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ELÖSZÓ 

Teilhard de Chardi·n műve ma még az ellent
mondások kereszttüzében áll. 

Lehet vitatkozni egyes tételein, kétségbe lehet vonni 
némely kifejezésének pontos jelentését. Egy tény azonban 
vitathatatlan: eszméinek idlSszerűsége. 

Amikor időszerűséget mondunk, természetesen nem arra 
a kétes értékű "aktualitásra" gondolunk, amelyet .. teil
hardizmusnak" lehetne nevezni; nem a szenzációt hajhá
sz6 sajtó, nem a minden divat után kapó sznobok vagy a 
valláspótlékot kereső "rajongók" mai zsibongására gondo
lunk, hanem arra az alapvetd időszerílségre, amelyet 
P. de Lubac állapított meg a barátjáról és rendtársáról írt 
szép könyvében: "Pontosan abban az órában jött, amikor az 
emberiség tudatára ébredt annak, hogy sorsa közös és hogy 
ez csak két formában gondolható el: vagy evilági nak, vagy 
transzcendensnek. Kiállt az útkeresztezd<iésre és megmu
tatta a mai embernek az egyedül járható utat". (l) 

Különös paradoxon: mivel önmaga számára gondolko
dott, kutatott, mivel elsősorban önmaga számára igyeke
zett kifejezni a lehető legalaposabban, legőszintébben azt, 
amit gondolt és hitt, - ezért talált oly széleskörű hallga
tóságra. Mély keresztény hitét, misztikus lelkét, szellemi 
nyugtalanságát és alapos tudományos felkészültségét élet
mílvébe dolgozta bele. Mivel igazán élt, - visszhangot 
keltett az éld kben, - öntudatos életre rázta fel az alva
járókat. 
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I. 

TEILHARD DE CHARDIN FEJLÖDÉSE 

Teilhard de Chardin világának kulcsát a Fejlődés tényé
nek értelmezése adja: mindent "organikusan" lát; számá
ra minden g e n e z is, "fejlődő teremtés". Minden, még 
a saját élete is. 1950-ben megírja egyik igen fontos (még 
kiadatlan) tanulmányát A z A n y a g sz í v é t (Le Coeur 
de la Mati~re}, amelyet d maga "lelki embriogenezisé-
~~~ftL . 

Ezt az írását vesszük vezérfonalnak, amikor felvázoljuk 
lelki fejlÖdését, kiegészítve ~zt néhány életrajzi adattal. 
Igy áttekintve eszméinek fejlddését, jobban megértjük 
majd Az Isteni Miliő szintézisét. 

l. "Az Anyag bíbora" 
( 1881-1923) 

Pierre Teilhard de Chardin- 1881 május l-én született 
Clermond- Ferrand közelében, a Sarcenat-i kastélyban. 
Auvergne volt tehát szülőhazája, mint nagy szellemi .,ro
konáé", Pascalé. 

Nem lehetett több mint hat vagy hét éves, amikor érez
. ni kezdte az Anyag vonzását. Pontosabban: arra lett fi
gyelmes, hogy valami "csillog az Anyag szívében". 

Az alapvető tény, amely egész életének állandó nagy 
szenvedélye: a Teljesség igénye, az Abszolútum szomja
zása egész korán jelentkezik lelkében. Valami szilárdat, 
mara-dandeSt keres és gyermeki szeme ezért akad meg egy 
vasdarabon, egy gránátszilánkon •.• A Vas a Szilárdságot 
jelenti számára. Igy idézi fel gyermekkora "bálványait": 

"Vidéken egy eke-kulcs, amelyet gondosan elrejtettem 
az udvar egyik sarkában. Városban egy kis hatszöglett1 érc-

4 



oszlopfőt vettem birtokomba, amely a gyerekszoba padl6-
jáb61 állt ki •.• És miért éppen a Vas ? és miért különö
sen ilyen vasdarab, ha nem azért, mivel gyermeki ta
pasztalatom számára semmi sem volt olyan kemény, olyan 
súlyos, olyan ellenáll6 és tartós, mint ez a csodálatos kis 
szubsztancia •.. A Sz i l á r ds á g : kétségtelenül ez volt 
számomra a Lét alapvető tulajdonsága .•. A Teljesség ér
zéke volt ez, és máris világosan egyedi formát öltve: egy 
meghatározott Tárgy megragadásában keresett kielégülést, 
amely Tárgyban a dolgok Lényege volt összesllrítve. 

Pontosan arr61 van itt sz6, amit hosszú évek tapaszta
lata és elmélkedése fedeztetett fel velem a fejlődésben 
lévő világ csúcspontján! Mily hosszú az út az .. Omega 
Pont" és a vasdarab között! ... Saját káromon kellett meg
tanulnom lassan-lassan, hogy az a Szilárdság, amelyr81 
akkor álmodoztam, nem .,szubsztancia", hanem .,konver
gencia" (összpontosulás) eredménye. Keserű gyermeki csa-
16dások értek (nem felejtem el azokat), amikor egy szép 
napon megállapítottam, hogy a Vas elvásik - és hogy 
megeszi a rozsda." (2) 

A .,kozmikus éfzék" Teilhard de Chardinnek .. veleszU
letett tulajdonsága", 

Ezzel egyid8ben egy másik érzék, a .,krisztusi érzék" 
is kezd kibontakozni lelkében a katolikus n e v e l és ha
tására. Teilhard er8sen kiemeli éd-esanyja szerepét lelki 
fejl8désében. 6 volt az, aki szívébe csepegtette a Jézus 
Szíve-tiszteletet, 8 ébresztette rá az isteni Szeretetre. 
Hosszú fejl8dés és belsd h!lfC után fedezi fel, hogy Jézus 
Szíve volt az, a Megtestesült Szeretet, amely az Anyagban 
csillogott.- Hosszú fejlődés eredménye ez a meglátás. 
Teilhard egész élete lényegében nem más~ mint a .,koz
mikus érzék" és a .,krisztusi érzék" ütközése és harm6niá
ba simulása. Irásaiban is csupán a benne végbement lelki 
folyamatr61 tesz tanúságot: az 8 élő szintézisét mutatja 
fel példának. Jézus Krisztus adja a teremtett világ szi-
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lárdságát, a testet öltött Igében lakozik minden teljesség. 
Szent Pálnak a Kolosszeiekhez írt tanítását hangoztatja 
Teilhard első írásától (A kozmikus élet, 1916) 
kezdve egészen haláláig: naplÓjának utolsó lapján is még 
Szent Pálra hivatkozik. (3) 

+ 

Miel<'Stt Teilhard lelki fejlődését elemeznénk, hasznos 
lesz ideiktatni néhány életrajzi adatot. 

1892-ben a jezsuiták Mongré-i kollégiumába kerül, a
hol egy éven át Henri Bremond is tanára. A középiskola 
elvégzése után Clermond-Ferrand-ban egyetemet kezd. 
1899 március 20-án belép a jezsuita rendbe. Ezután a szo
kásos jezsuita kiképzést kapja (két év noviciátus, két év 
klasszikus irodalmi tanulmányok, három év filozófiai ta
nulmányok Jersey szigetén). A filozófia után a fiatal szer
zetes megszakítja tanulmányait és három évig (1905-1908) 
kémiát és fizikát tanít a jezsuiták kairói kollégiumában. 
Az egyiptomi tanárkodást a teológia váltja fel (Anglia, 

Hastings, 1908-12). A harmadik teológiai év végén, 1911-
ben szemelik pappá. 

1912 nyarán Párizsban megismerkedik Marcellin Boule 
professzorral, aki a paleontológiában mestere lesz. 1915 
januárjában bevonul katonának és az ·első világháború vé
géig egészségügyi szalgálatos a fronto n. 1918 március 26-án 
teszi le utolsó ünnepélyes fogadalmait. Ebből az alkalom
ból születik .. A pa p" c. írása, amely már a későbbi 

Isteni Miliőt jelzi előre. 
Leszerelése után ( 1919 március) párizsi munkaköre kez~ 

dődik (1919-23). Licenciátust, majd pedig doktorátust sze
rez természettudományokbóL 1920-tól paleontológiát és 
geológiát tanít a párizsi Institut Catholique -on és tudom á
nyos (laboratoriumi) kutatómunkát folytat egészen addig, 
míg neki nem vág az ismeretlen ·Ázsiának. 
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Már 1891 körül jelentkezik a geol6gia iránti érdeklő
dése. A Vast61 az Ásványra, a kllzetekre terellldik figyel
me, majd pedig - az egyiptomi tartózkodása alatt - fel
fedezi a .. bioszférát" (a Földet körülvevő élő réteget ne
vezi így.) Ásványokat, virágokat és rovarokat gy{!jt. Most 
már nem a szilárd dolgok érdeklik ( mily törékeny egy pil
langó élete!), hanem a ritkaság, az Újság. Közben "iz
gatja" a gravitáci6 titka is: elhatározza, hogy később a
laposan a mélyére néz e titoknak (huszonkét éves korá
ban!). 

Igy fejlődik tovább "kozmikus érzéke". Néhány-év múl
va a fiatal jezsuita a "Világegyetem rajongója" lesz. A 
kozmikus élet iránti rokonszenve egy bizonyos panteizmus 
felé sodorja. E kísértésnek tudatában van. A. megoldást 
nem látja meg azonnal. 

A világosságot az Evolúci6 felfedezése hozza. 

+ 

A nagy .. Pálfordulás" 1908-12 között megy végbe, a te
ol6giai évek alatt • 

.. Hastingsi teol6giai éveim alatt (nyomban az egyipto
mi varázslat után) lassan -lassan felderengett előttem an
nak tudata - egy bizonyos j e l e n l é tr ő l van itt sz6, 
sokkal inkább, mintsem egy fogalomról, - hogy a körü
löttem létező Világegyetemet valami. mély, ontol6giai, 
egyetemes áramlás sodorja; és e gondolat fénye végül e
gészen elözönlötte belső világom eg ét'•. (4) 

1907 -ben jelent meg Bergson T e r em t ő F e j l ó d és 
(Évolution Créatrice) c. könyve. Teilhard moh6n olvassa 
nemsokára. Bergson csak felszította lelkében a már pa
rázsl6 tU zet. Az "Ev~1Úci6", ez a "mágikus sz6~, Újra 
meg Újra visszatér gondolkodásában, mint valami refrén, 
és mindent átváltoztat varázserejéveL Még egy ideig egy
másrneHé helyezi az Anyag, az Élet és az Energia .. kul
tuszát", de a nagy szintézis csakhamar megval6sul: a szta-
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tikus világ Új távlatot kap az "organikus Idővel", az evo-
1Úci6 felfedezésével a világ genezis (fejlődő teremtés) lesz 
Teilhard szemében. · 

Ezzel az Új szemlélettel a teljesség - igény tárgya is 
megválto zik. Ezentúl nem a sokszerű anyag, hanem a Szel
lem felé tart a Világ. Nem mintha az Anyag ezentúl el
veszítené az értékét. Nem! De most már a Világ alap
anyagának egyik oldalát· képezi csupán, a fejlődés egyik 
p6lusát. A világfolyamat (a teremtés) lényegében e g y
ség es ü l és (Teilhard egyik zsengéjének a címe: U n i
o n C r é a tr i c e , amel y Bergsont idézi: L' Évolution C ré
atrice). A sokszeríl teremtés egyre inkább összpontosul, egy
re összetettebb lesz: megjelenik az Élet, majd pedig az 
állati és az emberi Tudat. (Ezt az eredeti intuíciót később 
pontosabban meghatározza, kibontja, amikor majd kídol
gozza "fenome~ol6giáját", a Centrokomplexitás/Tudat a
lapvető törvényére alapozva azt.) 

Jegyezzük itt meg mindján, hogy Teilhard és Bergson 
világképe különböző. Mindkettő evolucionista, de a fej
lődés értelmezése eltérő a két gondolkodónáL Egyik ké
sőbbi ( 1917) ír ás ában, az imént említett T e r em t ő E g y -
s é g es ü l és -ben, Teilhard maga· különbözteti meg néze
tét Bergsonétól: "Míg Bergson Teremtő Fejlődés
ében a világ úgy mutatkozik, mint valami szétsz6ródó su
gárzás, egy forráspontból kiinduló sugárkéve, - addig a 
Teremt5 Egységesülés világképét egy konvergens, 
összpontosul6 sugárkéve jelképezi: a fejl5dés csúcspont
ján helyezkedik el az a fókusz, amely egy végtelenbe tá
guló felületr51 összegyrtjti a sugarakat. Mindkét elmélet 
a Fejlődésre épül, de irányuk ellentétes". (5) 

A ,.szubsztancia" helyett ,.konvergencia", a Vas helyett 
a Szellem képezi tehát ezentúl a világ szilárd alapját. 

+ 

A ,.kozmikus érzék" fejl5désével párhuzamosan fejlődik 
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a "krisztusi érzék" is. Isten akaratának, Isten jelenlétének 
keresése a jezsuita lelkiség egyik alapvető vonása. De 
Teilhard-nál ez a szemlélet és magatartás teljesebb for
mát kap 1908 után. 

A fiatal jezsuita .. fe l fe d e z i" a Megtestesülés tit
kát! Ó maga állítja ezt. Vagyis mélyebben behatol hitünk 
központi titkába. Az Isteni ölt testet Jézusban .• ,Benne la
kozik az Istenség egész teljessége testileg, megtestesülve" 
- tanítja Szent Pál. (6) 

A világ·és Krisztus viszonya, a Megtestesülés kozmikus 
kihatásai a fejlődésben lévő világra: ez a központi témája 
a világháború alatt írt esszéknek. Mily csodálatos virágba
borulás ez a négy év! 1916 és 1919 tavasza között nem ke
vesebb mint tizenhat tanulmányt írt Teilhard - a fronton! 
Ha valaki e még jÓrészt kiadatlan zsengék genezisét, ke
letkezésük körülményeit akarja megismerni, olvassa el 
Teilhard leveleit, amelyeket unokanővérének írt ebben az 
időben. Teilhard eszméinek vulkánszerű kitöréseit láthat
juk bennük. (7) 

Mily különös, hogy éppen a harctéren,l a csaták utáni 
csendben bomlanak ki későbbi szintézisének csírái. 1916 
március 15-én ezeket írja rendtársának és barátjának, P. V. 
