldogságot) is biztosít a Vele egyesülök·
nek , mig a Tőle szándékos gonoszsággal elszakadók "a Lét ellenp ölus ára"
kerülnek . . .

Végnélkül folytathatnánk az alapvető lát ás alkalmazásának bemutatását.
De most már maradjunk az Euchari szti ánál. A híiperfizikus látás alapján mit
mond e rrő l Teilhard?

Az Eucharisztia helye a Krisztogenezisben

Képte lensé g volna megértenünk az Eucharisztia jelentöségét, ha mindenek
e lő tt nem áll ítanánk bele Teilhard . Krlsztoléql ájába" . De mert ezt a Krlszto
lógiát most itt nem ismertethetjük , ezért csak t őrnondatokba foglaljuk lény e.
gét :

- az egyes ülésének szükségességét felismerő és ezt megvalósítani
kezdő emberiség számára Krisztus mutatkozhat annak, aki beteljesítheti ezt
az igényt. Tei lhard szüntelenül .kedvenc témájának" nevezi azt a lát ást,
amely szerint . a Tudomány által feltárt összpontosuló Vil ágegyetemben (és
c s a k i s Világegyetemben) Krisztus végre megtalálja teremtő-egyesitő te
vékeny ségének teljességét , mert végre megjelenik a kozmogenezisnek ter
mészetes és l egfőbb központja , összpontosulás i végpontja , ahol O foglalja el
helyét ." A keresztény gondolatvilág s a keresztény ima fokozatosan fedezhet
fe l valami új és magasabbrendü imádási formát a holn ap akármelyik hivője

számára: szeretni Istent nemcsak teljes szlv éb ől , teljes lelkével és minden
erejével, hanem az egész Világmindenséggel . ..

- Szent Pál és Szent János tanítása kltünően kapja meg . modern érrel
rnét" Teilhard lát ásrn ódjában . Az alapvető látás értelmében Krisztus az Ige,
"Aki által minden lett" ( .per Quem omnia facta sunt") . •Ak i mindent Ienn
tart " ( "in Quo omn ia constant") ; s . Aki betölt mindeneket" (Qui replet
omnia" ) . Az egyesülését megvalósitó (illetve megvalósítani kezdő) világ
vágyát ez a Krisztus elégitheti ki .. .

- ..Itt lent a földön embernek ember az útí társa: de a végső fejlődési

fokára jutó emberiség egyedül lesz ", vagyi s - az egyesülés törvényének
megfele lően - egy uto lsó és végső egyesü lésre vágyik (akárc sak mind en
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ember , aki már eljutott élete értelmének fölfedezésére) . De hogyan egye
sülhet a láthatatlan s örök Szellemmel , a . központok Központ jával" , a min
dent átö l e lő .Szf érával"? Az lsten-Ernber révén, Krisztus által: az egyetlen,
köztünk megszületett , köztünk, értünk szenvedett s értünk meghalt Krl sztus
sal, a Misztikus Test fej ével, akinek é lő tagjai lehetünk, miközben az anyagat
(ezt a .h úst " az alakuló Nagy Testben) egyre "f öljebb emeljük", egyre szel
lem ibbé gyúrjuk . . .

- a . Krlsztoqenezis " egyrészt jelenti azt, hogy - kegyelme révén 
Krisztu s . szület lk meg" bennünk ; másrészt je lenti azt, hogya másodi k Isteni
Személy - a fejlődés nagy tö rvényét magára vállal va - .k özrünk lakott"
és megd icsőült Testébe akar minket szervezni. E szervező munka során magn
n Miszt ikus Test . szület lk meg és növekszik". hiszen minden tettünk és
minden fáradozásunk . klegészít i azt. ami még hiányzik ahhoz. hogy Kris ztus
(Miszt ikus Teste) elérje teljességét " . . .

