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Az egyetemes civilizáció
Teilhard-i gondolata
»Távolsáql beszélgetés« Golen Károllyal*

Engedje meg Excellencíás uram, hogy mély megbecsüléssel átnyújtsam kérdései
met, emelyeket válaszaival együtt közreadunk a »Vallomások Teilherd-rál« című

könyvben. Irásaiból, beszédeiből és leveleiből tudom, hogy nagy tisztelője Teil
hard atyának, akinek rendkívüli eszméi jelentős hatást gyakoroltak életére, gondol
kodására és államférfiúi tevékenységére is.

Mennyiben volt ösztönös és történetileg sziikségszerű, s mennyi a tudatos elha
tározás abban, hogy egyszerre több hivatásnak tudott megfelelni? Ön volt egyete
mi tanár, a francia ellenállási mozgalom egyik szervezője a II. világháborúban, ma
gas állami méltóságokat betöltő politikus Franciaországban,. az afrikai Szenegál
állam elnöke, s ugyanakkor tudós, filozófus és világhímevet szerzett költő. Egy
ilyen páratlanul sokoldalú élettevékenységnek mi éi titka és az összetartó ereje?

- Végeredményben Ön azt kérdezi tőlem, hogyan tudtam összeegyeztetni el
méletben, de főleg gyakorlatban a politikai, a költői és a tanári pályát.

Miután letettem a nyelvtanári vizsgát, választanom kellett: vagy kineveznek
, Franciaországban gimnáziumi tanárnak, vagy valamilyen szenegáli beosztást vál

Ialok, S azért döntöttem úgy, hogy - legalább tíz évig - tanár leszek Francia
országban, mert nem akartam »elveszni« a politikai életben. A szünidőket Sze
negálban töltöttem, hogy adatokat gyűjtsek az én Szerer népem szájhagyomá
nyokban élő költészetéről.Ez lett a témája a Sorbonne-on megvédett állami dok
torátusom kiegészítő értekezésének. A politikába véletlenül »sodródtam« egy
hónapi habozás után, 1945-ben elfogadtam a Szenegáli Szecialista Szövetség
jelölését a francia Alkotmányozó Gyűlés választásaira. Ez lehetőséget jelentett
számomra, hogy követeljem hazám függetlenségét.

De, ahogy On is mondja, én "ösztönösen és történetileg" inkább tanári és köl
tői pályára voltam alkalmas. Tanárnak azért, mert hajlottam a dolgos és rendsze
res életre, mivel családom - atyai ágon - több generáción át gazdálkodott.
Ugyanakkor a költészet is vonzott, mert a néger érzelemdús, mély és vulkanikus
adottságai által természetes költői hivatással rendelkezik, vagyis a szó etimoló
giai értelmében hivatott a szépség megalkotására.

• Részlet a Vallomások Teilhard-ról címmel megjelenő könyvből (Sserk.: Golen Károly. Róma,
1984.)
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Tehát az a tény, hogy belevetettem magam a politikába, kettős, sőt hármas
feladat teljesítésére kényszerített. Később kiderült, hogy az egyidejű tanári,köl
tői és politikai tevékenység a javamra vált. Ugyanis mindig irtóztam attól, hogy
egyhangú munkát végezzek, és az is igaz, hogy költészetem - csak tanárként és
költőként - önoélú.jnajdnem kizárólag a saját, bár meglehetősen mély énem felé
forduló lett volna. Igy hát ez a hármas hivatás természetes módon az egyetemes
felé irányított és megóvott attól, hogy írásaim érdektelenek vagy egocentrikusak
legyenek.

Teilhard de Chardin rám gyakorolt hatásáról az interjú során majd részlete
sen szólok.

- Úgy gondolom, hogy az afrikai. népek hit- és képzeletvilága igen sokszínű ké
pet mutat. Ez a »pelette« valamiképpen uzonben mégiscsak egy. Nyilvánvalóan van
nak olyan vonásai, amelyek általánosan érvényesek az egész földrészre.

"Uram, a kereszt lábánál állok - és ez
nem a Te fájdalmad fája már, hanem a
megfeszített Afrika Régi és Uj Világáé

A négyszáz éve megfeszített és mégis
lélegző Afrikám lábánál

Engedd elmondanom, Uram, a béke és
a megbocsátás imáját"!