Fontoynont-nak: "Elhiszi-e, hogy Auguste Valensin egé
szen meglepődött, hogy· én a fronton sem hagytam fel a 
filozófiával? Mintha a filoz6fálás nem a _legérdekfeszítőbb 
és legmélyebb imádság lenne! Mintha a Mestert váró szel
ga leghelyesebb magatartása nem a hűség lenne, a hűség a 
legfontosabb emberi kötelességhez: tisztán látni önmagunk

ban és önmagunk körül! Úgy tllnik nekem, hogy a háború 
meglehetősen közömbössé tett a saját jövőmmel szemben, 
de annál inkább felcsigázta érdeklődésemet az Eszmék, 
az Okok, a Cselekvés problémái iránt •.. " (8) 

S néhány h6nappal később ( 1916. VII. 22) ugyancsak Fon
toynont-hoz: " .•. Most · az az érzésem, hogy Újraéledek: 
az életkedv és a gondolkodás élvezete Újjászületik ben-
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nem. - Februári levelem óta napvilágra hoztam egy kis 
tanulmányt, amelynek címe: ,.A kozmikus Élet"(!) ..• Min
den szégyen nélkül a ,.szent fejléldést" dicsőítem ebben és 
azt a tényt hangsúlyozom, hogy a Megtestesülés által a koz
mosz megszentelődött és megújult, éppen a fejlődése a
lapjában; és a keresztény egyik alapvető kötelessége az, 
hogy közreműködjék (természetesen az értékrend meg
őrzésével) minden dolog megérlelésében, még a természe
tes síkon is. A természetes Fejlődés bizonyos értelemben 
az Isten Országának a tengelyét (vagy egyik tengelyét) ké
pezi; és az Új Föld a régi Föld beteljesedéséból születik 
meg". (9) 

Sok minden meghatározaÚan még ebben a vízióban, az 
első írásokban; de az első intuíció helyes, ebből bomlik ki 
majd a későbbi szintézis. 

A háború végén, Teilhard leszerelése után, P. Auguste 
Valensin S.J., Blondel és Teilhard közös barátja, Teilhard 
esszéiből eljuttat néhányat Blondelnek. Blondel elküldi 
megjegyzéseit és egy igen érdekes,. fontos eszmecsere a
!akul ki a két gondolkodó között. Az emlékiratokat P. de 
Lubac tette közzé nemrég. (9/a) Tartalmukra még visz
szatérünk. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy Blondel 
,.katolikus érzéke", mély meglátásai és bíráló megjegy
zései segítették Teilhard de Chardin-t abban, hogy a 
zátonyok között megtalálja a biztos utat. Ezért mindig 
hálás volt Blondelnek. Blondel egyébként alapvetően e
gyetértett Teilhard- ral: ,.Én is osztom P. Teilhard de 
Chardin nézetét a krisztológiai problémával kapcsolat
ban: A természettudományok .és az ember-tudományok 
következtében megnövekedett világ távlatai előtt nem 
maradhatunk annál a jelentéktelen és korlátolt szemlé
letnél - hacsak nem akarjuk elárulni a katolicizmust -, 
amely Krisztusból egy történelmi ,.járulékot" csinál, a
mely a kozmosz egy jelentéktelen elemének tekinti Ót és 
olyasvalakinek, aki hivatlanul vagy amolyan jött-mentként 
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került a világegyetem eltipr6 és ellenséges mérhetetlen
ségébe ... A cél világos előttünk: mindenek összefoglalása 
Krisztusban, instauratio totain Christo ••. Men
jünk hát bátran előre ebben az irányban s így amily mér
tékben a világ és az ember megnövekedik szemünkben, o
lyan mértékben Krisztus is egyre nagyobb lesz szemünk és 
szívünk számára .•• " (10) 

Blondel véleménye is az, hogy nem érthetjük meg tes
tünket és az anyagat sem, hacsak nem hivatkazunk a Meg
testesülésre. Krisztus egyetemes és kozmikus szerepét te
hát mindketten kiemelik. Ugyanakkor Blondel joggal fel
hívta Teilhard figyeimét a két elkerülendő zátonyra: 6va
tosan kell kezelnünk a tudományos képeket, szimbolumo
kat, ha a teo16gia területére alkalmazzuk dket: és főleg 
vigyáznunk kell arra, hogy össze ne keverjük a fizikai és a 
természetfölötti világot. Egy tisztán .,fizikai" természet
fölöttiség: abszurdum! 

Később látni fogjuk, hogyan és mennyiben kerülte el 
Teilhard e kísértéseket, amelyeket már maga is észre
vett, de - saját bevallása szerint - nem fogalmazott meg 
ilyen élesen. 
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2. "A Szellem aranya 
( 1923 -31) 

1923 április 6-án Teilhard Marseiile-ben haj6ra száll. 
nekivág Ázsiának. 

Másfél h6nap múlva Tientsin-be érkezik. P. Lice nt S.J. 
hívta meg ide tud6s rendtársát, hogy segítsen neki vállal
kozásában: 1914-ben P. Licent azzal az ambíci6val érke
zett Kínába, hogy kikutatja a Sárga Foly6 medencéjét; 
múzeumot alapított Tientsin-ben, hogy ott elhelyezze az 
összegyűjtött állattani, növénytani és ásványtaní leleteket. 

Július elején már indul is Teilhard az egyik expedici6-
val Mong6lia sivatagába (Ordos). Itt, Ázsia szívében írja 
meg csodálatos költői elmélkedését: M is e a V i l á g 

fe l e t t. ( 10/a) Itt, az ázsiai steppén, mint néhány év
vel ezdőtt a fronton, (10/b) nem tud misézni és csak 
így - lélekben végzi el a világ felajánlását s hívja -le a 
tüzet a földre: 

"Uram! Mivel ez alkalommal, - itt az ázsiai steppén, 
mint ott az Aisne-i erdőben is,- ismét nincs se kenyerem, 
se borom, se oltárom, felemelkedern a szimbolumokon 
túlra, egészen a Val6ság tiszta fenségéig és felaján.lom Ne
ked, én, a Te papod, az egész Föld oltárán, a világ mun
káját és szenvedését. .. Fogadd el, Uram, ezt a teljes os
tyát, amelyet a vonzásoddal mozgatott teremtés bemutat 
Neked ez Új nap .hajnalán. Ez a kenyér, a mi erőfeszíté
sünk, tudom, önmagát61 csak végtelen bomlás. Ez a bor, 
ami fájdalmunk, sem más még, sajnos, mint valami ma
r6 ital. De - biztos vagyok beime, mert érzem - ebbe 
az alaktalan tömgebe azt az ellenállhatatlan vágyat rej
tetted, amely velünk ezt kiáltatja: "Uram, add, hogy e

gyek legyünk!" (l~) 

Ez az elmélkedés már világosan megüti A z Is t e n i 
M i l i d -ben kidolgozott témát. Az emberi erőfeszítésnek, 
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az aktivitásnak és adottságainknak megszemelés e, va
Iamint Jézusnak a .: világ szentségébe" való alászállása; ez 
lesz a két vezérgondolat e kis könyvben. 

1924 áprilisától jÚniusig ismét egy expedícióval találjuk 
Teilhard-t: a Gobi sivatagban. Szeptemberben visszatér. 
hazájába, két évre, Újraszövi baráti kapcsolatait, meg
vitatja eszméit. 

Említsilk meg itt az egyik híres bergsonista filoz6fussal, 
Éduard Le Roy-val való barátságát és eszmecseréiket az 
evolúció kérdéséről. Egyik levelében ( 1926 január 10-i) 
ezt írja Teilhard: "Továbbra is rendszeresen látogatom 
Le Roy-t. ValÓjában ezek a szerda -esték számomra a leg
jobb heti .,lelki gyakorlatokat" jelentik ..• " ( 12) 

Élete vége felé (értesillve Le Roy haláláról, 1954 de
cemberében), így emlékezik vissza barátjára: .,Igen, É
duard Le Roy halála, bármennyire is előrelátható volt, na
gyon megdöbbentett. Úgy szeretem őt, mint egy apát, és 
sokat köszenhetek neki: nem mintha valamely killönleges 
eszmét köszönnék neki, de - féíleg 1920 és 1930 között -

önbizalmat adott nekem, kitágította szellememet (és nö
velte az Egyházhoz való hűségemet. .. ) Ezenkívill (a Col
l~ge de France-i előadásain) sz6csövt: volt szillető eszmé
imnek, az embenélevésre és a .,nooszférára" vonatkozó 

elgondolásaimnak. Úgy hiszem, hogy a .,nooszféra" kife
jezés td'lem van (bár sose tudja az ember ... ) De ó vetette 
be a köztudatba. " ( 13) 

+ 

A második Tientsin-i tanózkodás (1926-27) idejére esik 
A z Is t e n i M i l i ő megírása. 1926 november 26-i leve
lében ezt írja unokanővérének: .,Elhatároztam, hogy meg
írom lelki könyvemet: le akarom rögzíteni a lehet6 leg
egyszerűbben azt az aszkétikus és misztikus tanítást, ame
lyet már régóta hirdetek. A z Is t e n i M i l i ő címe t a-
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dom a könyvnek. Vigyázok arra, hogy semmiféle ezoté
rikus elem ne keveredjék bele és csak a legszt'íkebb mér
tékben szorítkozom filoz6fiára". (14) 

A kínai tél nyugalma, az ásatások szünetelése lehetövé 
teszi neki az elmélyedést. Megvalósítja tervét. 1926 de
cember 31-én ezt írja egyik levelében: "Egy kis traktá
tust készítek a lelki életről, amelynek A z Is t e n i M i -
l i 6 cím et adom. Lényegében nem más ez, mint amit 
lelkigyakorlataimon prédikáltam, vagyis a "mindent is
tenivé-tevés" módszere. Arra törekszem, hogy ez a munka 
egyszen1 nyelven és vitathatatlan tételekben legyen meg
írva - anélkül, hogy bármilyen filozófiai rendszerre hi
vatkoznék; egész szívemet bele akarom adni". (15) 

Ugyanakkor már vajÚdik lelkében egy másik terv is. A 
most idézett december 31-i levélben olvassuk: "Szellemi 
érdeklődésemet továbbra is lekötik a tudományos geológiai 
kutatások •.. Mégis, főleg két év óta, az a benyomásom, 
hogy jobban kezd érdekeini az emberiség jelene, mint a 
történelemelőtti kor tanulmányozása. Egyre inkább úgy fo
gom fel az Embert, mint valami nagy földi fenomént, a
mely csúcspontja a legnagyobb geológiai eseményeknek 
és az élet hatalmas fejlődésének" .•. ( 16) 

Nyilvánvalóan már Az Emberi Fenomén "megfogam
zásánál" vagyunk. Erről ad jelentést egy 1927 január 16-i 
levél: "Egy tanulmányt tervezek az Emberrc~n - nem ép
pen a történelem~l6tti emberről, hanem az Emberről, miot 
bolygónk geológiai és biológiai eseményéróL Egyre inkább 
meg vagyok győződve arról, hogy mi éppoly vakok vagyunk 
a Földet borító emberi réteggel szemben, mint őseink vol
tak a hegységekkel és az óceánokkal szemben. És ez a 
gondolat egyre inkább tudományos megfontolásaim ural-
kodó problémája lesz". ( 17) · 

Az 1920-as évek derekán Teilhard víziÓjának közép
pontjába az "emberi fenomén" kerül: egyre jobban érdekli 
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a Földet körülvevő "szellemi burok", amelyet Nooszférá
nak nevez. (Nous, noos, görög sz6, annyit jelent, mínt: 
szellem). A Nooszféra fejl6dése (Noogenezis, Noogénese), 
vagyis Reflexi6 haladása ("Pas de la Réfléxion"), az em
beri "gondolatközpontok egyesülése" ("Co-réfléxion"), a
melye!- lehetővé tesz az emberiség fokoz6d6 egységesülése 
( "Planétisation") és végül egy "emberen- túli" létsíknak 
("Ultra-Humain") követelése, amely azonos az "Omega
Pont"-tal, a személyes Abszolútummal: íme azok a lé
nyeges tételek, amelyeket Teilhard lassan-lassan kidolgoz 
"fenomenol6giájában", mindent visszavezetve a nagy Tör
vényre (Loi de récurrence), a "Centro-komplexitás/Tudat" 
("Centro-complexité/Conscience") törvényére. 

Említettük már, hogy a fejlődés eszméjének felfedezése 
pálfordulást jelentett Teilhard szellemi életében: ezzel a 
felfedezéssei a világ szilárd pontját nem az Anyag (a Vas, 
az Ásvány, stb.) képviseli, hanem a Szellem. A világfej
lődés a nagyobb tudat, a több szellemiség felé mutat. A 
Mindenség kulcsa az Ember, aki gondolkodásra képes, ön
tudattal rendelkezik. 

Teilhard továbbra is kihangsúlyozza az Ember és az a
nyagi világ kapcsolatát, ( - az ember magában hordozza 
az egész kozmikus fejlődést - ), de ugyanakkor lépten
nyomon hangoztatja tud6s barátainak az ember egyedül
áll6ságát, a Reflexi6 Újságát a fejlő~ésben. Folytonosság 
és szakadás: az emberi paradoxon fontos felfedezése ez. 

Egy 1930-ban írt tanulmány már ezt a címet viseli: "Az 
emberi fenomén". Ennek elején ezt olvassuk: "Az Emberi 
Fenomén kifejezésen itt azt a tapasztalati tényt értjük, 
hogy világegyetemünkben megjelent a reflexi6, a gondol
kodási képesség ••• A mai Fizika (a sz6t itt eredeti, görög 
jelentésében vesszük: az egész Természet rendszeres meg
énése) még egyáltalán nem hagy helyet a Gondolatnak; 
ami azt jelenti, hogy ez a Fizika még teljesen figyelmen 
kívl.ll hagyja a legfigyelemreméltóbb jelenséget, amellyel 
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a természet tanulmányozásakor taiálkoznak. E lapokon 
ezzel a tudományellenes magatartással akarunk szembe
szegülni, megrajzolva egészen vázlatosan annak a vil~
egyetemnek lehetséges körvonalait, ahol a sajátságosan 
emberi tulajdonságok (a Reflexi6 és a Gondolat) helyet 
kapnak és egy Úja bb dimenziót képviselnek •.. " ( 18) 

E vázlatos tanulmánynak részletes kidolgozása lesz re
mekműve, Az Emberi Fenomén. De erre a szin
tézisre még várnunk kell vagy tíz évet. 

Teilhard-t lekötik az expediciók, ásatások, a tudomá
nyos kutat6munka. 

Egy éves franciaországi, majd néhány ha v i abesszíniai 
tart6zkodás után 1929 márciusában ismét Tientsinben ta
láljuk. Hamarosan ő vesz-i át a Peking közelében (C ho u
koutienben) megkezdett ásatások irányítását. Itt fedezik 
fel az u. n. "Sinanthropos", vagyis a "Pekingi Ember" ma
radványait. 

Két madzsúriai utazás és egy közép-ázsiai expedíció u
tán, 1930 őszén, Párizsba utazik. November- december 
hónapjait Auvergne-ben tölti. 
