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Távol~ági beszélgetések
REZEK ROMÁN OSB

(Sao Paulo)

- A Dicti o nar y of I n t erna tional Biogra
phy (Cam bridg e, 1976) II. kötet én ek 786.
oldalán ez áll r ó lad: " REZ EK Sándor
Román , szü le te t t 1916 . augusztus 3-án
Gödöllőn, pap, egye tem i tanár. ' K épzett
sége: pannonhalmi főiskola Magyaror
szágo n 1934-40 k özöt t ; f ilozófiai dokto
rátust szerzett a budapest i Pázmány P é
te r T u dományegyet emen 1941-ben ; filo 
zóf iai tanulmán yok a párizsi Sorbonne
on 1945-48 ·között. Műlcödése: a fran
cici nye lv ta nára M agyaror szágon 1941
tő l 44- ig; a párizsi Magyar K atolikus
M isszi ó főnöke 1945- t ől 65-ig ; T eilhard d e
Chardinről tart kurzusoka i különböző

egyeteme ke n Brazíliában 1 965- től. T ag
ja a budapest i Aquinói Szetit Tamás
Tár saságnak, a bra zíliai Katolikus Filo 
zófusok T ársaságának , ő a lapította meg
Sao Pau lóban a T eilhard Dok um en táci ós
K özp ontot. Publikációi közül: 35 ' kötet
T eilhard-kommentár. T eilhar d műveinek

te l jes magyar f ordí t ása. (Ameriká ban

é lő magyar .)" A lexik on szűk és szürke
adataibó l azonban n em sokat tudunk
m eg az emberről , a család r ól, ahonnan
elszármazt á l, a gyermekkorról, amely
olyann y i r a m eghatár ozza az életünket.
Azt m ég olv astam egy általad kitöltött
űrlapról , hogy " ap j a : Reze k Román író,
anyja: A l ber ti M ária . Reze k Román re
gényíró, dramatUl'g, a N em zeti Újság,
a B udapesti Szemle st b. munkatársa, a
Széh er A rpád-dí j n yertese ..."

- Egy régi-régi bará tom, diák társam
ekké pp jell em zett lev eléb en : "Érettsé
giző korodból van egy emlékem : az á l
lomás felé ment ünk a gim náziumbó l,
fa lk ában, s te h ir telen leha joltál ; fö l
szed tél egy kavicsot. odamutattad ne
kem , n em tudom, miért éppe n nekem:
- Szív a lakú kavicsokat talá lok 
mondtad. Va gy így: Mostanában
sz ív a lakú ... ?, vagy az én em lékezet em
modell álta azóta így : Min d íg szív
a lakú kavicsokat . .. ? Nevettél , sz ép fo 
gakka l. Ez sohase m úl t el, nem is m ú
lik el.

És negyvenhétbe n találkoztunk még
egysze r. Nem tudom , hogyan bukkantál
be hozzánk . A nap besütött az ablakon,
te id eg, ín és csont voltál, reverendá 
ban, s azt mondtad, hogy a Vá laszban
megjelent szon ettem sz ép szonett. Ez a
talál kozás fé ny -em lék. Nem múlik el.

Teilhard-t egyszer olvastam ; nem tu
dom , honnan került hozzánk a könyv,
a te egy ik fordít ásod, s nem tudom,
merre m ent tovább, anyámnak hozhatta
val aki. Rosszul olvastam Teilhard-t 
a lkalma tl an vagyok filo zófi a i művek ol
vasására - , de érzem, hogy fény-em
ber. És kavics -lelő . Egyetértenék-e vele,
nem-e, ha jól tudnám olvasni, nem tu
dom , de láttam egyarckép ét : sz ép-sz ép,
fénylő arc . . ."

AZ Ú T TEILHARD- IG

- H ogyan let t él szer zetes?
- Ta lá n úgy kérdezhetnéd, miért let,
tem éppen ben cés. Ha nagyon ember i
szóval válaszolnék . azt ' kellene monda
nom : tévedésből, vagy vé le tlen ü l . . . Tu-
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dod, Bélám, ,minden hivatás a kegye
lemnek, ennek a legnagyobb "Véletlen
nek" a műve. De mi már csak emberi
síkon tudjuk érzékelni ... Mirid iárt meg
érted, mít akarok mondani. Én a gö
döllői premontrei gimnázium növendéke
voltam, Rónay György után három év
vel érettségiztem. 1934-ben. Már hetedi
kes korom óta gondoltam arra, hogy
piarista leszek (anélkül, hogy a Gödöl
lőn néha megjelenő, édesanyját látogató
Sík Sándoron kívül bárki más piaristá
ról hallottam volna bármit is). Csakhogy
1934 májusában-júniusában téve
désből, vagy véletlenül - nem raktak
ki felvételi közlernényt a piarista rendbe
a gödöllői premontrei gimnázium hirde
tőtáblájára, Ezért az utolsó percben
édesapám Pestre utazott, felkereste a
bencés Mattyasovszky Kassziánt és kér
te, hogy továbbítsa Pannonhalmára fel
vételi kérelmemet. Onnan azonnal meg
jött a pozitív válasz, s így 1934. augusz
tus 6-án már meg is kaptam a bencés
novíciusok reverendáját.