- az egész kozmoszt teremtő . fönntar tó, egyesitő ( .kozmikusan [elen 
l év ő ") és történetünkben megtestesült Krisztus mivel elégítheti ki leqjcbbnn
n mi abszolut-vágyunkat. . Isten-szomjunkat" és kiált ó éhségünket? Azzal,
hogy .é telünkké és ita lunkká lett"

Teilhard eucharisztikus realizmusa

A .fizi kai" jel ző Teilh ard szintézisében azt jelenti. hogy valóságos . vagyi s
költészetnél sokkal több, nem képzelt , hanem igazi. reális ... Isten és em
ber között az egyesülést - mind ig az egyesülés nagy törvénye szeri nt 
akkor látjuk . valódlnak" , ha az egyesü lők legmagas abb fokon valósítják meg
saját természetüket. Az ember egész .é nl ével" eszi és issza azt a Testet és
azt a Vért, amely egyedül táplálhatj a "Isten -éhségében" és . Iste n-szornjá
ban" . . . Kri sztus pedi g te ljes iste ni valóságával . költözik mibelénk" . ..
Kris ztus testének vétele a Mi szt ikus Testet növeli mibennünk. Ekként fonódik
egybe az Eucharisztia valósága és a Miszt ikus Test valósága. 1916-tól kezdve
1955-ig mindig ugyanezt II realizmust találjuk Teilhard elmé lked éseiben. Hadd
idézzünk egy példát :

. A félénk felfogásu szell emek . vagy akike t egyéni el ölt éle tek kötnek qúzsba.
foly ton úgy akarják magya rázni a l ét ező k között fennálló kapcsol atokat . rnlnt er
kölcsi . logikai . vagy jogi viszon yokat. Ezek az embe rek Kr isztus Test ét sokka l inkább
hasonlítj ák társadalmi egyesü le thez , semmint természetes szerve zethez. Az i lye n
sze ll emű emberek veszé lyesen legyöngít ik a Szenti rás gondol atvil ágát . érthetetlenné
vagy banálissá teszik azok számára . aki knek szell eme szenvedélyesen szereti a f izi
kai kapcso latokat és a szoros értelemben kozmikus viszonyokat. Jogtalanul letokoz
zák Krisztust és Testének oly mélységesen real ista rnlszt érium át. - Nem. Krisztus
Teste nem olyan. ami lyennek egyesek hanyagul bemutatni akarnák: küls ödleqes vagy
jog i társaságnak vél ik , emberek olyan társul ás ának. akiket csak ugyanaz a jóság tart
egybe s akikre ugyanolyan jutalom vár. Krisztus Testét bátor reallzrnu ssal kell Iel 
fognunk: ugy. ahogy Szent Pál. Szent J ános és DZ Egyházatyák látták és szeretté k:
Krl sztus Teste . termé szetes" és új vilá got olkot , él ő és rnozq ó organizmust. amely-
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ben mi ndnyájan egyesülünk . éspedig f iz ikailag. . biológla il ag·, val ő s áqosan . - A
Világ egyetlen eseménye : a h ivők f izik aila g szerveződnek annak a Kr isztusnak Test é
be. aki Istené. Ez a lényegbevágó mú viszont te rmészetes fe j l ődés szigorú pontos.
sá qával és összhangja szeri nt épül. - E ki bontakozás kezdetén olyan transzcendens
múködésnek kellett lennie. ame ly - ti tokzatos. de f izik ail ag szabályozott körül
mények szerint - lsten Személyét oltotta az embe ri Kozmoszba: ennek a m üköd és
nek célja az vol t , hog y . Irnrnanent izál ja" , Vi lágegyet emünkbe állítsa azt az Elvet. aki
kö rül a kiválasz tot ta knak mey kell valósltaniok mey hivottságukat . S az Ige testté
let t. Ez vo lt :J Megtest esül és. Isten gyö kere s kapcsolatba lépett fajunkkal ; s mert
ezál tal az is teni hatol t te rmészetünkbe. ezért új I:let is születe t t . amely minden re
ményt túlszárny alv a növelte meg képes ségei nket és a . potentia obedtentíallst-t ki t á
gitott a. Ez a Kegyel em . .. A Kegyelem az az egye tl en életnedv . amely uqyanabb öl
a törzsbő l áramlik az ágakba. Az a vér a Kegyelem . amely egyetlen Sziv dobogására
kering az erekben. Olyan Ideg áram , amely egyetlen Fej tetszése sze rint já rja át a
tagoka t . S Kr isztus ez a sugárzó Fő . hatalmas Szív s termékeny Szőlőtő . . . Al tala
nemcsak család tagokká válunk. még nem is csak testvé rek ké. De azonosulunk uqyan 
azzal a fönséges Való sággal : Jézussal ... De O még ennél is többet tett : a szent ·
ségi egyesü lés révé n szemé lyes és telj es kötelékkel. lelket a lélekhez. testet a test ·
hez kapcso lo v iszonnyal t elj esiti be önmagában a hivek egyesülését. mert még lényük
anyagába is beoltja a föltámadás estrál át s király i hata lomma l Igy köti őket Misztlkus
Test ébe. Krisztu s is , akárcsak minden élet. megelőzi vágyainkat és erőfeszítésünket :