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3. "Egy Valaki fehér íuása" 
(1931-55) 

1931 január végén az Egyesült Államok felé hajÓzik 
Teilhard. A Citrot!n;-cég meghívta mint geol6gust egy kí
nai expedici6hoz (.,Croisi~re Jaune"). San Francisco-ból 
február végén indul és másfél h6nap múlva megérkezik 
Kínába. Májusban indul az expedíció. A karaván Turkesz
tán felé tan. 1932 februárjában Pekingben találjuk őt. To
vábbra is tevékenyerr résztvesz a Choukoutien-i ásatások
nál. Jávát és Burmát is bejárja. Ezt az első pekingi korsza
kot ( 1932-38) három rövidebb franciaországi és két észak
amerikai tartózkodás szakítja meg. 

1938 szeptember és 1939 junius között ismét hazájá
ban taUljuk, majd pedig - az USA -n keresztül - ismét 
Kína felé tart. 1939 augusztus végén érkezik oda, s mint
hogy kitör a világháború, Kínában reked 1946 márciusá
ig. Ekkor írja meg nagy munkáját, A z em b e r i Fe
no mén -t. 

Külöuös jelenség: a múlttal foglalko:l45 paleoatol6gust 
egyre inkább az emberiség jelene és jöv6je kezdi foglal
koztatni. 1935 szeptember 8-án ezt írja egyik levelében: 
.,Mintha a Múlt és annak felfedezése nem érdekelne már 
többé, és éppen a tudományom el6rehaladásáb61 származ6 
okok magyaráznák ezt. A Múlt felfedte el6ttem a Jöv6 
szerkezetét. És a Jövend6vel val6 foglalkozás ki akar szo
rítani minden más érdek16dést. Pedig,· hogy bizonyos te
kintéllyel beszélhessek a Jöv6r61, ahhoz még csak jobban 
a múlt szakemberének kell lennem. De nem különös-e, 
hogy éppen a szakmunkám tárgya fonnyad el valamikép
pen, miután gyümölcsét megtermette? és hogy nem hi
szek már annyira azoknak a felfedezéseknek értékében, 
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amelyekre képes vagyok, mivel az érdeklődésem hova
tovább túlhaladt rajtuk? Most, hogy a lényeges felfede
zést megtettem, vagyis tudom, hogy egy. felfelé mutat6 
tudat- hullám visz bennünket, mi érdekeset találhatnék 
mögöttünk? Talán bizonyos ritmusokat vagy rug6kat, a
melyeket elrejt a jelen pillanat törékenysége. Ebben az 
irányban igyekszem keresni, hogy megmentsem öreg nap
jaimra azt, ami megmenthető a Geológia szenvedélyé
ből" .•. (19) 

Az 1931-37 -es évek úgy tekinthetők, mint A z Em
beri Fenomén előkészületi évei. Teilhard több, j61 
megszerkesztett tanulmányt ír, amelyek mind az evolú -
cionizmussal, a fejlddés és az. ember viszonyával, a sze
mélyesség és a halhatatlanság-kérdésével (vagyis az ember 

Jövő jével) foglalkoznak. ( 19/ a) 
- "Egy perszonalista világkép vázlata" c. tanulmánya e
lején ezt írja 1936-ban: .. Végül is az a célom ezzel a ta
nulmánnyal, hogy felvázoljam egy fizikai Világ képét, 
az emberi Személyt választva központul, minthogy ez al
kotja a rendszer legjelentéSsebb elemét; Elfogadva tehát, 
hogy a gondolkod6 monád képviseli a Mindenség össze
kötél láncszemét ( .. la ma i ll e du Cosmos"), hogyan fog
juk fel a Világ szerkezetét, hogyan képzeljük el annak 
jövéljét? Ime a kérdés, amelyre válaszolni szeretnék.'t20) 

Teilhard a múlt előreszökéi fényében kutatja a Jövél kör
vonalait. Mi az emberi fejléldés célja, vagyis iránya és 
értelme ? Mi az ember rendeltetése ? Ettéli a kérdéstéli függ 
az emberi erélfeszítés értelme és értéke, ettéli függ az em
ber életkedve (,.le gout de vivre"). Végsél soron: a fejléldés 
értelmének keresése a személyes halhatatlanság és a sze
mélyes Végtelen - az Isten - problémáját veti fel. Csak 
egy végtelen Személy képes fenntartani életlendületünket, 
mert egyedül 6 biztosítja személyiségünk kiteljesedését és 
az örök életet, csak a személyes Szeretet lehet a fejlődés 
Omega Pontján vonz6 mágnes. Ennek a "hitvallásnak" (a-
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mely egyúttal"apol6gia" is!) kifejtése az egyik fontos, kia
datlan Teilhard-tanulmány 1934-bl'll (Comment je crois). 

1936 augusztus 15-én ezt írja egyik barátjának: "Amint 
nemrég X -nek írtam, az én jelenlegi nagy felfedezésem ( ?) 

az, hogy 1/ az egész emberi probléma visszavezethet/5 az 
Isten szeretetének kérdésére, - de ugyanakkor 2/ hogy e 
szeretet pszichol6giai törvényessége és lehetősége ... és 
gydzelme is e két terminus összeegyeztethetc5ségét61 (he
lyesebben: ÖSszekapcsolását61) függ: Egyetemes és Sze
mélyes ..• A mi világunk általában azért tagadja a Sze
mélyest és az Istent, mert hisz a Mindenben! Egész fel
adatunk tehát az, hogy megmutassuk neki: azért kell hin
nie a Személy esben, mert hisz a Mindenben", (21) 

Az egyetemest a személy képviseli: a legegyetemesebb 
pedig a Végtelen Személy, "le Supreme Quelqu' Un". 

+ 

A harmincas évek reflexi6inak érett gyümölcse, nagy 
szilltézise lesz a Le Phénomene Humain, Az Em
beri Fenomén c. könyv, amelyet 1938-40 között írt meg. 
A míl lényegében készen van már 1940 jÚniusában. 1941 
nyarán Teilhard így számol be egyik tud6s barátjának, 
Breuil abbé-nak: .. Továbbra is igyekszem tisztázni és pon
tosan lerögzíteni meglátásaimat, meghatározni az Ember 
helyét a Világmindenségben. Julian Huxley éppen most 
jelentetett meg egy könyvet, helyesebben egy esszé- so
rozatot: The uniqueness of man címmel, amely 
annyira párhuzamos az enyémmel (bár nem jut el fejtege
téseinek végén Istenhez), hogy meger&ítve érzem néze
temet. Értesültem ar~l, hogy könyvem megérkezett R6-
mába és három h6nap 6ta revizi6 alatt van. Nem remélek 
kedvezd véleményt; pedig mennyire kívánatos lenne, hogy 
egy katolikus nyntan és keresztény m6dra nyilatkozzék 
azokr61 a kérdésekről, amelyekkel a mai élenjár6 tudom á-
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nyos gondolkozás foglalkozik! (Sorra jelennek meg ma
napság olyan írások, amelyek e kérdésekkel foglalkoznak). 
A kérdés ma már nem csupán mer6 spekuláci6 dolga. Ma
ga a mostani világrengés veti fel az emberiség jövőjének 
problémáját. És úgyszólván semmi sem jelenik meg, ami 
építll és dinamikusan keresztény magyarázatot adna az e
seményekre." (22) 

E fontos levél feltárja Teilhard szándékát, megadja A z 
Emberi Fenomén kettlis tengelyét: az Ember helye a 
világegyetemben és az Emberiség jövllje az a két kérdés
kör, amely a könyv lényegét összefoglalja.- Nem célunk 
itt Teilhard "fenomenológiájának" elemezése, A z ·Em -
beri F.enomén-ben felvetett filozófiai kérdések meg
vitatása. (23) Csupán az érdekel minket, ami Az Isteni 
Milid teljesebb megértéséhez segít. 

Teilhard mindenekellltt tud6s kollégáinak, hitetlen ba
rátainak szánja ezt a "tudományos emlékiratot", amely 
nem metafizika, hanem "Hyper-fizika", "Bevezetés a V i
lág értelmezésébe". 

A tud6s paleontológus rekonstruálja itt a fejlddést, és a 
múlt látomásának fényében felvillantja a jövő körvonalait 
is. Több ez, mint valami száraz, pozitivista elemezés. 
Ezt a könyvet egyszerllen nem lehet besorolni semmiféle 
eddigi .,mílfajba". A nagy .,látó", aki tudós, költő és misz
tikus egyszerre - (igaz, hogy itt a misztikus .,háttérben" 
marad), valami "naiv" csodálkozással szemléli a most ki
feslő teremtést, a születő életet és a Földet befedő .,Új 
bllrt" (az 6 szava ez): a Gondolatot. Szimpatikus látás ez, 
vagyis olyan intuíció, amely egybeesik a Világ mozgásá
val. (Gondoljunk Bergson meghatározására az intuíci6val 
kapcsolatban.) 

"A Gondolat nemcsak részét képezi a Fejlődésnek, mint 
valami rendellenesség vagy epifenomén (felületi jelenség), 
hanem az Evolúció olyannyira visszavezethető a Gondolat 
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felé való haladásra, olyannyira azonosítható vele, hogy 
lelktink mozgása kifejezi és méri magának az. Evolúciónak 
az elélrehaladását.Az Ember felfedezi, -Julian Huxley e
rőskifejezéseszerint:-hogy 6 maga nem más,mint 
az öntudatra ébrec;lt EvolÚció. Az a vélemé
nyem, hogy a modern szellemek (éppen azért, mert mo
dernek és amennyiben modernek) nem találnak mindaddig 
megnyugvásra, amíg nem helyezkednek erre a nézőpont
ra. Mert e csúcsponton és kizárólag csak ezen a csúcspon
ton vár rájuk a megnyugvás és a megvilágosodás". (24) 

. 
A z Em b e r i Fe n om é n jelentősége az, hogy kijelöl-

. te az Ember helyét a Világegyetemben. TÚljutva a szoros 
értelemben vett transzformizmusen, Teilhard általános í
totta a Fejl6dés eszméjét és megmutatta, hogy annak i
ránya az ember, a nagyobb Tudat felé mutat. A világfo
lyamat a Tudat, a Szellem növekedése: .. m o n t é e d e 
Conscience". Ime, egy mondatban Az Emberi Feno
mén. - Most már nem vész el az Ember a pascali két vég
telen, a végtelen kicsiny és a végtelen nagy között, nem 
tévelygél hontalan az atomvilág és a végtelen csillag
terek birodalma köwtt, hanem egy .,harmadik végtelent", 
a végtelen felé mutató komplexitást képviseli: testében 
(agyában) a világegyetem van összesűrítve és visszatük
rözi a "Világ történetét". Az .,organikus idé>" dimenzió
ján helyezkedik el ez a .. Végtelen" és ebben a .,nyílvessző
ben", a gondolkodó Emberben lendUl az Omega Pont felé 
mindaz, ami a kozmoszból szellemmé finomul: ami a gon
dolat és a szeretet arányává nemesedik.- Az Omega Pont, 
az Evolúció végs6 pontja magába gyűjti mindazt, amit a 
Fejl6dés szellemmé párol a Noogenezis folyamán. De ho
gyan történik ez az egybegy~jtés? Teilhard így válaszol: 
Ellenkez5 feifogás szerint .. úgy látszik, hogy az emberiség 
nö\tekedéséhez, az ehhez ·sztikséges lemondás elfogadásá
hoz elég az, ha mindannyian hozzájárulunk a nemzedékek 
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közös munkájához, ha halálunk után örökrészként itthagy
juk gondolatainkat, felfedezéseinket, művészi alkotásain
kat, j6 példánkat. Mindaz, ami így fennmarad, nemde lé
nyünk legjavát alkotja l - Gondolkozzunk egy kicsit. S 
csakhamar belátjuk, hogy az ilyen világmindenség, amely 
a feltevés szerint úgy lenne a .. Tudat összegyüjt6je és meg
őrz6je", hogy csupán a mi személyiségünk hüvelyeit, al
kotásainkat gyUjtené össze, egy rettenetes tékozlás míl
veletét hajtaná végre ... A mi alkotásaink l De éppen az 
egyetemes Élet érdekében - mi az emberi alkotások vi
rága, ha nem az, hogy mindannyiunkban kialakuljon egy 
tdjesen eredeti központ, ahol a Világegyetem sajátos,kö
zölhetetlen m6don tudatra ébred: a rrÍi énünk, személyi
ségünk ez pontosan. Nem csupán a sugarait, hanem magát 
az öntudatunk forrását kell az Omega Pontnak val6ban 
összegyO'jtenie, hogy igazán Omega legyen" ... (25) 

Csak a Személyes Végtelen képes úgy egyesíteni a véges 
személyeket, hogy megőrzi azok önáll6ságát, s6t tökéle
tesen differenciálja azokat az egységben. .. L' U n i o n 
d i ff e r e ne i e" : a személyek közötti egység nem azo
nosulás, nem egybeolvadás, hanem az egyes .,központok
nak" legteljesebb, legegyedi bb létezése. Me rt a kommú
ni6t (egyesülést) szülő szeretet annyira tiszteli a másikat 
mint más ik a t , hogy a lehet6 legteljesebb létet bizto
sítja neki. Akarja, hogy a másik val6ban l e g y e n. És 
ha e Szeretet végtelen, akkor a Vele val6 egység a sze
mé~y legteljesebb kibontakozását teszi lehet6vé. 

És hogyha ezek után - kiindulva a Kinyilatkoztatásb61-
az ember azt látja, hogy az, amit az értelme követel, élő 
Va16ság, s hogy az Omega Pont nem más, mint a Meg
testesült Ige, Jézus Krisztus, akiben az Istenség egész tel
jessége lakozik testileg, akkor - az ilyen "ellenpr6ba" 
nyomán - meghasadnak a felhők és felragyog a Nap: a 
felfelétör6 szellem IendUlete tehát nem törik meg, az em-
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·ber nem érzi magát bezárva az ,.61o még" búrája alá; le
hetövé válik egy másik világ és az is, hogy a legfőbb 
Valaki (,.le Súpreme Quelque' Un") benne dolgozik a mi vi
lágunkban. A kereszténység -nemcsak beteljesíti, de túl is 
haladja vágyunkat a természetfeletti élet ígéretével. Mind
ez az egybeesés nemde az igazság kritériuma ? 

,.Ennyi tökéletesség és harm6nia láttán - még ha nem 
lennék is keresztény, hanem csupán csak a tudomány em
bere - azt hiszem, fölvetném magamnak ezt a kérdést".
E mondattal fejezi be Teilhard A z Em b e r i Fe n om é n t. 
(Az Ut6sz6t és a Függeléket később, 1948-ban írta hozzá, 
R6mában, hogy a cenzúrának eleget tegyen.) 