- Nem érezted túlságosan zsúfoltnak
a pannonhalmi tanulmányi-oktatási
rendszert? Rónay György többször me
sélte nekem, hogy kitűnő sportoló vol
tál. .. Bírtad egészségileg az aránylag
zárt pannonhalmi életmódot?

- Hat éven át egyszerre tanultunk
filozófiát, teológiát és tudományos szak
mát. Én a francia és magyar nyelv
és irodalomszakot végeztem el (a pesti
egyetemre jártunk vizsgázni). Nagyon
nagyon szerettem Pannonhalmát. Még
most is ott van a szívem fele ... Ja, a
szívem! Pannonhalmán érte az első krí
zis: 1936 elején, nagy hóban és hideg
ben, mi, virgonc szeminaristák, egy kó
bor nyulat kergettünk a dombokon (gye
rekes szórakozás a hóban lehetetlen fut
ballozás helyett). Csakhogy én úgy át
fáztam a marón hideg szélben, hogy két
hónapon át feküdnöm kellett szívizom
és szívideggyulladás miatt. Az ebből

származó vérkeringési szűkületet csak az
1972-ben, már Sao Paulóban átvészelt
szívoperációm hozta helyre.

- Ha jól tudom, a költészettel is pró
bálkoztál. Miért hagytad abba a verse
lést?

- Valamikor régen, ifjúkoromban a
Tűz Tamás és Pilinszky János költő

nemzedékéhez tartozónak éreztem ma
gamat. " Párizsban, 1952-ben adtam ki
egyetlen verskötetemet, Mélyen szállunk
címmel. Ebből idézek:
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Egyszer csak mondtad: minden elmúlik.
Nyugodtan félretoltad esti kávéd,
az éjbe súgtál esengőhangú Avét,
hallgattad: mit szól rá a vak kuvik.

Jánosbogárkák fénye tiszta kvarc:
a fákról már a titkok permeteztek,
imádkoztak a tarlón a keresztek,
fehéren rádnézett egy Mária-arc.

Nem láttad, - zendült: arca rádborul,
szeméből már a titkok permeteztek
és visszamondta : minden ködbemúl,

csak elsuttogta: minden elsuhan •••
Szemedben földerült a messzI tenger
s kiáltottad : a Perc örökre van!

Történt pedig, .hogy az "emigritiszben"
(a Nyugaton élők egymást-marási be
tegségében) szenvedő Horváth Béla, az
akkori münchení Látóhatár folyóirat
egyik szerkesztője "ütni akart egy pa
pon", és éppen engem választott célpon
tul: még a kevés szenteltvízet is leszed
te verskötetemről. Én még versben vá
laszoltam neki - igeri-igen szelíden 
az általam szerkesztett párizsi Ahogy
Lehet folyóiratban, és aztán - lévén túl
ságosan érzékeny emberke - soha töb
bé nem írtam egyetlen verssort sem.
Manapság egyesek úgy vélik, hogy min
den esztétikai hajlatnom a költőibb

Teilhard-részletek fordításában talál
magának szabad teret. Lehet... Annyi
azonban biztos, hogy a magyarul ki
adott művészetfilozófiai munkárnat 
Elmélkedések a szépségről (München,
1954) - még ma is jól hasznáihatom
egyik-másik brazíliai kurzusomon ...

- Milyen úton-módon jutottál ki
Brazíliába?

- Párizsba érkezésemtől. 1945 októ
berétől fogva, kilenc éven át az avenue
Saint-Eugénie 5. apácazárdaja adott ott
hont. Ezután a nővérek építkezní kezd
tek, s nekem már nem jutott hely. Ek
kor fogadott be miséző papjának a Pá
rizstól 25 km-re fekvő falucska, Lírnon
bencés apácakolostora. (A régi, híres pá
rizsi kolostor lebontása után költöztek
ide, a század eleje tájt.) Innen jártam
be motorbiciklivel a fővárosba két éven
át a magyar ügyek és az Ahogy Lehet
szerkesztésének intézésére. Nehéz kor
szak volt. Majd egy papi otthon lakója
lettem, de még laktam néhány helyen
1965 márciusáig, kíhajózásomig. Az utol
só házat, ahová bejelentkeztem, a rue
de Jouy ll-et, azóta már lebontották.
1965. március 6-án érkeztem Sao Pauló
ba, húszéves párizsi missziós lelkészi
munkám után. A Sao Pauló-i bencés



rendtársaim sokágú tevékenysége egyre
több ségéderőt kívánt mind a gimná
ziumban, mind a szocíálís és pasztorális
intézményekben egyaránt. Eljöttem se
gíteni nekik ...