el őször M eyte st esü léséve l . aztán Eucharisz tiá jával önnönmagának szervez meg min 
ket s ezt hat alomrn el teszi meg. De - akárcsak minden más éle t is , - meq kiv ánla
jóakaratunkat és cse l e kvő közremúködésünket . . . Ezt a lényegbevágó közremüködé st
akkor adjuk meg Neki , ha akt iv módon törekszünk hozzá haso nló vá lenni . asszlmll á
l ódni , vagyi s ha nagy szere tett el vetjük saját autonómiánkat az övé alá . Szeliden és
alázatosan Hozzá asszim ilá lódni azzal a szenvedésben történő egyesüléssel is . amely
fo lytatja és ki egészíti a Keresztút Szenvedését : de főleg a nagy Szerete tte l , ezzel a
csodálatos erénnye l . [Imely mind enegyes emberben Jézust lát ja és szere ti s ezáltal
le he t öv é teszi . hogy egyet len aktus . közvetlensé qé be n" segi tsük elő mindenkinek
egyes ülését az Egy Kri sztusb an . . . S ha tevékenységünket a Kegyelem lelk esít i .
akkor olyan hath atós és . te re mt ö" , min t az I:let. mi nden Or ganizmusnak Anyja: val ö
di Tesl et szerv ez meg. Kr isztus Testét . aki mi ndegyikünkben be akar teljesedni .. .
Igen . Kr isztu s miszti kus Tes tét minden fogalmi enyhit és nélkül fi zik ai Valóságként
kell felfognun k. Csakis igy kapják meg valódi ér te lmüket a Vall ás nagy misztéri umai
és nagy e rői. Jézus k özvet ít ő szerepe. a Szentáldozás fontossága. a szere tet rend 
ki vüli érté ke. S a Megváltó Személye is csak ezzel a felt étellel őrzi meg telj es von 
zóerejét szell ernünkre. ége tő szükségességét sorsunk alakít ására".

Teilhard irásaiban lépten-n yomon ezzel a realizmussal - szinte túlságos
realizmussal - ta lálkozunk : .Az Egyház egész berend ezése. dogmáival és
szentségeivel együtt azt tanítja nekünk. hogy tis ztelnünk kell az Anyagot
s hogy nagy az értéke. Krisztus igazi teste t akart magára venn i s így is
kellett tenn ie . Megszenteli az emberi testet. mert egészen sajátos módon
érintkezik ve le a szentáldozásban. Az ember i test számára fizikailag készí t
Feltámadást. Tehát a keresztény szemléletmódban megmarad llZ Anyagnak
oz a kozmikus szerepe . hogy ó az Egyesülésnek alsó . de lényeges alapj a. S
mivel az Anyag Krisztus Testévé asszimilá lódott. ezért valamí bel őle arra van
hivatva. hogy átkerül jön <I mennyei Jeruzsálem alapkövei és falai közé",
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Krisztus az Anyagban

Ez a címe annak a három elmélkedésnek. amelyet a fiatal Teilhard az első

világháboru lövész árkaib an irt. Döbbenetes erejű látom ását - talán éppen
költő i és mis zt ikus képei miatt - nem merte közölni az akkori jezsu ita
folyói rat (EtudesJ . S bizony csak az érthet i meg merész realIzmusát, aki
ismeri hüper-fizikáját :

Krisztus e lőször Megtestesülésével , aztán Eucharisztiájával önmagának
szervez meg minket. S mert az emberi lelkek olyan szétszakíthatatlan egy
séget alkotnak. amelye t - . lentr öl" - az anyag s az élet köt össze cement
szilárdan, kozmosztól elválaszt hatat lanul. ezért a meg testesült és euchariszti
kus Kri sztu s - a lel kekkel együtt - magára vette s új életre kelti a Koz
mosz minden porc ikáját. A Miszt ikus Test Fejének. Krlsztusnak, ilyen ért e
lemben van . kozmlkus teste. ami nem más. mint az egész Mlndens éq" . . .
S Teilh ard hozzáteszi : . trne ez az utolsó szö , amelyet meg kell ér tenünk.
Qui potest capere capl at " . Ilyen ért elemben mondhatjuk. hogy . Isten vibrál
az Eterben , lsten dolgozik az t letben, lsten ragyog át az Emberiségen. Istent
találom lényem szívemélyén, O folytatja bennem Fia megtestesülésének
Művét. amely századok végsó pontj áíg ér el " ... Ezért értékes a Vil ág s
ezér t kell közreműködnünk természetes tökéletesedésének e lőbb rev ite l ében.