Ezek a sorok a kereszténység fontos tanítását tükrözik és egyben segítik az Ön
nevével összeforrott gondolat lényegének megközelítését. Ez pedig a »négritude«
amely körül elég sok vita zajlott ebben a században. Számomra úgy tűnik, hogy az
Ön egyik magyarázata aÍapvető és világossá teszi ezt a fogalmat: ,,A Négritude
egész egyszeruen a néger világ civilizációja, értékeinek összessége. Nem Iejelmélet;
hanem kultúra. . . . Mert pontos - földrajzi és etnikai - determinizmusok szimbió
ziss. A Négritude egy eredeti stílusban gyökerezik, de történelmileg túllép azon,
mint ahogyan az élet több, mint az anyag, amelyből keletkezik. . .. A Négritude az
intuitív Ertelem, az emberiséget átölelő értelem és nem csupán az az értelmi
képesség, amellyel az ember lát. Ez, v{lgyis a Négritude, a közösségi élet melege,
képszerű szimbólum, kozmikus ritmus, amely ahelyett, hogy terméketlenné tenné a
világot azzal, hogy megosztja, az egyesüléssel megtermékenyíti azt".2

Arra kérem, hogy beszéljen erről részletesebben.

- Teilhard de Chardin szemlélete az emberi civilizáció "keleti" és "nyugati"
útját nem tekinti ellentétesnek, inkább párhuzamba állítja. A nyugati utat a gö
rög kultúra fejezi ki. Emlékeztetek Arisztotelész híres mondatára, amely a Niko
makhoszi Etikában található. Az emberben - mondja Arisztotelész - három alko
tóelem teszi lehetővé a természet megismerését és átalakítását. Ezek az siszthé
zisz, az »érzékelés«, a nusz a »gondolkodás« és az orexisz, az »akarat«, De a nuszt
semmiképpen sem szabad "értelem1J1el" fordítani, mert a "gondolkodás" a disz
kurzív és az intuitív értelem szimbiózisa. S amíg a görög kultúrára az jellemző,

hogy a. diszkurzív értelemre, a dianoiara és az akaratra helyezi a hangsúlyt, ad
dig a keleti civilizáció inkább a thümoszt, az intuitív értelmet és az érzékelést
nyomatékozza. Igy lett a 'római kultúra a Nyugat tökéletes modellje, míg az arab
kultúra a Keleté. Az afrikai, a fekete kultúra inkább a keleti mintákhoz kapcso
lódik, amelynek tökéletes modellje lett. S ha a Közel-Kelet népei, a szemiták kö-
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zelebb vannak a feketékhez, ennek az az oka, hogy civilizációjuk a "fekete
szubsztrátumra" épült, amely fajkereszteződésükegyik eleme.

Ezért a Négritude, a fekete világ civilizációs értékeinek összessége, lényegé
ben az intuitív értelemmel és érzékeléssel határozható meg. Valójában minden
ember - mondja Arisztotelész - rendelkezik önmagában a személyiséget alkotó
(már említett) alapvető elemekkel. Csakhogy a nyugatiak - nem az inde-euró
paiak, hanem az albo-európaiak - az akaratra és a diszkurzív értelemre helyezik
a hangsúlyt, míg a Fekete Afrikaiak és bizonyos mértékben a Közel-Kelet népei
(legyenek szemiták vagy perzsák) az érzékelésre és az intuitív értelemre. Ezért
én úgy definiálom a fekete-afrikai esztétikát, mint "szimbolikus, dallamos és rit
mikus képet, illetve az ilyen képek együttesét". Az interjú során valószínűleg

pontosabban, konkrét példákkal is körvonalazhatom még ezt a meghatározást.

- Közismert, hogy Ön - több évtizedes politikai tevékenységével párhuzamosan
- megalkotott egy sajátos költői világképet, amely a francia világnyelv eszközeivel
fejezi ki az afrikaiak lelkéből és szívéből fakadó gondolatokat. Ez a nagyszerű mű

vészet ma már az emberiség egyetemes értékei közé tartozik.
Engedje meg, hogy idézzem két fontos, a költészet lényegét megvilágító monda

tát. Az egyik: ,,A fát gyümölcseiről ismerjük fel, a költeményt pedig a könnyekről,

amelyeket fakaszt." Es a másik: ,,A költészet végeredményben nem más, mint
,!!ély érzelmeknek kifejezése kép és ritmus által. ''3 Ilyen gondolatokkal belépve az
On verseinek szférájába, nem érezzük idegennek magunkat. Az első látásra külö
nós maszkok, a szokatlan zeneiség, a tamtamok és a viharosan kavargó tánc világá
ban a természet, a szerelem, a szépség és a barátság örök témáival találkozunk. De
ebben a költészetben számomra az a legvonzóbb, hogy itt megtalálható egy törek
vés: a halhatatlanság igénye, amely igen gyakran "áttöri" az evilág látszatait, hogy
elérje a láthatatlant. Ez a "láthatatlan" nem valami absztrakció, hanem a holtak
világa, az ősök, akik nem veszne]: el a múlt szakadékában, tevőlegesen ott vannak a
versek jelenében; kis túlzással azt mondhatnám, hogy valóságosabban léteznek,
mint amikor éltek. Ennek illusztrálására hosszsi: lehetne idézni az Ön verseiből.
Íme egy rövid részlet:

Hadd lélegezzem be halottaink illatát, hadd gyűjtsem

egybeés ismételjem élő szavukat, hogy tanuljak
Élni, mielőtt leszállnék, messzebb mint a búvár, az álom

mélységeíbe.'