Egy hívő tud6snak modern apol6giája ez; Pascal tervé
nek megval6sítása mai fogalmazás ban. A z Is t e n i M i -
l i 6 a Kinyilatkoztatásból indul ki és azt akarja megmu
tatni, hogy a kereszténység elszárad a ,.Föld nedve" nélkül; 
A z Em b e r i Fenomé n a tudományb61 indul ki és azt 
mutatja meg, hogy az ,.Élet fája" az Omega Pont nélkül 
csak meddcSn burjánzik, nem hoz gyümölcsöt. Két Út, két 
m6dszer a két nagyszeru könyvben: . Teilhard vízi6jának 
két síkját alkotják. Val6jában Teilhard lelkében élő szin
tézist alkot a kozmogenezis és a krisztogenezis: a kettő 
kapcsa az Egyetemes Krisztus. A meghalt és feltámadt 
Krisztus .. a Plér6ma aktiv Központja, élő Köteléke, szer
vez6 Lelke". (26) 

1946 tavaszán Teilhard hazatér Eur6pába. Ismét felve
szi kapcsolatát párizsi barátaival, konferenciákat, meg
beszéléseket tart. 

1948-ban R6mába utazik, ahol A z Em b e r i Fe n o -
m é n kiadásár61 és a Coll~ge de ,France által felajánlott 
katedra elfogadásár61 tárgyal el6ljár6ival. Egyik terve· sem 
jár sikerrel. A nehéz lelki megpr6báltatáshoz járul beteg-
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sége: 1947 nyarán szívbaj, 1949 tavaszán mellhártyagyul
ladás dönti ágynak. 

Mindezek ellenére tovább dolgozik. Elkészít egy konfe
rencia-sorozatot,"amelyet 1949-ben a Sorbonne-on ad elő. 
(KéséSbb könyvalakban is megjelentek e konferenciái, Le 
Groupe zoologique humain címmel, Páris, 1956, éd. Al
bin Michel), amelyek lényegében A z Em b e r i Fe n o -
m é n eszméit veszik sorra valamivel ,.szárazabb", hide
gebb stílusban).- Bizonyos pontokon még tisztázza "feno
menol6giáját". Igy pl. ,.Az emberi faj sajátosságai" c. 
nagy tanulmány részletesebben kifejti és jobban meghatá
rozza a társadalmiasulásról és a ,.planétizáci6r61" vallott 
felfogását. Lényegében azonban eszméiben nem hoznak 
Újdonságot utolsó évei. (26/a) 

Élete vége felé, 1950-ben visszapillant fejléSdésére a 
már idézett önéletrajzi írásában, ·A z A n y a g Sz í v é
ben: 

,.Amikor·mos.t Újra elolvasom Az Isteni MiliéS ő
szinte buzg6sággal megírt lapjait, megdöbbenve állapí
tom meg, hogy kriszto-kozmikus szemléletem (vision 
christo-cosmique) leglényegesebb vonásai már ebben az i
déSben le voltak rögzítve. De másrészt azt is meglep<Sdve 
látom, hogy világképem mennyire határozatlan és szétfo
ly6 volt még ebben a korszakban .•. Akkor (1930 táján) a 
kozmikus összpontosulás (Convergence cosmique) és annak 
egy sereg következménye (a Komplexitás/Tudat törvénye, 
az emberiség egységesülése, a Noogenezis csúcsán létező 
Omega P~>nt •.. ) - mind nem jelentkeztek még tisztán tu
datomban •.. 

A következő húsz év állandó munkájának és örömének 
gyümölcse lesz az, hogy meger<Ssödik körülöttem, kölcsö
nösen hatva egymásra, a világ krisztusi Sűrűsége (Densité 
christique) és kozmikus Sűrűsége (Densité cosmique) •.• 



Minél inkább látta azt, hogy a világfejlődés egy f6kusz
ba ösSZJ?Ontosul, annál könnyebb volt felfedeznie egy Vég
telen Személy izzó átragyogását a jelenségek fátyla mö
gül. 

"Egészen addig, míg a mozgásban lévél világfolyamat 
csúcsán észrevettem azt a kapcsolatot, amely megvan
most már nem egyszerűen és szétfoly6an Krisztus és az A
nyag között, - hanem "a fejlddés mozgat6jaként" vilá
gosan meglátott Krisztus és a Fejlddésnek - most már ha
tározottan vallott - kozmikus P6lusa között. 

Krisztus Szíve egyetemessé válva egybeesett a szeretet
tdl átizzított Anyag szívével". (27) 

+ 

Teilhard 1951-ben egy New York-i alapítvány meghí
vására Dél-Afrikába megy, hogy ott bizonyos antropol6-
giai kutatások lehetélségét megvizsgálja. Ennek az évnek 
novemberében az Egyesült Államokba indul és álland6an 
ott is tart6zkodik, nem számítva egy második délafrikai 
utazást (1953 nyarán) és egy rövid látogatást hazájában 
(1954 nyarán). 

1955 április 10-én, húsvétvasárnap estéjén hirtelen ra
gadta el a halál New Yorkban. 
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II. 

AZ ISTENI MIUö 

Miután felvázoltuk Teilhard de Chardin lelki fejUidését, 
világosabban látjuk Az Isteni Milió helyét eszme
világában. Ez a kis könyv vallásos eszmevilágának leg
teljesebb kifejezése marad, bár bizonyos pontokon meg
határozásra szorul. Amint láttuk: ó maga is elismerte ezt. 
Ne felejtsük azonban, hogy a lényeges m6dosítás inkább a 
,.fenomenol6giájában" történt, mint világképének vallásos 
részében. - Most röviden sorravesszük és élesebben meg~ 
rajzoljuk __ A z Is t e. n i M i l i ó fontosabb eróvonalait. 

l. Az l steni Miliő 

Furcsa cím. A magyar fordításban meghagyjuk a ,.milió" 
sz6t, amely franciában központot és környezetet jelenthet. 
Teilhard kifejezésébe mindkettó beleértend<'5. - Az ,.isteni 
milió" ugyanis Isten mindenütt val6 jelenlétére utal (amely 
jelenlét tulajdonképpen az Emmanuelben, Jézus Krisztus
ban ,.ölt testet"); ,.Isten .•. mindenütt úgy villan elő, m i n t 
e g y e t em es m i l i 6 (minket mindenfeUil beburkol6 kör
nyezet); s ez csak azért van így, mert Ó a v é gs ó po n t , 
ahová összefut minden val6ság •.• Isten - é p p e n me r t 
végtelenUl mélységes és pontformájÚ, végtelen közel van 
és kiárad mindenütt. É p p e n me r t Ó a Közpon t, azért 
foglalja el az egész szférát. " ..• (l) 

Az utols6 mondat Pascal egyik töredékét idézi. (2) 
Hogy ez a remineszcencia tudatos volt Teilhard-nál, ar

ra bizonyíték egyik, 1918 szeptember~en írt levele uno
kan6véréhez; Jézus Krisztusr61 beszélve, Aki maga az 
.. Emberiség" ,sdt maga .. a Teremtés Sz em é ll y é válva" 
(,.la Création e n P e r so n n e") , hozzáfűzi: ..... nemde 
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az alkotja. végtil is lényének varázsát, hogy Benne a Köz
pont és a Szféra (gömbfelillet) egybeesik, - ha szabad e 
hasonlattal élnern? - Pascal szavait idézem, de jÓl tudod, 
hogy milyen értelemben (s ez talán nem fedi egészen P as
cal szavainak értelmét): a geometria a mi értelmi erő
feszítéstinknek nem a célpontja, hanem arra szolgál, hogy 
m i nk e t á t is t e n í t e n i se g í t, kifejlesztve benntink 
a szellemet, következésképp .. vallásosan" múvelhetd, nem
csak a .,jószéndék" erejében, hanem azon eredmény hatása 
miatt is, ámelyet létrehoz bennünk.·· (3) Ezt a levelet kb. 
egy évvel .,A Misztikus Milid'' c. tanulmánya után 
írta Teilhard (- ebben a dolgozatban már világosan jelem
keznek Az Isteni Milid gondolatai-), és valamivel 
a Fo r ma C h r is t i c. esszéje el6tt, ahol a jószándék 
és mú szerepével foglalkozik. Ezt csak azért említjUk, 
hogy ezzel is megerősítsük sejtésilnket: az .. Isteni Milid" 
Központot és Környezetet jelent egyszerre és ez a .. geo
metriai" hasonlat Pascal egyik gondolatához vezet vissza . 

•• Tanulmány a belső életréli" - ez a könyv alcíme. Ez 
a belsd élet: mindenekel6tt Teilhard lelki élete, szemé
lyes tapasztalata, - a Kinyilatkoztatás fényében fürdik. 
De nem egy rendszeres aszkétikai kézikönyv elkészítése 
volt a szerzd célja, vagyis nem a Kinyilatkoztatás tételei
nek alkalmazása a lelki életre s azoknak t e l j es , r e n d
sz e r es kidolgozása, hanem csak .. egy ·l e .lk i é l e t fej
lddésének egyszeríl l e í r ás a" , egy hivd lélek tapaszta
latainak rögzítése egy .. jól határolt időszakban", 
a lelki fejlődés egy határozott fázisában, a megtisztulást 
követél .,megvilágosodá.S" periódusában. Teilhard fontosnak 
tartja ezt a megjegyzést. (4) 

Ez a .. belsd élet" tehát mindenekeldtt Teilhard lelki é
lete, a keresztény é és a jezsuitáé. A hívd tudós s zól itt, 
a keresztény tesz tanúságot kortársai előtt: segítségére a
kar lenni azoknak, .. akik nem tanoznak teljesen az Egy-
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házhoz, hanem csak felületesen érintkeznek vele, vagy pe
dig eltávolodnak tőle - azt remélve, hogy túlhaladják". 
(5) - Saját belső tapasztalatán keresztül akarja bemutatni, 
hogy a hagyományos kereszténység .,áttehető", .,lefordít
ható'" a mai ember nyelvére, és hogy az Evangélium Krisz
tusa képes a mai táguló és fejlődő Világegyetemet is ural
ma alá vetni és összefogni mindeneket.(6) De még határo
zottabban: a szemignáci lelkiség is meglátható A z Is
t e n i M i l i ő lapjainak vízjegyében. "Keressék minden
ben Isten akaratát és jelenlétét!" - ezt köti a lelkére 
Szent Ignác a lelkigyakorlatozóknak §s ez került bele e
gyik legfontosabb jezsuita szabályba is. (Egyébként idéz
tünk egy levelet Teilhard-tól, ahol maga vallja, hogy azt 
rögzítette le itt, amit lelkigyakorlatokon adni szokott). 

A hagyományos tanítás - ., m o d e r n á t t é t e l ek b e n" . 
A tulajdonképpeni Új valójában nem is annyira a lelkiség 
területéről való; Teilhard a mai ember világképét fogadja 
el kiindulópontnak és ez az "alépítmény" alkotja az igazi 
Újságot. Egy tény megállapításárÓl van szó, egy alapvető 
modern felfedezés tudomásulvételér51, regisztrálásáról. 
Említettük már, hogy Teilhard egész eszmevilágát a Fej
lődés nagy felfedezése özönli el. E világban minden szer
ves egységet alkot és az "organikus Időben" sodródik. A 
Világ g e n e z is: íme ez az alapvető tény az, amelyhez 
kétség nem fér. Teilhard itt ezt nem bizonyítja, fenome
nológiáját nem részletezi, de Az Isteni Miliő csak 
ebben a perspektívában érthető.- Mert ahogy mindjárt lát
juk:a könyv gyújtópontjában az Egyetemes Krisztus 
eszméje áll, amely a kozmogenezis és a krisztogenezis 
összekapcsolásából születik. Az Isteni Mili5 egy 
mondatban így foglalható össze: ..... a határtalan id5n és 
a rengeteg emberi egyeden keresztül csak egyetlen mú
ködés folytatódik: Krisztus önmagához kapcsolja ·Kiválasz
tottait, - egyetlen mű készül: Krisztus misztikus Testé-
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nek alakulása, a Világ minden szétsz6rt vagy csírázni kez
dő lelki hatalmából kiindulva." (7) - Könyve elején Teil
hard csak röviden érinti az ember és ·a világmindenség 
kapcsolatát (8). Ez a kapcsolat igen lényeges, de Teilhard 
itt nem fejti ki hosszasan és nem bizonyítja a fejl6dést: 
hogy .,szellemi létünk folytonosan táplálkozik a tapasz
talható Világ számtalan energiájábó!"- ezt nem szükséges 
bizonyítani. .,Az Anyag által részlegesen a Világ egész 
története tükröz6dik mindny ájunkban. . . Minden lélekben 
az Isten szereti és menti meg részlegesen az egész Vilá
got. Ezt a Világot viszont a lélek foglalja össze sajátos és 
közölhetetlen módon ... " 

Az ember és a világmindenség szoros kapcsolatának té
nyét mint altételt használja Teilhard egy szillogizmusban, 
amelynek főtétele Szem Pál tanítása Krisztus titokzatos 
Testéről, a maga eredeti realizmusában véve. 

Az Anyag-lélek-Krisztus összekapcsolódás tényéból .. ve
zeti le" Teilhard A z Is t e n i M i l i ő két közpcínti té
telét: emberi erőfeszítés megszentelésére vonatkozó ta
nítását és annak krisztológiai megalapozását (az Egyete
mes Krisztus eszméjét.) (9) 

E két gondolatkört vizsgáljuk meg most részletesen. 

29 



2. Az emberi erőfeszítés meBszenteléte 

a) Az emb-eri cselekvés és a kegyelem 

A z Isteni Mili5 első részében Teilhard a cselek
vések átistenítésével ( .. divinisation des activités") foglal
kozik. Mindján e kifejezéssel kapcsolatban megjegyzi: 
..... Amikor cselekvésról, .,aktivitásról'' beszélünk, akkor 
ezt a kifejezést a sz6 hétköznapi értelmében használjuk, 
de anélkül, hogy bármit a legkevésbé is tagadnánk abból, 
ami a Kegyelem és az akarat között lejátszódik a lélek 
tapasztalatalatti köreiben •.. " ( 10) 

Tehát nem arról van sz6, hogy az ember önmaga erejé
ból .,isteníti át" a cselekedeteit! Ez az állítás abszurdum 
lenne! Teilhard el akarja hárítani a peUgianizmus leg
kisebb gyanúját is. Szent Ágostont idézi, aki ennek az 
V. századi eretnekségnek a pöröly e volt: "bennünk semmi 
sincs, ami az eredetét, forrását tekintve es gyökerei mé
lyén ne volna .,in nobis sin e nobis": bennünk,de 
nélkülünk ..• " (ll) Hiszi az Evangélium szavait: .. nélkü
lem semmit sem tehettek." De ugyanakkor azt is vallja 
Agostonnal: .,Aki közremúködésed nélkül teremtett téged, 
nem üdvözít közremúködésed nélkül." ( 10/ a) 

.,Dieu fait se faire leschoses"- szereti mondani 
Teilhard. Isten nem lép a teremtmények helyébe, nem he
lyettük cselekszik, hanem cselekvókké, aktívokká teszi azo
kat. A TlSle való függés a szabadság}eltétele. Az alapvető 
szabads ág ugy a nis önmeghatározó képesség, akt i vitás. Ez pe
dig- a szemtamási bölcselet így tanítja -a lét-fokozatok 
szerintváltozik: agere sequitur esse. Tehátrninél 
inkább részesedik egy teremtmény a Létból ( • függés}, an
nál "aktívabb" , annál több autonómiával rendelkezik 
(=szabadság). 