Noshát a K r i s z t u s a z A n y a g b a n c. három . t örté ne t" első láto
másában (A Kép) éppen azt érezteti Teilha rd, hogy .a hatalmas és sokrétű

Mindenség miként ölti magára Kri sztus a lakjá t" . Nézzük csak Tellhard-al
együtt a templom falán függő egysze rű Krisztusképet s kérdezzük meg mi
is: uqy-e ha mos t itt személyes en megjelennék a Fölt ámadt Krisztus , hát a
dolgok tömkeleg e föltétlenül kiny ilvánítan á azt az erőfeszültséget, amely az
itt és most közvetlenül rájuk ható Ist eni Erőből sugárzik . .. A Kris ztus-kép
helyébe lépő valóságos Kri sztus ereje hatna át a dolgokon, a Kris ztust s a
környező vil ágot elválasztó felül et vibráló valamivé változnék , hiszen az
Egyet len Alapvető Erőhöz viszony ítva az anyagi dolgok . eszközök" az Egye
sl t ő E rő kezében .. . De ezek a dolgok nem vesztik el saját egyed iségüket
(éppen ez volna panteizmus!) . Ellen kezőleg : l áncszemekk ént. finom Ionalak
ként szerveződnek s szövődnek természetes rajzzá: maga az Anyag . az Anyag
szinevirága önkénte lenül fonód ik össze, mint csod álatos lenv ászon s az egész
együtt alkotja . Krisztus ruh áját" , ragyogó köntöst, akárcsak a Szlneváltozás
történetében. Ha valaki nagyon nézni akarja ezt a ragyogó egyszerűséget,

akkor föltétlenül fennakad szeme eqy-eqy részleten s akkor kimeríthetet·
lenül bonyolultnak látsz ik az egész együttes. Ha pedig Krisztus szemébe
mélyedünk. összegyűjtve ragyog benne mínden emberi tekintet. amíben va
laha is fölm elegedett és tükröződött emberi szív : szelid és gyöngéd szem
lesz. mint anyánk tek intete, vagy szenvedélyesen l enyűgöző nő i szemmé
változ ik. de tökélete s ti sztaságot parancsolóan néz ránk; esetl eg szilárd
férfi szeme lesz. amely erő t és bátorságot sugároz. De azt a végső kifeje-
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zést, amely minden fölött uralkodik s mindent összefog, nem tudjuk kibetűzni:

lehet, hogy leírhatatlan hal ál-tusát rejt magában, - avagy diadalmas örö
met . . .

A S z e n t s é g t a r t ó, a trilógia második elbeszélése, magát a krlsz
tusi kisugárzást érzékelteti : az Ostya fehér árja mindent átragyog, benne
úszik minden l étez ő, de mindegyik meg is órzi saját alakját. A tejfehér fény
(amely a teremtő, fönntartó és egyesító krisztusi Erót jelzi) lehatol a tárgyak
legmélyére, életünknél is mélyebben rejló gyökerükre .. . Az egész Világ
olyan lesz tóle, mint egyetlen nagy Ostya . .. A Fehér Fény aktiv eróvel
jár át minden dolgot s összegyűjti a Mindenségben áradó szeretet szlneja
v át, magába öleli mindet. Csak azok a zsarátnok-szer ű tüzek izzanak vörösen
és magukra maradva, amelyek nem akarják együtt énekelni a Mindenséggel :
. Odvözlégy Krisztus valóságos Teste " . . . Ismét a .nagy sptrállsra" kell
gondolnunk: mivel Krisztus magához öleli a Misztikus Teste tagjait (az ern
bereket) s mert az emberek az anyag ..át lelkes l t ésén" dolgoznak, ezért 
közvetve - az anyagvilág is az Egyetlen Fó s Egyetlen SzIv hatása alatt áll :
. hús" - vagy legalábbis . köpeny" a Misztikus Testhez. Onkéntelen jut
eszünkbe a 103. zsoltár szava : . Domine Deus meus, magnificatus es vehe
menter, amictus mundo sicut vestlrnento" . (Hogy a .Christus amictus rnun
do sicut vestimento" miként található meg pl. Szent Ambrus ir ásalban . azt
P. Szabó Ferenc SJ könyve is megmutatja : Le Christ Créateur chez Salnt
Ambrolse , 1968, 168 1.)