- Tanári feladataid bizonyára nagy
felelősséggel járnak a Sao Pauló-i egye-
temeken... I

- Egyik egyetemen sem vagyok szer
ződtetett, rendes tanár. Olyasféle "sza
badúszó" vagyok, akit hol ez, hol az az
egyetem hív meg hosszabb-rövidebb
Teilhard-kurzus tartására. Nehezen ta
lálnak specialistát ezen a téren, így hát
nemcsak a közelibb városokból, hanem
igen messziről is hívtak már meg (
Brazília éppen százszor nagyobb, mint
Magyarország -) előadónak, hogy be
mutassam a valódi Teilhard de Chardint.
Ezért életem jelentős részét - a kife
jezetten bencés rendi munka mellett 
Teilhard-nak szentelem.

- A Vigilia 1939-es évfolyamában
több tanulmányod jelent meg Charles
Péguy-ről, ezt követően Prohászka esz
tétikájával és stílusának lelki alapjai
val foglalkoztál (Pannonhalmi Szemle,
1942-2; Sorsunk, 1943-1), majd Pro
hászka és Bergson szellemi kapcsola
tára irányítottad a figyelmet két írá
soddal (Athenaeum, 1943-1; Bölcseleti
Közremények, 1943-9). Mi vezetett el
Teilhard-hoz?

- Éppen 42 éve annak, hogy az első
cikkem lejött a Vigiliában. Valóban
Péguy-vel indult irodalmi munkásságom,
Prohászkával meg Bergsonnal folytató
dott, aztán végleg kikötöttem Teilhard
nál. Számomra tehát egyenes szellemi
vonal húzódik Péguy-n, Bergsonon és
Prohászkán át Teilhard-ig bezárólag.
Teilhard szenvedélyes örömmel olvasta
Bergsont, kritizálta is, ki is egészítette:
Teilhard Bergsonnak "és éppen ezért
Prohászkának is kiteljesítése" - amint
Dienes Valéria vallotta -, csak abban
az értelemben, hogy a tudományokat, a
filozófiát meg a teológiát összekötő

szemléletmód az, amit Teilhard híper
fizikának nevez. Ez pedig sokkal több,
mint Péguy költői keresztényszocializ
musa, Bergson íntuícíonízmusa, Prohász
ka diadalmas világnézete ...

- A későbbíekben elmélyedtél az
egzisztencialisták Sartre, Gabriel
Marcel - és a perszonalista Mounier
tanulmányozásában; az ebből folyó kö
vetkeztetéseket többek közt az "Egzisz
tencialista és keresztény humanizmus"
(1963), valamint a "Sartre egzisztencia-

lista humanizmusa - Teilhard de Char
din keresztény humanizmusa" (1964) cí
mű tanulmányod összegezi.

- Húszéves parrzst lelkipásztori és
szociális munkám során lehetőségemadó
dott, hogy megismerjem a modern filo
zófiai rendszereket. A Péguy-Prohász
ka-Bergson-irányzatból kiindulva, az
egzisztencialistákon és a fenomenológu
sokon át, szinte nyitout kapura leltem,
amikor 1962-től kezdtem alaposan ta
nulmányozni Teilhard írásait. Végre ta
láltam valakit, aki nem elvont lét-,
élet- és halálfogalmakkal játszadozik,
hanem a tudományok eredményeit álta
lánosítva válaszol az emberi sorskérdé
sekre. Ez az a bizonyos hiperfizika,
amelyet itt most nehéz volna pár szó
val kifejteni (többször érintettem ezt a
kérdést a Vigiliában és a Teológiában
1970 óta megjelent tanulrnányaímban,
magamnak és olvasóimnak pedig öt
kötetnyi sokszorosított munkát írtam
róla). Teljes meggyőződéssel állítom,
hogy ez a bizonyos hiperfizika lesz a
jövő emberiségének egyetemesített "filo
zófiája". Kiváló brazil munkatársam,
José Luiz Archanjo hét éven át tanul
mányozta velem ezt a témát, hogy
megvédje a Teilhard-ról szóló első fi
lozófia doktori tézisét ...