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Minden - Kegyelem, ezt vallja Teilhard a misztikusok
kal. De a Kegyelem nem rombolja le a természetet, ha
nem feltételezi és teljessé teszi azt, .,szublimálja", iste
nivé alakítja át. Su r -c r é e r , su r- a n im e r : · e szavak 
Teilhardnál nem. mást jelentenek, mint amit a hagyomá
nyos elv mond: Gratia perCicit naturam: a ke
gyelem tökéletesíti a természetet.- .,Isten kimeríthetet
lentil megtapinthat6 cselekvéstink t e l j ess é g é b e n. S 
az istenivé alakulás csodájához csak az a finom tapintat 
foghat6, amely ezt a metamorf6zist végrehajtja, anélktil, 
hogy bármiben is zavarná az emberi erélfeszítés tökéletes
ségét és egységét, hiszen Isten ezt nem csökkenti benntink, 
hanem megszenteli: .,non minuit, sed sacravit". 
( 12). És néhány lappal utána ismét hangsúlyozza: .. a meg
testestilt Ige nem azért jött, hogy lefokozza benntink azt a 
nagyszerll feleldsséget és azt a ragyog6 törekvést, hogy 
magunk tegytik magunkat önmagunkká. Is
mét kiáltjuk: .,non minuit, sed sacra vit": nem 
fokoz le, hanem megszemeL" ( 13) 

A kegyelem és a természet viszonyának eme helyes fel
fogása vezeti Teilhard-t, amikor bírálja azt az egyoldalú 
nézetet, amely szerint az emberi tevékenység ki z á r 6-
lag csak a benne dolgoz6 j6szándék által értékes. 
(14) 

.Természetesen, a szerz6 egyoldalúan kiélez egy gondo
latot, pontosabban: inkább egy gyakorlati magatartást ki
fogásol, amely az előbbi tételt nem kifejezetlen, de vi
tálisan állítja (hogy t. i. az emberi tett. kizár6lag csak 
a benne dolgoz6 j6szándék által értékes).- Teilhard nem 
akarja elvetni a j6szándékkal .kapcsolatos tanítást, mint 
azt egyesek kiolvasni vélték könyvének ebből a részéből. 
( 15) - A jezsuita Teilhard lelkiségének egyik alapvet6 vo
nása éppen az Isten akaratának keresése és a szándék e
gyenessége, amelyet .,Az Isteni Milid" -ben is, de egyéb 
írásaiban is folyton hangoztat. De elveti azt a helytelen 
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,.keresztény" magatartást, amely köZőmbös a létrehozott 
mű iránt, a jószándék eredményével szemben; sa 
kereszténység paródiájának látja a "világ megvetésének" 
azt az értelmezését, amelynek következtében a keresz
tény nem vesz részt a közös emberi er6feszítésben, vagy 
,. csak a kisujjával" segíti a fejlcSdést. 

A jószándék elengedhetetlenül fontos emberi er6feszí
téseink megszenteléséhez: .,minden tettUo.ket nagyszenl
en átlelkesíti. De a tettek testének nem .. ·ad: 
j a m e g a f ö lt á m a d ás r e m é n y é t. Márpedig ép
pen erre a reményre van szükségUnk, hogy ujjongásunk 
teljes legyen. " ( 16) 

Hogy már most egyesüljUnk Isten akaratával, ahhoz 
egyaránt szükséges a hűség a mllhöz és a hllség a 
s z á n d ék s í k j á n . ( 17) - Ha hittel és tiszta szándék
kal végezzük emberi feladatunkat, munkánk örök értékll, 
mert ,.mmden er6feszítés közremllködik abban, hogy a 
Világ elérje teljesség ét ,.Jézus Kris.ztusban". ( 18) 

Igy kapcsolódik cselekvésUnk megszentelésének kérdése 
a Misztikus Testr61 sz616 szempáli tanításhoz. Krisztus 
Testének növekedéséhe z, a.,teljes Krisztus"megvalósításá -
hoz kezUnk és szívünk legkisebb munkájával is hozzájá
rulhatunk. "A l ko t ás a i-nk mindegyikével azon fára
dozunk - atomnyi ménékben, de valóságosan, - hogy 
megvalósuljon a Pléróma, vagyis hogy valami kevéskével 
hozzájáruljunk Krisztus beteljeSedéséhez. Minden egyes 
alkotásunk többé- kevésbé távolrÓl vagy közvetlen ül viuza
hat a lelki Világra, s ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy be
teljesítse Krisztust az 6 misztikus egészében." ( 19) 

Nemcsak a kifejezetten vallásos cselekedetekr61 van 
itt szó, hanem m i n d e n emberi közremllködésr6l, min
den hittel végzett munkárÓl; nemcsak a konszekráló pap 
tevékenységéről, hanem a tésztát gyóró kéz muJlkájá
ról is. Minden természetes közrem(iködés (tehát bizonyos 
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mérté ki g még a hitetlenek munkája is) e lők és z í t í a 
nagy ostyát az átváltoztatáshoz. Előkészületről van sz6! 
Mert az átváltoztatást maga Krísztus végzi, a Tűz (a Ke
gyelem) felülről száll le az áldozatra. Teilhard különbsé -
get tesz a természet és a természetfeletti között. Munkánk 
önmagában, ,.úgy, ahogy van" csak a Mísztíkus Test ter
mészetes e l ő fe l t é t e l e í t teremti meg. A szükséges 
e l ő fe l t ét e l még n em elégséges ok ! 

Már 1919-ben, Blondel megjegyzéseire válaszolva, vi
lágosan leszögezi Teilhard: "A különböző természetes 
szervezetnek én nem tulajdonítok semmiféle végleges és 
abszolút értéket. Nem a sajátos formájukat szeretem, ha
nem a funkciójukat, - ami pedig abból áll, hogy titok
zatosan szervezik előbb az ísteniyé-tehetőt, aztán pedig 
az istenit, - az erőfeszítéseinkre áradó Krisztus kegyel
me által." (20) 

b) A z a d o t ts á g o k és a R os s z p r o b l é m á j a (21) 

Teilhard optimizmusa sokaknak feltűnt és nem egy ke
resztény olvasót nyugtalanít az ő derűlátása. Úgy tűnik e
gyeseknek, hogy ez a "naturalista" nem hagy elég helyet 
világképében a bűnnek, az erkelesi rossznak; nem számol 
eléggé az emberi szabadsággal, amely tragikus bukáshoz 
vezetheti, sőt orök kárhozatha döntheti az embert.- Mi
előtt ítéletet mondanánk, vizsgáljuk meg gondosan Teil
hard tanítását. 

Itt segítségünkre lesz egy fontos tanulmány, amely tíz 
évvel Az Isteni Miliő után kés7iilt: "Egy perszena
lista világkép vázlata" címmel. (22) 

Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy Teilhard tisztelet
ben tartja az emberi szabadságot. Jóllehet "fenomenoló
giai" írásaiban kihangsúlyozza az ember és a kozmosz 
kapcsolatát, megmutatja az emberi szellem megjelené
sének anyagi feltételeit, mégsem teszi magáévá a mate-

33 



rializmus felfogását. A determinizipussal szemben kiemeli. 
az emberi szabadság önelhatároz6, önmeghatároz6 szere
pét. Hangoztatja, hogy az öntudatos szellem megjelené
sével az Evolúció A u t o -Evolúció lett, és most már az 
ember kezébe van letéve a Fejl6dés jöv8je. "Kétségtelen, 
- írja - hogy a gondolkodó központok megjelenése ve
szélyes periódust képvisel az 6ket létrehoz6 Élet számára. 
Az értelmiség szédtilete vagy a szabadság mámora szük
ségképpen az önzés, vagyis az autonómia klsértése elé 
állítja a személyes "molekulákat" .•• " (23) 

Hogy ezt a kísértést kiállják, az embereknek meg kell 
gy6z6dniök arról, hogy a szeméiyesség nem jelent indivi
dualizmust, önz6 becsukódást,hanem ellenkez6Ieg: a sze
mély kibomlásának elengedhetetlen feltétele a kitárulás 
"a másik ember" felé, mások felé. Az Ember társas Lény, 
ezt a régi igazságot a mai perszanalista filozófia így for
dítja le: az ember intersubjectivité, communi
o n, M i ts e i n. A személy csak más személyekkel való 
köZÖsségben létezhet mint személy. Ez a köZÖsség, ez az 
egység nem jelenti legsajátosabb valónknak, én-közpon
tunknak feláldozását; "!'union différencie": az 
egység differenciál - és nem egybeolvaszt a személyes 
síkon. (24) 

Mármost Teilhard megállapítja, hogy a világban egy 
nagy szellemi egységestilés van folyamatban. A fejl6dés 
egységesülés, és ennek a megvalósulása most már - va
gyis az ember megjelenését51 kezdve - attól függ, hogy 
az emberi személyek alávetik-e magukat vagy sem az 
egységestilés nagy törvényének. A "nooszféra" síkján a 
fejlődés nem folytatódik automatikusan, hanem a szabad 
egyedek döntésétól függ. Feltétele pedig: az önzésnek és 
az individualizmusnak feláldozása. 

A társadalmiasulás és az egységesüléS nem jelentheti az 
emberi személy megölését. A kollektivizmus éppoly ve
szélyes, mint az individualizmus -hangsúlyozza .Teilhard. 



Az önzés és az elszigetelddés ösztönösen hat az ember
re. És a politikai kényszer képtelen a .,személyes egy
séget" megval6sítani. Az ilymódon kierőszakolt "egy
ség" csak a személyes· "sejtek" megölésével val6sul meg. 
(25) 

Ezek után Teilhard megmutatja, hogy az emberiség vég
sd egysége, személyes közössége csak egy Végtelen Sze
mélyben lehetséges, aki maga a Szeretet. Ez a transzcen
dens Központ vonzza és gyűjti magába az emberi közpon
tokat, akiknek közös Központja lesz. E végtelen Személy
ben nem vesznek el az emberi ·személyek, mint a csepp a 
tengerben (- L' Union différencie! -),hanem lényük végső 
kiteljesedését találják meg. Ez az Isteni Központ (Milieu 
Divin) elengedhetetlen feltétele az emberi erélfeszítés len
dUletben-tartásának, mert csak az örök élet ígérete tan
hatja fenn a szellem életlendületét. (26) 

Ebben a távlatban szemléljük most a R ossz problémá
ját, amelyet Teilhard a Személyesedés kínjának 
nevez ("la Peine de la Personalisation"). Háromfajta .,kín" 
kapcsol6dik a Fejlddéshez, amely a személyek egysége 
felé tan: 

l) A so kas á g kínja (peine de Pluralité): minthogy az 
egységestilés fo l y am a t b a n v a n, szükségszerűen lé
tezik a sokszerfiségnek egy bizonyos· foka. A fizikai világ 
"ütközéseitől" kezdve egészen a. társadalmi élet ezerfajta 
.,súrÚSdásáig" a kívülről jövő kínoknak végtelen skálája le
hetséges, amely az organikus élet síkján a testi fájdalom
ban, a szellemi és erkölcsi élet síkján a lelki szenvedésben 
fejeződik ki. A szenvedélyek, ízlések, elélítéletek ütközé
seitéli kezdve a szerelmi vetélkedésen keresztül egészen a 
nemzeteket szembeállító háborúkig: mennyi zúzódás, bu
kás, megszakított kapcsolat jelzi, hogy csak ú t b a n v a
g y u nk az egység felé! 
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2) A d i ff e r e n c i a l ódás kínja (pe i ne de D if f é -
r e n c i a t i o n) magának az e g y ség születésének vele
járója. Az egység differenciál. Az egységesülés feltétele 
a lemondás (önmagunk érdekeiről, ízléséről, stb.), a ki
tárulás a másik mint más felé (mások érdekeinek, sa
játosságainak, stb. tiszteletben tartása). Egyszóval: az 
egység létrejötte munkát, erőfeszítést követel: .. meg kell 
dolgozni érte". A lejtdn való felfelé haladás fáradságos: 
a fejlddés kínos. · 

3) Az á t v á lt o z ás kínja (peine de Métamorphose). 
Ha az egységesilléssel járó differenciálÓdás kínját sokszor 
észre sem vesszük, ennek oka az, hogy figyelmUnk csak-a 
fejl5désre összpontosul. De van még ezeknél sokkal kese
rllbb és mélyebb kín: az a szorongás, amelyet akkor érez 
az ember, amikor legszemélyesebb énjét veszélyezteti a 
bukás: a halál. Az igazi Rossz a· személyes rossz: a 
halál, amely mindenfajta kisebbedés összefoglalása. Az 
igazi fájdalom, a kínos szorongás akkor lépett a világba, 
amikor az öntudat képes volt elfogadni a. saját (látszólagos 
vagy igazi) kisebbedését. - Az előrehaladás feltétele az 
elszakadás: s az .,átváltozás" sztikségképpen "halált" je
lent, szakadást, a réginek elvesztését, egy "kritikus pon
ton" való átmenetet. (27) 

E bevezetés után térjUnk vissza A z Is t e n i M i l i ő -
höz. Most már könnyebben megértjUk a II. részt, ahol Teil

hard az " a d o t ts á g o k á t is t e n í t és é r ő l " tárgy al.
Mindaz, ami sztikségszerúség, ami akaratunktól függetle
ntil történik benntink és körtilötttink, vagyis: amit nem mi 
cselekszUnk szabadon itt és most, hanem a múlt öröksége, 
vagy kívUlrdl ér benn linket, egyszóval: amit e ls z e n -
v e d U nk, ~z a · .. passzivitások" fogalmába tartozik. (28) 

Teilhard kétféle "passzivitást" ktilönböztet meg: a n ö
v ek e d és i passzivitások azok .. a baráti és kedvero erők, 
amelyek fönntanják, támogatják erőfeszítéseinket és irá
nyítanak a siker felé": a cs ök k ö n és i passzivitások 
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pedig "az ellenséges erők, amelyek nehezen rezdülnek 
egyiitt törekvéseinkkel, elnehezítenek v.agy eltérítenek 
a többlet - felé tartó útunktól, lecsökkentik valódi vagy 
látszólagos kibontakozási képességeinket.·~ (29) - Tejl
bard elemzi e két csoportot és megmutatja a hívő ember 
helyes magatartását velük szemben: miként szemelhet
jük meg e passzivitásokat. 