A S z e I e n c e, a harmadik történet. azt a k özel-t ávol élményt Irja le ,
amelyben mindaz részesedik , aki teljesen szeretne azonosulni szeretete
tárgyával. Teilhard a fronton a szíve fölött egy kis szelencében hordta az
euchariszt ikus Krisztust, Vele szeretne . szinte eggyé v álni ". Az anyagilag
és lelkileg ls lehetetlen kisérlet : . Határtalanul haladtam el őre Obenne , mint
ahogy kö hull lefelé feneketlen kútba : képtelen voltam megragadni vagy
Vele eggyé válni : a kicsinyke Ostya központja tovafutott és magával sodort ..
Most még csak a Világon keresztül érínthetem meg, az anyagon át. Lélek
szakadva kell vetnem magamat a lázas emberi munkába . Minél nagyobb részt
v állalek belőle, annál többet érek a teljes Valóság átgyúrásában s annál ln
kább el is érem Krisztust és hozzáslmulök". Ugyanazt a Krisztust érem el Igy
- 8Z Anyag . színein át " , - mint aki által minden lett, aki mindent létben
tart és elórejuttat a végsó egység (Pléróma) megvalósulásáig. Ez a Krlsz
tus . kozrnikus" és t örténett is , és egész önmagát ajánlja fel az Oltárlszent
ség ételében és Ital ában. Ezért írhatja Teilhard : . Most már egyetlen Elem
ölén élek, amely Központja és Részese mindennek . Személyes Szeretet O,
és kozmikus hatalom".

Mise 8 világ felett

Az emberi szell em átalakít ja, szelle mivé szervezi az anyagot.
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Az anyag az Ige által teremtetett; az Ige hat át mindent fönntart ó és
szervezó erejével ; a Földön megtestesült Ige szentel i át az embert, majd a
világ végén mindeneket Mlsztikus Testébe egyesít (Préróma) .

A történeti Krisztus a kenyér és bor fölött kimondotta a nagy átalakitó
sz öt: .Ez az én Testem, ez az én Vérem ' .

Ha valaki komolya n átelmélked i az előző pár t ömondater. döbbenetes tar
ványban részesül :

- egyrészt öröktől fogva tart az Ige tevékenysége : valamikép már az
idők kezdetétől fogva átalak ítja , szervez l. .á tvá ltoztat ja" (szellemével hatja
át) az anyagot. Valamiféle . kozmikus mise' (a kozmoszt áta lakító isteni
tevékenység) folyik ősidőktől kezdve ;

- a megtestesült Ige az emberi történelemben mondotta ki a nagy át
változtató szót: . Ez az én Testem , ez az én Vérem' . S e szavakat a kenyér
s a bor fölött ejtette ki , olyan anyagi valóságok fölött, amelyek - az Egyház
ősi meggyőződése szerint - az emberi munka eredményét s az emberi küz
ködést szimbolizálják;

- vagyis a . mindent átalakitó isteni tevékenység ' a történelem egy
pontján, a Kereszt- áldozat s az Utolsó Vacsorát egyesítő órákban , szinte
. egy pontra süritve ' nyilvánult meg : a megtestesült Ige önnönmagát adta
nekünk áta lakít ó. mindent megújító és megszentelő táplálékul. A kozmikus
átalakitó munka az Eucharisztiában testet öltve folytatja megszentelő tevé
kenységét: ami azelőtt kozmi kus valóság vol t, most már a jézusi áldozat való
ságát is jelent i. S a kozmoszt átalakító embert most már az eucharisztikus
Krisztus szenteli meg, hogy így egyre jobban alakuljon ki a Misztikus Test . . .

- most már az Ol tár i s zentságbő l . klsuqá rz ö" Krisztus alakítja a vil ágot.
a Kenyeret és Bort táplálékul vevő emberen át .. .