- J. L. Archanjo portugál fordításá
ban jelentek meg Teilhard válogatott
írásai "Mundo, Homen e Deus" címmel
a Sao Pauló-i Cultrix kiadásában (1978),
a fordító bevezető tanulmányával és
kommentárjaival. A 31. oldalon, miután
Archanjo megállapította, hogy a divat
szerű Teilhard-hullám lezajlása után
Brazíliában csak elszigetelt kezdeménye
zések voltak az igazi Teilhard megis
mertetésére és népszerűsítésére, így foly
tatja: "ezek közül is kiválik és nemzet
közi jelentőséggel bír a teilhard-i látás
mód valódi értelmezése és szolgálata te
rén a Teilhard Dokumentációs Központ
(CDT) a Szent Gellért kolostor szociá
lis intézetében (Morumbi, Sao Paulo),
melyet Rezek Román bencés páter szer
vezett. Magyar bencés, aki immár tizen
három éve gyökeret vert Braziliában,
az ."Isten - vagy semmi" című könyv
szerzője (Paulinas Kiadó, 1975), magyar
nyelvre lefordította Teilhard minden mű

vét s bátor, lényeglátó és nagy megbe
Csülést érdemlő magyarázója a Hiper
fizikának. Rezek Románnak sikerült
összegyűjtenie Teilhard valamennyi írá
sát, köztük a még kiadatlanokat is, va
lamint a Teilhard-ral foglalkozó és Teil
hard-t népszerűsitő francia könyvek és
cikkek teljes publikációját. Rezek páter
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szellemi súlyának s az egész földre ki
terjedő szakadatlan apostoli munkájá
nak köszönhető - saját maga állítja eM
a magyar és portugál Teilhard-fordítá
sokat és -kommentárokat -, hogy a
Teilhard-specialisták között ma már
nemzetközi hír és rang övezi, s közben
megvan benne az a "tüzes lendület«.
mely újjáépíti a Földet. P. Rezeknek
ajánljuk ezt a könyvet •••"

- Ha most nem számítjuk Teilhard
kifejezetten szaktudományos (paleonto
lógiai, geofizikai stb.) munkáít, már el
jutottam oda, hogy minden Teilhard
írást magyarra fordítottam, több olyat is,
amit még franciául "sem adtak ki. Ez
huszonnyolc kötetnyi sokszorosítást je
lent. (A szobámban levő Gestetner
-géppel "stencilezem Teilhard-t" tizen
nyolc év óta ...) Ezek közül Az Isteni
Miliő-t - Benne élünk címmel - ki
adta egy bécsi magyar kiadó (1965 és
1967 - de mindkét kiadása régen elfo
gyott, s 1978-ban harmadszor készítettem
róla stencilezett sokszorosítást), Az em
beri jelenség-et, Teilhard legfontosabb
múvét 1968-ban már megjelentette a wa
shingtoni Occidental Press magyar kiadó;
ez is réges-rég elfogyott, és a közel
múltban sokszorosítottam másodszor,
mert állandóan kérik Magyarországról,
ahol a hazai kiadást - Gondolat Kiadó.
1973 - szintén napok alatt szétkapkod
ták ... Három másik Teilhard-kötetet
sikerült könyvként kiadnom : különféle
helyekről összekoldultam a pénzt, hoz
zátettem egyetemi tiszteletdíjaimat is, s
így született meg egy madridi (de ma
gyar betűtípussal rendelkező) nyomdá
ban A mindenség himnusza, Az emberi
energia és a Tudomány és Krisztus cí
mű kötet. A többi huszonhárom kötet
nyi magyar sokszorosítás, meg a negy
venkötetnyi Teilhard-kommentár soro
zatom - Sodródó Világ címet adtam
neki - csak az ismét és ismét felújí
tott sokszorosításban juthat el azokhoz,
akik - főleg Magyarországról - kérik
tizennyolc éve egyfolytában" ..

BENNE ~LnNK •.•

Mélyen szállunk: én s az ének.
Nem lehel rám senki-lélek
lágyzsongású altatódalt.

Futnak, futnak furcsa árnyak,
fázó fák közt rámtalálnak,
arcuk némán összefordul.

Atkarolnak, mint az inda
fölfutnak rám csúszva s mintha
szívem színák hfivösükkel.
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Atölelve fognak Itt lenn.
Nem viheUek vissza innen,
nótás. lázas fönti hAzak l

\

Ködben fordul rám az erd6,
ködben IÍsznak elmereng6
köd-palástos sz(lz feny6fák.

Köztük szállOk énekemmel,
visszazeng ködös szfvemmel
szunnyadó mesevilágunk.

Mélyen szállunk: én s az ének.
Ejt virrasztó halk zenének
elég ez a ködbetúIt daL

- Küldetésnek érzed-e. amit csi
nálsz?