.. A növekedést hozó adottságok és Isten 
két keze" c. csodaszép részlet nem más (30), mint a 
ma is tartó teremtésről ( = a Gondviselésről) szóló elmélke
dés; de e sorok között áttetszik.Szent Ignác elmélkedése: 
a fundamentumról és a szeretetről szóló kontempláciÓja: 
(Isten jÓtéteményeinek szemlélése; "nézni, hogyan lakik 
Isten a teremtményekben, az elemekben a lét adományá
val, a növényekben a növekedés által, az állatokban az 
érzéklés által, az emberekben az értelem adománya ré
vén, és következésképp: bennem a lét adománya által, 
az élet, az érzéklés Ú az értelem által"; "szemlélni , 
hogyan dolgozik és cselekszik értem Isten minden ter~m
tett dologban a földön"; "nézni, hogyan ereszkedik alá 
minden jÓ és adomány fölillrőL .. mint ahogy a napból a 
sugarak, a forrásból a víz, stb.") 

A világban minden a d ott s á g : a d om á n y a hívő 

ember számára: az adományokon kereszÚ!l felfedezi a 
Teremtd két kezét, a "közömbös" és "süket" világegye
tem megtelik valami csendes Jelenléttel. A hit szeme ész
reveszi azt az "Egyetemes Mosolyt," ·amely elömlik az 
egész teremtésen. (31) 

Az igazi problémát a "csökkenést okozó adott
s á g ok" jelentik az ember számára.- Teilhard siet meg
jegyezni, (32), hogy itt azért nem beszél kifejezetten a 
B ű n r ő l, mint az egységet megbontó jelenlegi állapot
ról (a halálos bűnben lévő ember állapotáról), mert könyvé
nek tárgya, "miként segítheti a hívőt minden dolog az Is-
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tennel való egyesüléshez". Az Istennel való "pozitív" sza
kítás állapota itt nem foglalkoztatja, mínthogy a .. megví
lágosodás Útján" előrehaladó lélek magatartását írj~ le. 
Viszont idesorolja a múltban elkövetett, már megbánt ba
nöket, vagy mások bűneit a n ny í ba n, a me n ny í ben 
ezek is fájdalmat okoznak, gyengítik vagy lefokozzák az 
egységet. 

A ,.csökkenés í passzívítások" formáinak felsorolása lé
ny~gében megegyezik az imént elemzett tanulmányéval, 
bár itt a csoportosítás szempontja különböző. Teilhard 
Az Isteni Míliőben is kiemeli a Halált, mínt 
a csökkenést okozó adottságok összefoglalÓját. "A halál 
minden hanyatlásunk foglalata és betetőzése; a halál "'a 
rossz, egyszerűen fizikai rossz, amennyíben szerves kö
vet)<ezménye az anyagi többféleségnek, amelybe merítve 
élünk, - de erkölcsi rossz is, mert ezt a rendjét vesztett 
sokféleséget, mínden surlódásunk, ütődésünk és romlásunk · 
forrását a társadalomban vagy önmagunkban is - a sza
badságnak rossz használata fakasztja föl." (33) 

Teilhard számára tehát a halál nem csupán egy bio ló
gíai jelenség, hanem a lázadó szabadsággal (a búnnel) is 
kapcsolatban van. A bűn nélkül a halál nem lenne olyan 
borzalmas sz ak a d ás. (Az eredeti bűn nélkül az ember 
biológiai vége beteljesedés lett volna és nem "halál" a 
mai értelemben véve.) A halál a bűn kifejezése, követ" 
kezménye. A kereszt értelméról elmélkedve, Teilhard ki
jelöli az eredeti bűn helyét a keresztény tanításban. Ez a 
dogma megvilágítja a világot elárasztó bűn és szenvedés 
érthetetlen túlkapásait. (34). Részletesen nem foglalkozik 
az eredeti bűn teológiájával (amint a Megváltás teológiá
jával sem), de mínden lekicsinylő szándék nélkül megmu
tatja a bűn (és a Megváltás) szerepét az üdvtörténetben. 

Hogy mennyíre komolyan veszí Teilhard a bűnt,az egy
ség ellen lázadó, a Szeretetet visszautasító szabadság koc
kázatát és bukását, azt világosan mutatja a Pokolról szÓló 
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elmélkedése A z Is t e n i M i l i 6 végén: ., A k ü ls 6 s ö -
rétségek és az elveszett lelkek" c.részletben: 
.,Isten Országának Története:· határozottan valami egye
sülés története. A teljes Isteni Mili6 azzal alakul ki, hogy 
a Jézus Krisztusnak kiválasztott fninden lélek egy testbe 
forrad. Ámde aki kiváiasztottról beszél, ezzel már ki
emelés t, kirostálást is mond ... a szerete~ben egyesítő l án
gok ellenpÓlusaként ott van az elszigeteltségben megfojtó 
tlíz. Az a teljes folyamat, amelyben fokozatosan megszü
letik az Új Föld: szélválasztással egybekötött ösz
szegylíjtés". (35) 

Teilhard - a katolikus tanítás alapján - elfogadja, hi
szi a pokol létezését, .,mint a világegyetem e
gyik alkotó elemét". A pokol .,súlyosságot, élt és 
mélységet ad az Isteni Mili6nek". 

+ 

Ezek után fÖlmerül a kérdés: mi a helyes keresztény ma
gatartás a csökkenési passztvitásokkal szemben? Hogyan 
küzdjön a hívő ember a Rossz ellen és hogyan alakítsa át 
látsz6lagos bukását, a halált? 

A Rossz elleni küzdelem keresztény kötelesség. Termé
szetesen: lázadás és keserűség nélkül. Az a rossz, amely 
akaratunkon kívül ér bennünket vagy szeretteinket, Isten
től jön, Isten megengedi a mi javunkra. De a .,lustaság
b61 származ6 bukást, az indokolatlan vigyázatlanságb61 e
redő betegséget stb. senki sem foghatja fel úgy, mintha 
közvetlenül az Isten Akarata hozná létre''. (36) Úgy 
kell küzdenünk a rossz ellen, hogy mindég előre beletö
rlldünk az esetleges sikertelenségbe. S ha már mindent 
megte~tünk, ami tlllünk telik, biztosak lehetünk, hogy 
Isten engedi ránk a rosszat. Higgyük azt, hogy .,az Istent 
szeret6knek minden javukra szolgál" (37); minden, még a 
bűnök is - etiam peccata - fílzi hozzá Szent Ágoston. A 
múlt (már megbánt) bűnei is, a mások bűnéb61 származ6 
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fájdalmak is. Szent Lidvína csodálatos lelkierőssége a szen
vedésben, Ágoston bllnbánata bátran ezt kiáltatja velünk: 
Fe l i x d o l o r , fe l i x c u l p a ! A hittel elviselt fáj da
lom, a megsiratott bűn áldás lehet. O felix culpa! - bol
dog blin - .énekli ujjongva az Egyház húsvét éjjelén: sze
renesél hoz6 blín; mily nagy Megváltót érdemelt ki Ádám
nak "bizonyára szükségszerll" blíne! (certe necessarium) .•. 
Ez a megváltás ti~ka: ahol kiárad a blín, túlárad a Kegye
lem. Mert az Isten lényege: az irgalmas Szeretet; és e sze
retet kinyilatkoztatása, kiáradása Jézus halálig menél sze
retetében: a kereszténység központi titka. 

Jézus megváltó kereszthalála vet fényt a mi halálunk 
titkára is. 

· 1919 április 20-án (nagypénteken) ezt írja Teilhard uno
kanélvérének: 

" .•• Meglepett, hogy milyen hangsúllyal ismételteli az 
Egyház- szünet nélkül e szavakat: "Christus factus 
est obediens usque ad mortem crucis", Krisz
tus engedelmes lett egészen a kereszthalálig. Nyilváma
lóan ez a kereszt pontos és mély értelme: az engedelmes
ség, az alávetettség az élet törvényének. Dolgozni türei
mesen egészen a halálig, - és elfogadni mindent szere
tettel, beleértve a halált is: íme, ez a kereszténység lé
nyege.- Hídd el nekem, legjobb ha kútbaejtesz minden 
haszontalan sajnálkozást a múlt miatt és minden bizony
talan szorongást a jövővel szemben. Csak arra lt:gyen 
gondod, hogy Istennek engedelmeskedj napról-napra, tel
jesítve hlíségesen a jelenben megnyilatkozó akaratát". (:38) 

E levélrészlet összefoglalja Teilhard lelkiségének lénye
gét. Ez a szellem élteti, ez nyilatkozik meg a Milieu Di
vinben is, a csodaszép elmélkedésben, ahol a halál titkát 
érinti: "Egyesülni: ez minden esetben annyit jelent, hogy 
az ember kilép valamiből és részben meghal abban, amit 
szeret. .• Hogy valamiképp végleg belénk hatolhasson, Is
tennek belénk kell vájnia, ki kell minket üresítenie, he-
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lyet kell készítenie benntink maga számára ... A- Halál 
feladata az, hogy ehhez megnyissa a sztikséges útat, lé
nyünk legmélyére vágva le ... s ekként a Halál szétbont6 
és szétolvaszt6 hatalmát az Élet mílködéseinek legcsodá
sabhja veszi át. Az, ami a természete szerint üres volt, 
hiány, visszatérés a sokféleségbe, - minden emberi léte
zés számára az Istennel való telítlldéssé és Vele-egybe
forradássá válhat." (39) 

A halál az élet törvénye. S ha valaki hittel aláveti ma
gát e törvénynek, a látsz6lagos. bukás beteljesilléssé lesz; 
a hívll ember egyesül az éld Istennel - a csökkenés, a lát
sz6lagos megsemmisülés révén is. Teilhard hangsúlyozza, 
hogy ez MegváltÖnk diadala: az átkos pusztulást éltetll ál
dássá alakította át. A hívll ember semmenekill meg a szo
rongást61: a halál borzalom marad így is a természetes 
ember számára. Teilhard maga is ismerte ezt a szoron
gást (-ezt nem minden kritikusa tudja: azok, akik .,naiv 
optimizmussal" vádolják, teljesen félreismerik!). Hallgas
suk csak, mint vall egyik leVelében unokandvérének, a 
frontról írva ( 1918 augusztus 28-án): .,Lényegében ez al
kalommal nem forogtam komolyabb veszélyben és nem 
tettem semmi jelentllset. Talán éppen ezért éreztem erd
sebben a .,halál árnyékát" és azt a félelmetes ajándékot, 
amelyet a létezéssei kaptunk: elkerülhetetlen közeledés ez 
- egy elkerülhetetlen, érezhetll vég ·-felé, - az a helyzet 
ez, amelyblll csak a testi bomlás által jutunk ki. • . Úgy 
tílnik nekem, hogy soha ennyire valósnak nem éreztem ezt. 
Akkor megértettem, egy kissé jobban, mint eddig, Urunk 
nagycsütörtöki szorongását. -És világosabban láttam az or
voslás m6dját is, amely mindig változatlan: hittel és sze
retettel ráhagyatkozni az isteni jövllre (történésre), amely 
;,a legreálisabb", "a legélőbb". - amelyben az a legfé
Ielmetesebb, hogy a legátalakítöbb (tehát a legteremtllbb 
és a legértékesebb is). De milyert nehéz belevetni magun
kat a jövllbe: érzékenységünk ellenállhatatlanul a szédítll 
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úrt és a mozg6 árt látja benne: az a szUkséges, hogy a 
h i t szilárdítsa meg ezt, ugy-e~ - Imádkozzunk egymá
sért •.. " (40) 

Teilhard tehát a hit szemével nézi a rosszat, a szenve
dést és a halált. Nem a "megvált6 evolúci6ra" hagyat
kozik (ahogy ezt egy ellene írt pamflet címe hinni enged
né), hanem a kereszten meghalt és a föltámadott ÜdvözítlS 
gylSzeimében hisz. Optimizmusa a hit gydzelme, ahogy 
P. de Lubac talál6an írta. (41) 



3. Az "Egyetemes Krisztus" eszméje 

Mondottuk már, hogy Teilhard de Chardin v{ziÓjának 
középpontjában a Megtestesülés titka áll és annak folyta
tása, - .. kiterjedése", - a Misztikus Test növekedése: 
a ,.krisztogenezis"". 

Már 1916-ban, első tanulmányában (,.A kozmikus Élet") 
világosan megfogalmazza alapvető tételét: .. Et Verbum 
c a r o fa c t um <!st. Ez ;·olt a Megtestes illés. lstennek 
ez az első alapvet<S érintkezése fajtánkkal, az ·isteninek 
természetünkbe hatolása révén, egy Új életet fakasztott, 
amely termés.zetes képességeinknek váratlan megnöveke
dését és .,engedelméskedési képességünk" (potentia obe
dientialis) továbbfejlesztését jelenti: a Kegyelem •.• A 
Megtestesülés a Világegyetem m i n d e n energiájának és 
képességének meg.újulása, restaurálása; Krisztus által lé
tezik az egész teremtés, a lelki és az anyagi világ egy a
ránt, Ó mindennek Központja és Célpontja; általa terem
tetett minden, általa szentelődik meg és kél Új életre min
den. Ime Szent János és Szent Pál (a szent írók között a 
,.legkozmikusabb") állandó és rendes tanítása, amely a Li
turgia legszentebb mondataiban is megtal álható" ... (42) 

A természetfeletti: ingyenes Adomány. A z Isten Fia a 
mennyből száll alá; de mivel ,.asszonytól született", (43) 
Jézus a Föld gyümölcse is. Azzal, hogy megszületett, hogy 
beállt a nemzedékek sorába, felvette az egész emberi fej
lddést, sőt közvetve az egész. kozmikus fejlődést is: ..... A 
világ energiái és szubsztanciái összesdrüsödtek és megtisz
tultak Jessze törzsében; kifinomult és ösSzegyííjtött kin
csükből alakult az Anyag szikráz6 Ékszere, a Kozmosz 
Gyöngye és Kapcsa a megtestesült személyes Végtelenne!: 
a boldogságos Szííz Mária, mindenek Királyndje és Anyja ..• 
És mióta Jézus megszületett és növekedett, meghalt és fel
támadott, m i n d e n t o v á b b r a is fe j l ő d ik, me rt 
Krisztus még nem nyerte el végleges alak-



j á t. Még nem vonta magára Ruhájának utolsó szegélyét, 
amelyet híveinek teste és szeretete szd köréje. A m is z
tikus Krisztus nem érte el még teljes nö've
kedését". (44) 

Amikor Teilhard Krisztus növekedésér<Sl, vagy "Kriszto
genezisrlll" beszél, akkor a titokzatos Test növekedésére 
gondol és Szent Pál tanítására hivatkozik kifejezetten. Szí
vesen hivatkozik az Efezusiakhoz és a Kolosszeiekhez írt 
levelek "kozmikus" szemléletére, ahol Szent Pál világo
san állítja, hogy az Atya m i n d e n t (ta panta) a fel
támadott Kyrios-Úr lába alá vetett és mindent -tehát 
az anyagi világot is - össze akar foglalni Krisztusban mint 
Fllben. 