Világos, hogy Teilhard az eucharisztikus Jelenlétet. a szoros értelemben
vett átlényegülés gyümölcsét. nem keverte össze az Ige egyetemes jelen 
létével. Nemcsak izzó sziwel hitt az eucharisztikus misztériumban; de ami
lyen szilárd volt hite, épp oly határozottan is tudott beszélni róla. S éppen
ezért erős és realista hittel fedezte fel az Euchariszt ia titkának következ.
ményelt, vagy - ahogyan ő mondotta - . meqhosszabbod ás át" és kiáradá
sát :

. Ami kor Kr isztus szentségi módon leszáll minde n egyes h ivőjé nek lelkébe. ezt
nemcsak azért tesz i . hogy beszélgessen velük . . . Am ikor Kri sztus a pap közvet lt é
sével ezt mondja: .Ez az én Testem" , akkor e szavak túláradnak azon a kenyérdarab
kán, amely fö lött elhangzottak : hozzájárulnak az egész miszti kus Test alakulásá hoz.
A szentségi müködés az átvá ltoztatott Ostv án át s azon tú l kiterjed magára a Koz
moszra is . . . Lassan és elle náll hatatlanul a nagy Konszekrációnak, az Ist enhez
emelő Atv áltoztatásnak hatása alá kerül az egész vi láq", . Ami kor Krisztu s folytat ja
megtestesülésének munkáját és leszáll a kenyérbe, hogy annak hely ébe lépjen, akkor
müködése nem korlátozódik arra az anyagi részecskér e, amelye t Jelenléte rövidke
I dő re megszüntet . Az átlényegül ést az egész Mindenség valóságos - bár enyhébb.
fokú - meqszentet ödésének fénye övezi , akárcsak valami istenivé alakftó aureola.
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Az Ige a kozmi kus elembe oltódik s abb ól hat ki. hogy mindent uralma alá vonjon
és Test éhez idomi tson".•A keresztény tanitásban és imában tág helyet kell bíztost
tanunk az eucharisztikus Jelenlét valós ágos kiterjedésének. Amiként .testünknek "
nevezzük lelk i sugárzásunk helyi központj át. akként azt kell mondanunk, hogy Krísz
tus Teste kezdetben és e l sőd l egesen a kenyér és a bor szi nei re korl átozódi k. De az
Osty a izzó túzfészekhez hasonl ít . ahonnan lángja f ölcsap és szerte árad" . . .

Ha tehát egy olyan pap, aki így hisz , nem rendelkezik oltárral, kenyérrel
és borral (mint ahogy Teilhard sokszor találta magát ilyen helyzetben, akár
a háború förgetegében , akár ázsiai kutatóútjai során) , az a pap .az egész
Mindenség fölött" fogja imádkozni . kozmtkus rnis éj ét". Ilyen szemmel kell
látnunk s megértenünk a P a p és a M i s e a V i I á g f e I e t t lángoló sorait:

. Urarn, oz egész Föld oltárán aj ánlo m föl Neked o vil ág mu nk áj át és veritékét . . .
Fogadd el ezt o teljes Ostyát , mel yet a vonzásodr a ébredező Teremtés ajánl föl ezen
az új hajnaion ... Föld-any ám rem ényei és nyomoruságai fekszenek váll amon ...
Mindarr a. ami az emberi Testben születni vagyelhaln i készül o fölvirradó nap alatt .
lehivom a Tüzet " . - .A jkamon át ejtsd ki fölötte a kettős és átváltoztató sz ót .
melyn ek híjá n összeo mli k s ködbefoszli k mind en okosságunk és minden tapasztala
tunk. de amely össze köti és végl eg megszilárdit ja minden tervünk et és minden tet
tünket o Mi ndenségben. Minden élöre , ami ma fog kícs tr ázní. növekedni, virágba
borulni és term ést hozni . ismét mondd ki szavadat : .Ez az én Testem" . S minden
halálra. ami sz étr áqnl, elhervasz tani és szétszakítani készül . mondd ki parancsol ó
szódat (a hit igazi titkát) : . Ez az én Vérem " .