- A bencés hivatásommal szorosan
összefüggő küldetésnek . .. De hadd me
séljern el egy másik "véletlennek" a
hístóríáiát, amely ezen az úton elindí
tott: szégyenszemre, csak 1962 nyarán
fedeztem föl Teilhard írásait - a foly
ton nyilvántartott, sok-sok "valódi filo
zófiai" könyv között. Ez pedig megint a
véletlen játékának - egy újabb "kegye
lemnek" - köszönhető: mint párizsi
lapszerkesztőnek, 1962 nyarán is át kel-

. lett olvasnom a közlésre szánt írásokat.
Ott volt a kéziratok között Bolgár
Lászlónak, a párizsi rádió magyar adá
sa főnökének fordítása: Teilhard de
Chardin Gondolatok a boldogságról. A
fordítást összehasonlítottam az eredeti
szöveggel, s ekkor" döbbentem rá. hogy
az a név, amit már évekkel elóbb is
hallottam emlegetni, az a név valódi
lángészt takar. Ha Bolgár László nem
kísérletezik a fordítással, ki tudja, mí
kor - talán sohasem - jutottam volna
el az összes Teilhard-írás magyarra for
dításáig ...

- Milyen neMzségekkel taIálkoztál
fordítás közben? Köztudott, hogy Teil
hard-hoz nemcsak alapos természettu
dományos műveltség, hanem filozófiai,
teológiai és irodalmi jártasság is elen
gedhetetlenül szükséges.

- A Nyugaton meglelenő magyar
folyóiratokban már többször írtam a for
dítás problémáiról. Elég részletes íze
Iítőt adtam erről Az emberi jelenség
könyvkiadásában (Occidental Press,
1968) a 369-407. lapokon. Most a Vigi
lia olvasóinak idemásolom négyköte
tes naplóm (Alarc nélkül, Teilhard-mun.
kám részletes története) két oldalát, ta
lán hűén tükrözi fordítói törekvéseimet:

"Aki már kísérletezett Teilhard-for
dítással, az elhiszi. hogy csak két szó
jellemezheti ezt az imádságos, boldog



munkát: passionnant et passionné, vagy
ahogy ma mondom Brazíliában: apatxo
Mnte e apatxonado - izgalmas és bol
dogító szerelmi viszony a szövegben rejlő

csodálatos tartalom és az én lelkem kö
zött. S amikor létrejön az egység a tar
talom és a fordító lelke között, a szel
lemi munka lázában kiáltani szeretnék:
csakugyan ..Benne élünk, Istenben}« 
Lehet-e csodálni, hogy ebben a feszült
szerelmi viszonyban szokatlan jelzők

villannak elő, szabálytalan helyeken to
lakszanak kötőjelek, százszorosra foko
zódik a magyar igék magasfeszültsége?
Képtelen vagyok elfogadni azok szemre
hányását, akik azt álIítják, hogy "egy
fokkal följebb hangoltam« a költőibb

Teilhard-szövegek feszültségét. Aki ez
zel vádol, gondolt-e már arra, miként
kell fordítani például Az anyag lelki
hatalma című fejezet utolsó bekezdését
a Benne éliln~ből? Lapozza csak fel a
francia eredetit. aztán találja meg 
szülje meg egyetlen pillanat alatt - az
egyetlen helyes magyar jelzőt a francia
fascinante számára; de olyan jelzőt ám,
amelynek zenéje is érezteti az emfa
tikus végső kiáltás lendületét . .. Na,
mit találtál. kedves Olvasóm? Vagy
megfogant benned a bíi-vö-lő magyar
jelző egész gazdag tartalma, vagy 
tedd le a tollat... Azt hiszed talán, le
hetne másképp fordítani a kiáltó into
nálást - ..Matiere fascinante et forte l«
-, mint csakis így: ..Bűvölő és erős

Anyag!.. ? Vagy úgy véled, hogya "ma
gyarázó« [ellegű Teilhard-szövegekkel
könnyebben boldogulsz? De vajon hozzá
hasonlóan mozognak-e az agysejtjeid,
hogy az ő Iogíkájának megfelelő gon
dolatrezgésekkel - s ugyanakkor a ma
gyar logikát kíelégítö szórendbenI 
tudjad tolmácsoini ? Csakugyan tudtad
már azt, hogy például az említett rész
let (Az Anyag lelki hatalma - a Benne
élünk-ben) egészen más regisztereket
kíván, mínt a - szintén Az Anyag lel
ki hatalma círnű - 1919-es látomása,
amit Teilhard szándékosan hangolt
Vigny stílusára? S ha mindezt tudod és
érzed is már, megsejtetted-e azt is. hogy
például a Benne élünk (Az Isteni Miliő)

igazi nagy problémája a fordítás szem
pontjából éppen az, hogy miféle szimfó
niába rendeződik el tebenned, a te for
dításodban a lángoló imák és a magya
rázó részletek sorozata. (Itt nem elég
az, hogy megkeressed a franciának meg
felelő magyar tudományos szót egy pa
leontológiai vagy biológiai szótárban!)
Minden fordítás már ferdítés is. De a
legkisebb fordítás-ferdítést az követi el,
akinek lelke együtt rezdül Teilhard lel-