Az Isten örök üdvözít<S terve az, hogy "az idélk teljes
ségével Krisztusban mint Főben foglaljon össze mindent, 
ami a mennyben és a földön van". (45). Teilhard de Char
din megmutatja, kifejti ennek a "rekapituláci6nak" t e r
m és z e t es fe 1t é t e l e i t ( a sztikséges feltétel n em 
elégséges ok!), amikor az ember felé összpontosuló, majd 
pedig a nagy emberi egység felé tartó fejléldést a"Kriszto
genezishez" kapcsolja. P. de Lubac nagyon jÓl értelmezi 
Teilhard elgondolását (hivatkozva a Blondelnek szánt em
lékiratra): "A nagy Nocgenezis - kett<Ss valóságával: ko z -
mikus és szükségszer(l oldalával egyrészt, szabad és erköl
csi oldalával másrészt, - amelyben beteljesill a teremtés 
és az ezt folytató emberi történelem, csak előkészítése le
het annak a célnak, amiért Isten teremtett minket és ami
ért kinyilatkoztatta Fiát nekünk. Ez az elllkészítés elen
gedhetetlenül szükséges: "hogy a gyilmölcs felhasadjon és 
megnyíljék, meg kell érnie"; a világ természetes elemei, 
"amelyeket a természetfölötti annyira átgyúr, hogy azok 
többek és mások lesznek", szilkségesek, hogy aztid
vözülés m(ivének tápot adjanak és megfelelll alapanyagot; 
Krisztus természetfeletti teljessége a Világ természetes 



teljességére támaszkodik" ••• Más sz6val: az .,idc5k teljes
ségér61" sz6ló szentpáli tanítás érvényes Krisztus második 
eljövetelére éppenúgy, mint az elscSre, - anélkül hogy az 
üdvösség mavének ingyenessége és természetfeletti jellege 
csorbát szenvedne akár az egyik, akár a másik esetben".(46) 

Teilhard lényegében nem tesz mást, mint Új .,dimenzió
ba teszi át", Új távlatba állítja a hagyományos elvet. "Gra
tia perficit naturam": .,a kegyelem tökéletesíti a természe
tet". Lényegében szeottamási (tomista) vonalon marad, 
ahogy ezt P. Rabut O. P. megjegyzi. A megszentel6dés 
folytatja és befejezi a t e r em t és t, - mondja Szent Ta
más; a megszentelődés folytatja és befejezi a világ g e
n e z is é t - állítja Teilhard, aki a teremtés eszméjét 
e v o l u c i o n is t a világképUnk távlatába helyezte át~ 

+ 

Az Evangélium Krisztusa képes-e még hatalma alá ven
ni a megnövekedett és fejlődésben lév6 világegyetemet ? 

Ez volt Teilhard kérdése (-emlékezzünk A z Is t e n i 
M i l i 6 bevezetésére). Ez a kérdés Teilhard probléma ti
kájának gyújtópontjában áll. Tudjuk, hogy válasza igenl6. 
S ennek a válasznak kidolgozása tulajdonképpen az E
g y e t em es K r is z t us eszméje, amely a kozmogenezis 
és a krisztogenezis pÓlusai között gyúl ki. 

Vizsgáljuk meg most ezt a fogalmat közelebbről. 
Egyik kiadatlan tanulmányában Teilhard így határozza 

meg e fogalmat: "Az Egyetemes krisztus az én éneimezé
sem szerint KrisztuS és a világegyetem szintézise. Egyál
talán pem valami Új istenség, hanem a kereszténység köz
ponti titkának, a Megtestesülésnek szUkségszert1 kifejtése. 
Mindaddig, amíg jogi fogalmakkal írjuk le és magyaráz
zuk, a Megtestestnés olyan egyszer({ jelenségnek látszik, 
amely bármely világképpel összeegyeztetketcS. Hogy a vi
lágegyetem kicsi vagy nagy, sztatikus vagy fejlcSdcS, mit 



sem számít: Isten egyformá!) Fiának adja ezt a világot, 
hiszen végül is csupán egys:z;e~ű ki:jelentésrlÜ ( déclaration) 
van sz6. Ha azonban organikusan szemiéijük ·a helyzetet 
- márpedig ez a szemlélet az égyedül helyes út a Val6ság 
megértéséhez, - akkor egészen másképp kell gondolkoz
nunk ... n (47) 

Ha a világ genezis és ha az Ige v.al6ban testet öltött, 
vagyis beleállt a világfolyamatba, - tehát ha a Trasz-· 
c endens r és z b e n immanens lett, - akkor riem lehet 
téves az a szemlélet, amely Krisztust teszi meg az egye
temes konvergencia gyujt6pontjának (vagy Omega pont
jának); sőt ez az Igazság! - Ha Krisztus m i n d e n ek e t 
egybefoglal és csak akkor nyeri el teljességét misztikus 
Testében, amikor mindenek Óalája lesznek vetve, akkor 
az evolÚció Omega pontja és a Plér6ma összekapcsolha
t6k, sőt egybeesnek Krisztusban: ,.Benne lakozik az Isten
ség egész teljessége t es t i l e g" (somatikos, corporaliter), 
ahogy Szent Pál vallja. (48) 

A természetfeletti: ingyenes adomány és Isten szabad 
szeretetének m(!ve, ismételjük. De h a egyszer Isten el
határozta, hogy í g y váltja meg a világot, vagyis ha a 
Megtestesülést akarja, akkor alá kell vetnie magát bizo
nyos szükségszerl!ségnek, amely ezzel a világgal együtt
jár. Természetesen: ez mindig feltételes szükségszerílség: 
necessitas ex suppositione. Ha az Atyának az 
az akarata, hogy Krisztus szilárdítson meg mindeneket és 
hogy Benne lakozzék m i n d e n teljesség, ezt a funkci6~ 
ját Krisztus az egyetemes Fejl6dés egybefogásával és át
lelkesítésével gyakorolhatja. Más sz6val - teszi hozzá 
Teilhard egy fontos jegyzetben: ,.Krisztusnak a beteljese
déséhez szüksége van a világfejlddés csúcspontjára, amint 
szüksége volt fogantatáshoz egy asszonyra". 

Teilhard hangsúlyozza, hogy nem Új Krisztust hirdet. 
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Hogy elejét vegye a modernizmus vádjának, világosan le
szögezi A z ls t e n i M i l i él b e n: ,.Szem Pál misztikus 
Krisztusa, az egyetemes Kriszt.us, számunkra csak akkor 
kap értelmet és értéket, ha úgy jelenik meg, mint a Má
riától született és a Kereszten meghalt Krisztus kitárulása. 
A misztikus Krisztus lényegében a történeti Krisztustól 
kapja azt az alapvetél tulajdonságát, hogy szintén kétség
bevonhatatlan és valóságos. " (49) 

Az Egyetemes Krisztus (Christ Universel) tehát a Máriá
tól született és a kereszten meghalt Krisztus expanziója. 
Krisztusnak meg kell halnia és fel kell támadnia, hogy 
e g y e t em ess é legyen, hogy emberségében is a világ 
u r a legyen. 

Bizonyos értelemben minden ember a világ összfogla
lata (,.summa et campendium mundi" - mondja Szem 
Tamás); minden szellem valamiképpen koextenzív (kiter
jed, egyetemes) a térben és idéiben, átfogva virtuálisan 
minden létezélt. (Anima quodammodo omnia - ismétlik a 
skolasztikusok, Arisztotelesz nyomán). De az Egyetemes 
Krisztus ~etében többréll, másról van szó: Krisztus a fe l
t ám a d ás erejében lesz a világ u r a, ahogy ezt a pro
testáns Crespy aláhúzza, Teilhard egyik kiadatlan esszéjét 
idézve. (50) 

A halál és a feltámadás által "egyetemessé" vált Krisz
tus (emberségében is el nyerve azt, aJ? it mint Isten birto
kolt), "Akinek öröksége az, hogy "om n i a sibi su b
j i c e r e " : mindent a maga hatalma al á vonjon. (51) 

Teilhard tehát a keresztény hit hagyományos tételeire 
hivatkozik. De megmutatja, hogy Krisztus növekedése 
misztikus Testében és második eljövetele a kozmikus fej
Hidést betetélzél noogenezisre támaszkodik mint természc
tes feltételre. 

Az Egyetemes Krisztus eszméjét még jobban megvilá
gítja és elmélyíti Teilhard -nak az Eucharisztiáról (és an-
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nak "kiterjedéseiről") vallott felfogása (52).- P. de Lubac 
megjegyzi, hogy az Oltáriszentség kultusza Teilhard belső 
életének napját jelenti: "P. Teilhard de Chardin egyazon 
Krisztusának különböző vonásait az Eucharisztia titka fog
ja össze élő szintézisbe. Az Oltáriszentség kultusza lelki 
életének egyik alapvonása. Ebből táplálkozott vallásos esz
mevilága .•. Az Eucharisztiában, ebben a központi titok
ban, az Ige Megtestesülésének_folytatását és a világ átala
kulásának ígéretét szemléli ... "Az Ostya hasonló egy lán
goló tűzhelyhez, ahonnan tűz tör elő"; a papi ténykedés 
kiterjed egészen a misztikus Test növekedésére és a koz
mosz megszentelésére". (53) 

Nem áll most módunkban, hogy A P a p ( 1918) és 
A Mise a Világ felett (1923) c.szép elmélkedéseit 
idézzük. Az Isteni Miliőben található néhány oldal az 
EucharisztiárÓl ezekre az elmélkedésekre megy vissza-. -
Teilhard hite mély; meglátja - túl az Átváltoztatáson
az Eucharisztia "másodlagos hatásait" is, kihatásait a koz
moszra, az anyagi világra is. "Egy másodlagos, általáno
sított, de igazi értelemben, a világ egésze képezi a szent
ségi Színeket, és a Teremtés tartama az az idő, amely 
szükséges ennek a Teremtésnek "átváltoztatására". I n 
Christo vivimus, movemur et sumus": Krisz
tusban élünk, mozgunk és vagyunk. (54) 

A z Is t e n i M i l i ő , az Isten mindenütt való jelenléte 
főleg az Eucharisztia -hatására (amely a Megtestesülés "ki
terjesztése") válik kris ztusi miliŐvé. "Krisztus ... kö'::: 
rülöttünk minden valóságban elővillan és ragyog, mint 
végső meghatározás, mint központ- majdnem 
azt mondhatnánk: mint egyetemes Elem."(55) 

Az Eucharisztia megszemeli az anyagi világot is, amely 
testünkben már most titokzatosan a Feltámadott Krisztus 
.. átlelkesítél" hatalma alatt áll és amely követi majd az 
ember sorsát a nagy metamorfózisban, a feltámadáskor. 
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TeilhaJ d egész. lényében megremeg az örömt6l, amikor a 
Parúzüiról elmélkedve A z Is t e n i M i l i ó végén a !el· 
támadásra gondol.- A .. m i FöldUnk Újraöntésének eszte· 
len reménye"megdobogtatja szívét. (56) 

Egyik régebbi Teilhard .:tanulmányt idézve( .. A Föl d 
s z e ll em e") , P. de Lubac így ír a végs6 átalakulásról: 
,.A l~tásm6dunk átalakulása elég a világ átalakulás ához ... 
A világ vége is .. talán egy bizonyos ps z i c h ik a i sokkal 
inkább, mintsem egy kozmikus "átváltozáson" (retourne· 
ment) keresztUl val6sul: hasonló lesz a halálhoz. De ez az 
átváltozás val6jában a történelmiségb61, ebblH a világb61 
val6 szabadulás lesz és Extázt: Istenben". Ez annak eltű
nése lesz, aminek veszendŐbe kell mennie, ,.az Isteni 
Miliél beteljesedése". A rejtett valóság hirtelen megnyi
latkozik, amint lehull a ~éreg". (57) 

+ 

Maurice Blondel 1919-ben két elkerUlend6 zátonyra hív
ta fel a fiatal Teilhard figyelmét: l) A tudomány birodal
mábÓl vett képeknek, az érzékletes hasonlatoknak nem 
szabad hitelt adnunk, amikor a Megtestesülés kozmikus 
kihat,ásairól beszélünk. Gondosan el kell kerülnUnk min· 
den antropomorfizmust a kifejezéseinkben. 2) Még ennél 
is nagyobb veszélyt jelent az, ha a természetes rendnek 
önmagában teljes szilárdságot tulajdonítunk, és ha Krisztus 
kozmikus szerepét túlságosan fizik a i énelemben vesz· 
szük, amint pl. egyes panteizmusokban az Istenség összeol
vad a világgal. "Egy teljesen fizikai természetfelettiség 
non- sens, abszurdum lenne. "· Blondel éles ·szeme jeS l 
meglátta a Teilhard-ra leselkedő veszélyeket. Teilhard 
hálás volt neki, hogy tisztábban megfogalmazta azt, amit 
egyébként 6 is érzett. 

Kés6bbi fejl6dése során Teilhard víziója kitisztul!, ki· 
fejezései pontosabbak lettek. Az evolúci6 felfedezésével 



túlhaladja fiatalkori (néhol panteista í.zú) eszméit, világa 
perszonalistább lesz, szintézise kiégyensúlyozottabb. De 
késl5bbi írásaiban is találhatók félreérthetd kifejezések, 
"költl5i hasonlatok", s .ezek megtéveszthetnek egyeseket; 
a szintétikus látás szenvedélye túlz6 stilizálásra viszi né
ha.- De nemcsak a kifejezés, néha - úgy látszik,- az 
eszmei mag is kikezdhet/5. Fl5leg a természetes és a ter
mészetfölötti viszonyát illet6en. Ú g y l á ts z ik (min
denekell5tt látszatról van sz6, hiszen Teilhard hite teljes 
és mély !), nem mindig jelzi elég tisztán azt a "forra
dalmi Újságot", amit a kinyilatkoztatás hozott a terem
téshez viszonyítva; látszólag nem határolja el élesen a 
kozmogenezistdl a krisztogenezist, a két - lényegesen 
különbözd - természetű folyamatot; egy bizonyos morali
zál6 és jogi szemléletet bírálva (helyesen teszi ezt!) néha 
túlságosan "fizikai", "biol6giai" val6ságnak fogja fel a 
Misztikus Testet. 