M i történik a szentáldozatban? .Az Ige folytatja végnélküli működését a
ma születó új Emberiségben" . Durván a dolgok természetébe nyúl e z az
átalaktró Eró? Hirtelen átformálja a kenyér s a bor .szlnelt" is? Nem!
..Amint az Ige alászáll a Világ szívébe, az Anyag felszökó árjai meg sem
rezdülnek, amikor új élettel telitödnek. A mélységes átalakítás látszólag
semmit sem renget meg. A velőkig ható Szó hatására mégis titokzatosan és
valóságosan öltött Testet a Mindenség, ez az óriási Ostya . Istenem, most
már Megtestesülésed ad formát minden anyagnak; s ha nem hihetném, hogy
valóságos Jelenléted lelkesíti. gyúrja hajlékonnyá és járja át melegével a
belém ható vagy engem megsuhintó legparányibb energiát is, mondd csak :
nem pusztuln ék-e el a lényem vel ejéig maró hidegtől? . . . "

Amikor ebben a .kozrnlkus rnis ében" Teilhard odáig merészkedik, hogy
Jézus Testének nevezi a világot. akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy
- éppen az egyesülés törvénye szerint - még a legnagyszerűbb eqyes ül és
ben is megmaradnak az egyesü lök sajátos tulajdonságai, sót személyük fel 
fokozódik, .differenciálódik". Ezért irja Teilhard : . Ahogy most a világra né
zek és itt élek az ölén , nem a monista szétfolyó vágyát érzem , aki mohón
akar felszivódni a dolgok egységébe. A pogány ember meghatódottságát sem
élem át , aki kézzelfogható istenség lába elé borul. Nem érzem a kvietlsta
passziv önátadását sem . amikor misztikus energiák árja dobálja Ide-oda" .
(Hogyezekból a túlzásokból mit és hogyan őriz meg és - átalakitva!
kereszténnyé emel, ezt érdemes volna hosszan elemeznünk . . . J
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S mindez nem filozófálás! .Uram, alászálltál az egyetemes Szinekbe . Add.
hogy ezt ne csak úgy fogadjam. mint valami kedvenc és dédelgetett filozófia i
okoskodás gyümölcsét. hanem csakug yan a valóságos Jelenlétté legyen
számomra" .

Külön hosszú tanulmányt érdemelne annak bemutatása. ahogy az ilyen
Mise kihat az ember hétköznapi életére. minden mozdulatára és minden
szenvedésére. Most csak néhány példában szándékszom bemutatni azokat a
misztikába é r ő távlatokat. amelyekbe Teilh ard-t az Eucharisztia segiti :

lmádkozzunk!

.Dicsóséges Krisztus . Te vagy az Anyag ölén titokzatosan szétáradó Eró
ős vakitó Központ. amelyben találkozik a Sokféle Valóság számtalan rostja . . .
Te vagy az elsó és utolsó. az é l ő, a meghalt és föltámadott . Te gyüjtesz
egysége dbe minden szépséget. minden ízt . minden er öt, minden formav álto
zatot. Téged keresett kiáltó szavam. mely oly messzire ér . min t a Minden·
ség. Csakugyan Te vagy Uram és Istenem! "

. Ezen az egyetemesen lángralobbantó központon hass rám. Uram. minde n
olyan bels ő és külsó hatás össztüzével. amely - ha Hozzád kevésbé közel
zuhanna rám. - semleges. bizonytalan vagy ellenséges maradna. De ha az
energia hevíti . amely . mindent képes hatalma alá vonnt", akkor Szíved fizi 
kai mélyén máris átváltozik gyózedelmes karod angyali eszközévé . Vonzá
sodra csodálatosan összefonódik a teremtmények megkapó szépsége és
elégtelensége. marasztaló bája és kornls zsáqa. kétségbeejtő gyöngesé ge és
elrémitő ereje. Velük tágitsd ki szfvemet. majd csöndes szenvtelenséggel
csititsad is . Mutasd meg . mi az igazi tisztaság : nem a dolgokt61 elszakít6
vérszegénység. hanem a minden szépségen áthat6 lendület. Nyllatkoztasd
ki. mi a valódi szeretet: nem a meddő rettegés a búntól. hanem az a merész
szándék. hogy rnlnden ember vállvetve feszitgeti az élet kapuit. S végül főleg

azt ajándékozd lelkemnek. hogy folyton erősebben lássa mlnden ütt-lelenléte
det, boldog szenvedéllyel akarjon kutatnl. valami kevéskével mindig hozzá
járuljon a világ épitéséhez és ugyanakkor el tudja fogadni hatásait, S rnlnd
ezt azért . hogy mindinkább Beléd hatolhasson" .