kével. Jómagam ..másodszor tanultam
meg magyarul.. Teilhard fordítása 'köz
ben. Mert a ..fordítói igazságnak.. kríté
ríuma nem a szavak szőtárí megfelelőle,

hanem az, hogy a fordító lelke ..kohe
rens" Teilhard lelkével (hogy ezt a le
fordíthatatlan szavát vegyem a tartalom
és a fordító lelke közötti teljes "össze
fűggés« jelölésére). Nem a szavak fö
lött való vitázás a döntő, hanem a lel
-kek ..teílhardísága« . . . Olvastam Az
emberi jelenség legelső (l) hazai fordítá
sának teljes szövegét: láttam M. Gy. és
T. Z. tanulmányának lapos próbálkozá
sát. Tudom. hogy az 1973-as hazai válto
zat már okulhatott az én fordításom
zökkenöln. Mégis, fölvetem a kérdést:
nem volna-e csodálatos - hazaiak és
»kíntíek« között - egy-egy olyan stí
lusvita, mint amilyent a régi Nyugat
rendezett, de most már nem az ...Ober
allen Gipfeln.., hanem Teilhard tíz sora
körül? .. (Dienes Valéríával nem sike
rült eljutnom egy komoly Teilhard-ter
minológia megalkotásáboz.)"

- Jócskán akadnak, akik Tetlhard-t
inkább kőltőként, lírai látnokként emle
getik, mint tudósként; mindenekelőtt

utópistának tartják, profetikus jövendő

mondónak, mint a történelmi-társadal
mi realitások ismerőjének vagy képzett
futurológusnak •..

- Teilhard "eredeti bűne" az, hogy
egyszerre volt világviszonylatban elis
mert szaktekintély a paleontológiában és
a geofizikában (persze a szomszédos
szakterületeket is állandóan szemmel tar
totta), s ugyanakkor ragyogóan tiszta
fejii gondolkozó és mísztíkus látnok is.
Ma még nem tapasztalhatjuk, hogy egy
szaktudós könnyen "eltiirné" Teilhard
részéről, hogy például az anyag "lelki
hatalmáról is zengedezzen", vagy hogy
Krisztus misztikus testéről elmélkedjen.
A filozófus nem szívesen látja, hogy
Teilhard a szaktudományokba mélyeszti
hiperfizikája horgonyát. Végül: a köl
tők nem egykönnyen viselik el,
hogy egy költőtársuk (Teilhard) ásatag
leletekkel bíbelődjék, vagy éppen az
entrópia hatáscsságán töprengjen ...
Hadd tegyem még hozzá azt is, hogy
egyesek materialistának tekintik (mert
mindíg az anyagból indul ki .- ő, a
Föld fia) ; mások pedig anímístának,
túlzó spíritualístának títulálják, mert azt
is meglátja, hogy az anyagi valóságok
evolutív útja éppen az egyre nagyobb
spirttuaIízálódás.

- Alaposan félreértik vagy félreér
telmezik . " A dialektikus materializ
mus képviselői és Teilhard kritikusai
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szerint Teilhard a modern tudomány
teljességének belső dialektikáját akarta
összeötvözni - egyrészt a hegeli filo~

zófia, másrészt a modern biológia (fő~
lég antropológia) segítségével . egy
modernizált, "nem részletkérdésekben
módosított, hanem egészében dialekti
zált vallási szemlélettel. Egységes fejlő

déselméletet vitt ci vallásba, hogy val
lást vihessen a dialektikába."" Ugyanak
kor hangsúlyozzák azt a váltig ismé
telt tételt is, hogy mindez tudomány és
hit, haladás és a vallási hamis tudat
egyeztetési kísérlete, mely minden jó
szándéka .ellenére is elvezet a dolgok
téves extrapolációjához.

- A Vigiliában 1970 óta közölt ta
nulmányaimban is többször kitértem er
re a kérdésre. A Sodródó Világ című

kommentársorozatomban pedig külön kö
tetben foglalkoztam a "félreértésekkel és
félremagyarázásokkal", Bármiféle "mel
lébeSzélésnek" kettős okát abban látom,
hogy 1. nem ismerik Teilhard mínden
írását, és 2. a saját ideológiáj ukat kíván
ják védelmezni. E kétfajta rnellébeszé
lésből a "csodabogarak mozaikia" ala
kul ki (így neveztem Teilhard körül cí
mű kötetemben a változatok elképzel
hetetlen sorát ...). Van olyan karmelita
és akad több marxista is, akik minden
áron panteizmusba akarják fullasztani
Teilhard-t, mert ezek a jó emberek nem
veszik tudomásul - Teilhard százszor
megmagyarázta -, miszerint "panteista"
alapbeállítottságából éppen azzal szaba
dult ki s merült a legteljesebb perszo
nalizmusba, hogy magukban az evolu
tív tényekben látta meg: mindenütt az
egyesülés viszi előbbre a létezőket, az
egyesülés pedig nemhogy megszüntetné
a személyeket, hanem éppen "differen
ciálja" őket, vagyis fokozza személyí tu
lajdonságaikat.