De mentségére legyen az, hogy úttör/5 volt, "szűz kon
tinenseket fedezett fel", ahogy P. de Lubac mondotta. Az 
él/5 gondolat, a kifejezést kereső vízi6 szükségképpeni ve
lejár6i bizonyos "túlkapások". (Teljesen téves lenne az a 
kritika, amely Teilhard minden ifjúkori írását, magán
leveleit vagy személyes jellegil jegyzeteit egyforma ér
tékdnek venné - felejtve azok keletkezésének -körülmé
ny eit és idejét, - mint végleges rendszer elemeit! A Szent 
Officium "figyelmeztetése" indokolt! "De ismerjük el u
gyanakkor - írja P. de Lubac, - hogy nem egyszer alap
talanul is vádolták ... Egy igazi gondolkod6 sem állapo
dott meg teljesen". Merészségét - ha mdvét a maga egé
szében nézzük - nyugodtan nevezhetjUk a hit" vidaim me
részségének~ ••• (58) 

Teilhard de Chardin önéletrajzi írása, "A z A n y a-g 
S z í v e" ( 1950) csodaszép imádsággal zárul: "a mindig 
nagyobb Krisztushoz". Ebben olvassuk: "Uram, minél in
kaibb múlnak az évek, annál világosabban látom, hogy 



- bennem és körülöttem- a modern ember legfőbb és leg
rejtettebb gondja nem annyira a világ birtoklásának ki
harcolása, hanem sokkal inkább a világból való szabadulás 
Útjának megtalálása. Szerongása onnan van, mert érzi, hogy 
- nem térbelileg, hanem ontológiailag - be van zárva a 
kozmikus búra alá! A kiút aggódó keresése, vagy még pon
tosabban: a Fejlődés gyújtópontjának keresése! Ime, ez az 
ára a növekvő planétáris gondolkodásnak (Réf!éxion pia
nétaire), ez az a teher, amely a mai világban titkon rá
nehezedik sok keresztény lelkére, éppenúgy, mint a hi
tetlenekére.- Az Emberiségnek, amely tudatára ébredt az 
őt sodró fejlődésnek, egyre inkább szüksége lesz arra, hogy 
megtalálja - előre és önmaga előtt- a Fejlődés értelmét, 
a megoldást, amelyre teljesen ráteheti életét". (59) 

Teilhard de Chardin ezt a megoldást akarta megmutatni 
életével és írásaivaL Egész műve nem más, mint tanúság

tétel Krisztus mellett, Aki a Kezdet és Vég, Alfa és Ome
ga, a Központ és a Szféra: az ,.Isteni Miliő••. 

Ezt a hitét vallotta meg még egyszer és utoljára szelle
mi végrendeletében, amelynek címe: .. L e C h r is t i 4 u e", 
- néhány héttel halála előtt. Ennek az írásának végén, -
amely ugyanazt az "alapvető víziót" fejezi ki, mint .. A z 
Is t e n i M i l i é!" , - ,.prófétai'' küldetésének tudatában 
jelenti ki: "Elég, ha az Igazság egyetlen egyszer meg
jelenik, egyetlen szellemben, - elég ahhoz, hogy semmi 
se tudja többé elfojtani: elélbb-utóbb mindent lángbaborít". 
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IRODALOM 

Az alábbiakban közöljUk Pierre Teilhard de Chardin mílveinek 
jegyzékét és a tanulmányunkban felhasznált irodalmat. 

P. Teilhard de Chardin mílvei 

"Oeuvre <.le Pierre de Chardin" sorozat, Seui! kiadás: 
Le Phénomene humain, 1955: Az emberi fenomén. 
L 'Apparition de J'homme, 1956: Az ember megjelenése. 
L a V is i o n du passé, 1957: A múlt látomása. 
L e M i l i e u divin, 1957: Az Isteni Milió. 
L 'A v e n i r de i'homme, 1959: Az ember jövője. 
L 'E n e r g i e humaine, 1962: Az emberi energia. 
L 'Activation de i'Energie, 1989: Az energia aktiválása. 

Egyéb mílvek különféle kiad6knál: 
Gencse d'une pensée. Lettres (1914-1919), 1961,Grasset. 
L ett r es de voyage (1923-1939), 1956, Grasset. 
Nouvelles lettres de voyage(l939-1955), 1957,Grasset. 
Hymne de !'Univers, 1961, Seui!. 

Felhasznált irodalom 

A r c h i v es 19 6 l: Archives de Philosophie, 1961 janv. -févr: 
Maurice Blondel et Teilhard de Chardin.- Blondel és Teilhard 
emlékiratváltása 1919-ben, közli P. de Lubac. 

C r es p y : Georges Crespy, La Pensée théologique de Teilhard 
de Chardin, 1961 (Ed. Universitaires).- Idézetek kiadatlan 
Teilhard-szövegekb61. 

C u é n o t : Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Char din, les 
grandes étapes de son évolution, 1958, Plon.- Bibilogr~fiával. 

C u é no t b i b l. : Claude Cuénot, Teilhard de Chardin, 1962 
Seui!. - Rövid bibliográfia. 

Lubac: Henri de Lubac, La Pensée religieuse du P~re Teilhard 
de Ch. 1962, Aubier.- Alapvető míl, sok kiadatlan szöveggel. 

R é c h o: r c h es 4 O : ,.Récherches et Déba ts" du Centre Gatho
lique des Intellectuels Francais, Cahier No. 40, Octobre 1962. 
Számos fontos tanulmány és teljes Teilhard-bibliográfia. 
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Sz a b 6: Szab6 Ferenc, Világnézetek harca, 1963. Lou v ain. 
T r es m o n t a n t : Claude Tresmontant, introduction a la pensée 

de T. Chardin, 1956. Seu il.- Idézetek kiadatlan T. szövegek
bdl. 

JEGYZETEK 

Hivatkozásainkban T e i l h a r d m ű v e i n é l a mil rövidített 
eimével (a jegyzékben - 52.lap - ritkítva) utalunk, utána kö
vetkezik a lapszám. Kivétel a .,Le Milieu Divin", erre az MD 
rövidítéssel utalunk. 
A Teilhardr61 sz616 Hodalomb61 való idézésnél a fe l h as z
nált irodalom jegy zékében - 52. lap - alfabetikus 
sorrendben feltüntetett, ritkított címsz6t alkalmazzuk, utána a 
lapszám. 

Jegyzetek az els<l részhez 

l 
3 

Lubac, 295. 2 Cuénot bibl. ,6-7. 
Avenir, 396 és 404.- Teilhard de Chardin el<lszeretettel 
használ kezd6betilket, hogy kiemel je bizonyos kulcsfogal
mak jelent6ségét. Ezt a szokását, bár modorosságnak til
nik, tiszteletben tartjuk, amikor 6t idézzük, vagy az 6 

4 
6 
8 

gondolatait értelmezzok. 
Tresmontant, 26. 
Kol. 2, 9 
Id.Lubac, 348.sk. 

9/a Archives, 1961. 
10/a Hymne 
ll 
13 

Hymne, 17 és 19. 
Cuénot, 82. 

15 Cuénot, 95 
17 Cuénot, 96 
19 Lettres, 186 
21 Cuénot, 260 
23 Szab6, 129. sk. 
25 Phénom~ne, 290. 
26/a Apparition, 293. 

5 
7 

9 
10 
10/b 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
27 

Id. Tresmontant, 64. 
Genese 
Lubac,_ 352. 
Archives, 1961. 129. sk. 
Lásd: A pap c. írását,1918 
Id. Cuénot, 80. sk. 
Lettres 
u. o. 
Vision, 227 és 229. 
Energie, 70. 
Nouvelles lettres, 71. sk. 
Phénorhene, 244. sk. 
MD, 149. 
Cuénot, 60. sk. 
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Jegyzetek a második részhez 

A .,Le Milieu Divin" idézésénél (MD rövidítéssel) a francia ere
deti mdre utalunk, mert a magyar fordítás nyomtatott szövege 
még nem állhatott rendelkezésünkre. E md tanulmányunkkal 
egyidejdleg jelenik meg P. Rezek Román OSB fordításában: Pierre 
Teilhard de Chardin, Benne élünk (Az Isteni Mili6),1965, Ahogy 
Lehet, Párizs-Bécs. 

l 

2 
3 
5 
7 
g 

ll 

12 
•_4 

15 
16 
18 
20 
21 

22 
24 
26 
28 

MD, 136. 
Pascal, Pensées, 1962. Seuil{Livre de Vie 24-25) ,115-121. 
Genese, 315 4 MD,18. 
MD, 17. 6 MD, 17 és 24. 
MD, 181. 8 MD, 45. 
MD, 49-50. c/ 10 MD, 29. 
MD, 31. ll/a Jn. 15,5 
MD, 53. 
MD, 36-41. 

13 MD, 53. 

Lásd P. de Lubac vitáját Mgr. Journet-vel, Lubac, 364. sk. 
MD, 39. 17 MD, 174. 
MD, 41. 19 MD, 50.sk. 
MD, 101. 
A "Les Passivités" sz6t fordítottuk "adottságok" sz6val. E 
kifejezés pontos értelme kiviláglik tanulmányunk követ
kezd oldalain. Meghagyhatn6k a magyartalan .,passzívi
tások" sz6t, de - hogy ezt elkerüljük - inkább egy vilá
gosabb értelmd magyar sz6t választottunk. A magyarban 
a .,passzívitás" els6sorban: szenved6leges magatartás; az 
:.adottság", .,adottságaink", .,adottságok" stb. kifejezések 
pontosabban fedik a Teilhard szándékozta értelmét; lásd 
alább - és Teilhard szövegeit. 
Energi e, 68. sk. 23 
Energie, 80. 25 
Energie, 86-89. 27 
MD, 72. sk. 29 

Energi e, 7 8. 
Energie, 81. 
Energie, 105-109. 
MD.74. 

30 u. o. 31 MD, 160-162. 
32 MD. 80. sk. 33 MD, 84. 
34 MD, 117. 35 MD. 187. 
36 MD, 87. .37 R6m. 8, 28. 
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38 
40 
42 
44 
46 
47 
48 
50 
51 

52 
54 
56 
58 

Genese, 384. 39 MD, 92, 94. 
Genese, 300. 41 Lubac, 61. 
Avenir, 396.sk. 43 Gal. 4,4. 
Avenir, 397. 45 Ef. 1,9-10. 
Lubac, 175,176 és Archives 1961, 153.sk. 
Teilhard: Comment je crois, 1934 (kiadatlan tanulmány) 
Kol. 2, 9 49 MD, 141 
Crespy 
MD, 149-152. v.ö. Szem Pál leveleiből: Ef. 1,19-23; 
2,14-22; 4,4-16; Kol.: 1,13-23; 2,6-15; l. Kor. l, 15. 
MD, 150. skk. 53, Lubac, 87 -8tl. 
MD, 154. 55 1\!D, 153. sk. 
MD, 198. 57 Lubac, 192. 
Lubac, 295. 59 Hymne, 150.sk. 

Végkövetkeztelés: 

.Manapság sokat beszélnek a .. földi valóságok teológiájár61"' 
és a .. világiak lelkiségérdl". A teológusokra igen nagy felauat 
vár. Nem elég, ha csak erkölcsi irányelveket auunk és bizonyos 
.,kázusokat" megoldunk. Mielé!tt arról beszélnénk az emberek
nek, hogy hogyan kell viselkedniök bizonyos helyz.,tekbcn, tel
jes keresztény látásra kell Öket vezetnünk. Megmutatm a világ, 
a gyakorlati élet, a munka, a múvészet, a technikai halau.:ls, a 
tudományos felfedezés, a sport, a betegség és a szórakozás, a 
lelki barátság és a szerelem, egyszóval minden folui valóság és 
minden emberi erdfeszítés isteni értelmét. És ezt a látást a ke
resztény dogmatikának kell nyújtania. 

A II. vatikáni zsinat harmadik ülésszakán, amikor a 13. sché
mát vitatták ("Az Egyház viszonya a mai világhoz"), a zsinati 
Atyák közül többen felhívták a figyelmet e felauatra. Mcycr 
bíboros (Chicago érseke) pl. Szem Pál tanítására hivatkozott és 
kiemelte, hogy az emberi munkát az Isten megváltó tt:rvébt: kell 
beállítanunk: Krisztus azért jott, hogy m i n d c n t - az anya -
gi valóságot is - , megszemeljen és az ember ft:ladata, hogy 
közreműkodjék a világ átalakításának, megszentelésének mun
kájában. Mgr. Hurley ( délafrikai érsek) két nappal később Mgr. 

55 



Meyer gondolatát vitte tovább és hangoztatta, hogy mindenek
előtt egy alapvet d teológiai problémát kell tisztázni: a termé
szetes rend és a természetfeletti viszonyát. És nagy elismeréssel 
sz61t ,,az Egyház kíválÓ fiáról", Teilhard de Chardin-r61. 

Valóban, a ránk váró feladat megvalósításában Teilhard nagy 
segíuégUnkre lehet. Az 6 termékeny meglátásai sok használható 
elemet nyújtanak a "földi valóság teológiájának" kidolgozásá
hoz, amelyre kortársaink úgy várnak, mint a mindennapi ke
nyérre. 

Egyik kiadatlan tanulmányában (1936, Peking) Teilhard a 
v i lá g me g t é r és é r. 61 elmélkedik. Miután sorravette a hi
tetlenség okait és rámutatott a helytelen keresztény magatartás
ra, hármas feladatot jelöl ki: 

a) Ki kell fejteni("a Philosophia perennis"vonalában maradva) 
az Evolúció helyes fizikáját és metafizikáját. A helyeset1 értel
mezett fejlddéselmélet nem vezet a materializmushoz; ellen
kez6leg: az Új spiritualizmus elve lehet, ha megmutatjuk, hogy 
a szellem felé összpontosul6 fejlddésnek a mozgatója csak egy 
Személyes Központ lehet. 

b) A dogmatika feladata az lenne, hogy kidolgozzon egy olyan 
krisztol6giát, amely figyelembe veszi a modern természettudo
mányokat és megmutatja Krisztus szerepét az anyagi világ meg
szemelésében és átalakításában, kibontva Szent Pál és az Egy
házatyák tanítását Krisztus és a teremtés viszonyát illet6en. 

c) A misztika és a morális pedig, az eldbbiekre támaszkodva, 
kidolgozná az emberi erdfeszítés evangéliumi teológiáját. Meg 
kell mutatnunk, hogy az emberi munka isteni értékíl: együtt
működés a Teremt6ve1 és a világot megszentel6 Krisztussal. 

Beszerezbet6 l en vente l zu bezieben l on u.le: 
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Kiadóná!: AHOGY LEHET, Postfach 30, WIEN IV/01. Aumia 

AHOGY LEHET, ll rue de Jouy, PARIS 4. France. 

Druck: Gloria-Kulturverein Wien 4, Rainergasse 6/'2.. 
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