.Istenem. minden örömem és alkérern . egész életem értelme és szomjú
vágya ehhez az alapvető látomáshoz fúzódik : Te lakozol a Mindensé~ben .

Hirdessék csak mások - magasabbrendú szándékaik szer int - ragyog6
Lelked nagyszerú vonásait. Engem olyan hivatástudat vezérel. amely lenyúgözi
lényem legkisebb idegszálát is: nem vagyok másra képes . nem is akarok
másr61 beszélni. mint csak megtestesült Lényed számtalan és messzirehat6
erejéről. amely elárasztja az Anyagot, Mindig csak Tested misztériumát tu 
dom hlrdetnl, a tiédet, min den valóságon átsugárz6 Lélek! - Atadom ma
gam Testednek. ahová csak kihat: vagyis annak a Világnak. amely hatalmad
által és az én hitemben csodásan égó koh6vá lett. amelyben minden aláme-
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r ül, hogy újjászülessék. Rád bizom magam minden erő fo rrá somma l. amit te
remtő vonzásod fakasztott fel bennem . szerényke tudásommal. vall ási és
fölszentelt papi köte lékei mmel együtt. S főleg Beléd vetem azt is . ami leg
jobban szi vemhez nőtt; Rád bizom emberi meggyőződésem alapjait . Átad om
magam Testednek. hogy benne éljek és benne haljak meg".

Török Jenó

A L1:NVEGI SORREND

Lelkipásztori meggondolások

Talán nem kell sem bővebben igazolni. sem részletezn i a ténymegállapí
t ást : a mai ember . mivel a pluralis ta társadalomban többé kevésbé mi ndenüt t
diaszpora-helyzetbe került . a rég itől gyökeresen eltérő magatartás t ki ván a
lelkipásztortól. Eszmefutattásunkb an. egyes egyedül P. Chenu szell emes meg
állapítása nyomán . egy alapvető kérdésre szeretnénk rámutatni : M il yen
legyen a lényegi sorrend le lkipásztori gyakorlatunkban?

P. C h e n u egy konferencián elhangzot t tétele ez:
Elóbb hitoktatni, csak utána szents éget kiszolgáltatni ;
elóbb ..evangelizálni" , csak utána hito ktatni;
elóbb tanus ágot tenn i , csak utána evangelizá lni.

1.
Elóbb hitoktatás, csak utána szentségkiszolgál tatás.

Ez a tétel első pillantásra magától é r t ő d ő nek látsz ik . A régI. tradicionális
keresztény társada lomban is igy tettünk az e lső áldozás . a bérmálás és a
fe lnöttek keresztelése e lőtt. A gyermekek kere sztelése előtt sem vo lt prob 
léma. hiszen tudtuk. hogy a keresztény család hitt anra fogja tanittatnl gyer 
mekét ; s valóban a századeleji l iberális . csak külsőségesen keresztény apák
gyermekei. akár szerzetes iskolákban . akár buzgó hittanárok behatása alatt
gyakorló hivőkké váltak. - sőt szarnos papi hivatás is akadt közöttük .

Most azonban vil ágszert e más a helyzet. Ismeretes az a tény . hogy 1962·ben egy
fra ncia plébá nos megtagadta a keresztség klszolq áltat ás át. mert az ill e tő sz ülö két
idősebb gyermekét nem járatta a plébániai hitokt atásra. Az ügy nagy port vert fel, a
saj tó ba ls kerü lt . azonban végü l is a f rancia püspöki kar hivatalos le lk ipásztori utas t
tásaiban megadta a l eh etőséget . hogy Indokolt esetben akár meg ls tagadható a ke
resztség kiszolgál tatása . Erdekes . hogy az idei bécsi Egyházmegyei Zsin aton nem
kivánt ak edd ig elme nni.

Anélkül . hogy ennek a kérdésnek dogmat ikai hátterét feszegetnők. két
mozzanatot mégi s le kell szögeznünk: 1) régebben túlhangsúlyoztuk az .ex
oper e operato" elvé t; 2) a Mystici Corporis enciklika óta álta lánossá vált
organikus szemlélet szellemében. a te rmészetfölötti éle t csirájának elütter é-
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