Van olyan magyar teológus (és civil
is l), aki már le merte írni ezt a badar
ságot: "Teilhard egyszerűen (a civil ezt
írta: »simán«) kihagyja világképéből a
rossz és a megváltás tényét ..." Egyszer
megtréfáltam magyar hallgatóimat és az
egyik kommentárkötetemből(A Rossz 
Teilhard világképében, 203. lap) csak a
legkirívóbb részleteket magyaráztam
úgy, hogy a hallgatóság megrémült,
mondván : "De hiszen itt egy vad eg:..
zisztencialistáról van szó!" - Nem 
válaszoltam -, éppen csak arról" van
szó, hogy Teilhard - a saját életében
és eszmevilágában is - alaposan szem
benézett a szenvedéssel, a bűnnel és a
halállal, s egész imádságos életével bi
zonyította, hogy csakis Krisztus az egyet-
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len megváltönk és üdvözítőnk ... Nem
írt szisztematikus értekezéseket, "teolo
gia moralis"-t sem, s ezért Etienne Gil
son nem tartja veszélyesnek Teilhard
írásait; ugyanakkor viszont Jacques
Maritain, Gilson tanítványa odakiáltja
Gilsonnak: "Bizony, szörnyen veszélyes
Teilhard, mert nagy »mesélő« ..." A ha
lála felé járó Maritain még azt is pa
pírra vetette keserű humorával, hogy
a II. vatikáni zsinat összes szövegében
egyetlen szót sem találunk, amely Teil
hard .hatását mutatná. Közben a világ
vezető egyetemein doktori értekezések
készülnek arról, hogy Teilhard írásai 
egész világképe - akaratlanul is (vagyis
mindazokon keresztül, akik már ismer
ték munkáit) mennyíra hatott a zsinati
atyák szellemére ... Ha jól akarsz szóra
kozni, kedves Bélám, vedd elő az imént
említett sokszorosított kötetemet (Teilhard
körül, 102 sűrű lap). Bár éppen tizen':'
két évvel ezelőtt írtam (tehát nincs ben':'
ne az azóta született "csodabogarak
újabb hada"), mégis szívből kacaghatsz
azon a sok - és elképzelhetetlen - ba
darságon, amit Teilhard-ról összeírtak
az ellenfelei ...

... ÉS VAGYUNK

- Meghódítottad és megméretted Teil
hard egész életművét, Mindmáig eléggé
nem méltányolt érdemed, hogy bevezet
ted magyar olvasóidat Teilhard vilá
gába és vezérlő kalauzt adtál a kezük
be kommentárjaiddal, hogy el ne téved
jenek benne s jól tudják, mit hogyan
értsenek. A hatvanas évek elején tett
fogadalmadat, hogy lehetőleg Teilhard
minden munkáját átülteted magyarra,
becsülettel teljesítetted mindannyiunk
szellemi és lelki épülésére. Mihez fogsz
ezután?

- Már magyarra fordítottam min
den kiadott írását, és sok kiadatlan szö
végét is. Ha - amint reméljük - foly
tatódik Napló-füzeteinek kiadása, mind
járt a megjelenésükkör magyarra fo
gom fordítani (kivonatosan már úgyis
készítettem róluk magyar áttekintést).
Jelenleg egy könyvészett és kritikai
adattárori dolgozom: Magyarak
Teilhard világképéről, vagyis hogy ki,
míkor, mit és hogyan mondott Teilhard
ról Magyarországon és hazánkon kí
vül . .. Persze, alig hihetőnek gondolha
tod, hogy . ezt a kritikai biblíográfiát
éppen én készítem - a földgolyóbis
másik oldalán. A tény az, hogy hazai
munkatársaim minden elképzelhető ma
gyar Teilhard-vonatkozást megküldték



nekem éveken át: legtöbbször eredeti
ben, vagy néha másolatban. Amint lá
tom, 1980-ig bezárólag kb. 300 nagy
méretű lapot tesz majd ki ez a sokszo
rosításom, amely - egészen természetes
- főleg könyvészéti szakembereket ér
dekel, de jó regényszerű olvasmány le
het azoknak, akik látríi akarják, miféle
vélékedések - meg komoly értékelések
- alakultak ki a magyar sajtóban Teil
hard világképéről. Annyit máris elárul
hatok neked, Bélám, hogy hű tükröt
kapunk a föntebb említett két pontról:
1. mennyire nem ismerik Teilhard írá
sait, és 2. mennyire a saját ídeológíáju
kat akarják védelmezni.

További céljaim? Elérhetetlen, vagyis
megvalósíthatatlan vágyamnak tekintem
(miféle őrült mecénás vállalkozna rá),
hogy - amint már megvan Németor
szágban, Angliában, Spanyolországban
- egységes sorozatban kerülne kiadásra
minden Teilhard-fordításom és - Uram
bocsá'! - kommentárom is ... Addig is
(sohasem ?) az volna egyetlen életcé
lom (nem tudom, meddig bírja még 65
éves szívem), hogy Budapesten egy-két
kötetet megjelentessenek Teilhard-fordí
tásaimból. Ez a vágyam most részben
megvalósult. A párizsi Seuil kiadó és a
Fondation Teilhard de Chardin főtitká

rának engedélyével a Szent István Tár
sulat kiad egy nagy antológiát Út az
Úmega felé címmel, Golen Károly szer
kesztésében. A kötet tartalmazza Teil
hard egyik fő művét, Az Isteni Milió-t
(Benne' élünk) és további negyvennégy
írását. Ertesülésem szerínt a kötet igen
szép kiállításban jelenik meg, Teilhard
fényképeivel és leveleiből vett .részle
tekkel. Meggyőződésem, hogy ez a szö
végválogatás alkalmas arra, hogy a ma
gyar olvasók átfogó képet nyerjenek
Teilhard hatalmas életművéről. Külön
örömet jelent számomra, hogy ezzel a
kötettel mi, magyárok is hozzájárulha
tunk Teilhard századik születésnapjának
megünnepléséhez. Pár szót a portugál
nyelvű kiadásokról is: brazil munkatár
samnak, J. L. Archanjónak első portu
gál Teilhard-szöveggyűjteményét már
említetted, a második kötete 1980 elején
látott napvilágot az itteni jezsuita ki
adónál.

O, hogy húznak most a hársak!
mézesfzti élettársak
vissza hajló utamon.
O, hogy csókol most aszellG:
plIIeszárnyú szGke sellG:
elsuhant ifjúkorom.

Mézesízű lomha hársak
hűs ölén remegnek árnyak,
végígborzong régí láz,
végígrendül rá az erdő,

elmúlt évek újrapengő

húrja halkan cíteráz,

Jaj, szeretném összetörni
ezt a csöndet, újratöltni
elszállt évek szent borát,

aztán két kezembe simán
új imát szorítnék, némán
átöIelném mind a mát;

lomha hársak hűs magányán,
tüzesvérű rőzsemáglyán '
tömjéneznék új imát;

Nézd csak: ott a hársak ormán,
égbe-intő-néma-Iomhán

száll egy nagy fehér madár •••
Ifjú évek minden álma
zendül rá, és mintha fájna:
végigrendül rá a nyár.

- Hazalátogatnál-e?
- Igen is, meg nem is. Igen, mert

brazil állampolgárságem ellenére ma
gyar maradt a szívem. Nem is, mert
éppen a szívem (a szó orvosi és pszicho
lógiai értelmében is) már képtelen volna
végiglátogatni azt a sok-sok száz levele
zőmet, akik Teilhard-fordításokat és
-kommentárokat kaptak 'tőlem az elmúlt
tizennyolc éven át, és akik már igen
sokszor - lakást is felajánlva - nagy
nagy szeretettel hívtak, vagy azokat,
akik - az őszintébbek - kerek-perec
megírták nekem: "Sándorunk, nagy, igen
igen nagy őrültséget csináltál, hogy itt
hagytad Európát. Rád itt lett volna
szükségünk." Ezt mondta szemembe Ró
nay György is 1964-ben, Párizsban ...
Nem tudom... De azt sejtem, hogy
Európában már kidőlt volna a szívem,
és az is lehet, hogy sosem jutottam vol
na hozzá, hogy az egész Teilhard-t Ma
gyarország asztalára tegyem. Néha arra
is gondolok, hogy valami "harmadik
véletlen" ismét közbejöhet. (Hadd ismé
teljem harmadszor is, hogy - mint
Teilhard - nagyon hiszek a "véletle
nekben", vagyis a kegyelem kíszámítha
tatlanútjaiban.)

Annyit mégis jólesik tudnom, hogy
ha én nem jutnék többé haza, magyar
földre, ezrével és ezrével nálam van
nak azok a magyarok - gimnazistáktól
kezdve marxista barátaimig bezárólag -,
akiknek leveleit - hű szocíográfíaí tü
körképként - itt őrzöm mind a bencés
kolostorunkban berendezett kis Teilhard
-központomban. Csak elő kell vennem
egy-egy dossziét - az ötven közül -, s
máris azt érzem, hogy Veletek vagyok ...
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