Teilhard munkáiban ennek a kérdésnek több megközelítése található. Az Em
beri jelenségben" ezt írja: "Az a hullám, amelyet magunkban átsuhanni érzünk,
nem bennünk alakult ki." Arról van tehát szó, hogya mindenkor élő emberiség
reprezentálja a mérhetetlen Múltat, ami jelen van bennünk, és meghatározó szere
pet kap a jövő felé való törekvéseinkben. Ezt a gondolatot örömmel fedeztem fel az
Ön - Afrika lelkéből fakadó - verseinek légkörében is. Szeretném, ha szólna költé
szetének forrásairól.

- Ön olyan megragadóan idézi fel Teilhard de Chardin poétikus prózáját,
összehasonlítva - vagy inkább összekapcsolva - az én költészetemmel, hogy kis
sé zavarban vagyok.

Ezért szívesebben koncentrálok a következő kérdés lényegére, amelyben Ön
azt kívánja, hogy néhány szóval vázoljam Teilhard nniveivel való találkozásom
történetét, és beszéljek az iránta érzett, s az egész világ előtt megvallott tiszte
letemről.
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- Mélyen érintett a következő gondolata: "Nem a fizikai halál borzaszt - gyakran
láttam közelről -, hanem a semmi gondolata, a többé nem létezésé. Mert a tudatos
semmi lenne a Poklok Pokla. Emiatt néha hideg verejték lep el éjjelente és mindig
Teilhard de Chardin olvasásával vígasztal6dom . . . Az ő Istene, mint tudjuk, nem
az égből száll alá beavatkozni. »Belső szükségletként« bukkan fel. Pontosabban a
dialektikus logika végső szakaszának tűnik, már nem oknak, hanem hatásnak, nem
kívülről, hanem belülről jelentkezik, már nem motiváci6, hanem végcél. .. Inkább
szemétyiségteremtő- merjük kimondani -, mint teremtő Isten". 6

Később pedig ezt írja: ,,Amikor egy fiatalember jön hozzám csalódottan, elfárad
.va és útját keresve, szétszaggatva lelkében, ahogy magam is voltam: Pierre Teil
hard de Chardin olvasását ajánlom neki. 6 visszaadta hitemet, egyidejűleg lehető
vé téve, hogy afrikai szocialista legyek: hivő szocialista",7

Kérem, mondja el a Teilhard műveivel val6 találkozásának történetét és vázolja
néhány sz6val, hogy mi a. titka az iránta érzett tiszteletének, amelyet Ön az egész

.világ előtt megvallott.

- Először akkor találkoztam Teilhard művével, amikor a Louis-le-Grand gim
náziumban elvesztett hitemet kerestem és szocialistává váltam. Szeretném hang
súlyozni, hogy utam során azért találkoztam Teilhard de Chardinnel, mert ke
restem őt, pontosabban kerestem egy barátot, aki meg tud érteni, mert hasonlí
tunk egymáshoz, aki megmenti a vízbefúlás előtt álló embert, s aki - a természet
tel együtt - átérzi a világot, éppen úgy, mint im. Teilhard metafizikája egyébként
hasonlított a fekete-afrikai metafizikához. De visszatérek az átérezni kifejezésre.
Ezt a szót abban a szoros értelemben kell venni, ahogy a szenegáli előkelőségek
használták, amikor bármiféle támogatás kérése nélkül, tisztelgő látogatást tettek
nálam: "Akarom, hogy érezz át engem" és soha nem azt mondták: "Akarom,
hogy ismerj meg jobban".

A fekete-afrikai animistának a világ sohasem halott, még az ásványvilág sem,
amely leginkább élettelen. Számára igazában a mindenség ezernyi érzékelhető

látványa csak halvány visszfénye a világot átlelkesítő és éltető nagy erőnek. De
haladjunk tovább a "dolgok belsejének" megismerésében. A fekete-afrikai ani
mista szemében a létezők lényegében valamiféle erőként definiálhatók, a ho
mokszemtől egészen az Istenig, aki "az erők Ereje", akitől számazik és akihez
visszatér minden erő. Ebből következően,hogy az ember teljes ember lehessen,
azaz tevékeny erő, legfőbb hivatásának kell tekintenie, hogy minden érzékelhe
tőre támaszkodjék, a világ összes erejére, élettel telítve azokat, miközben önma
gát is vitalizálja, - s így, ezzel a cselekvéssel, ilyen újrateremtéssel erősítse Isten
Erejét.

Az élő erőinek ez az animista teóriája - mi több - valósága magyarázza meg,
hogy amikor Pierre Teilhard de Chardint felfedeztem, egy másik önmagamra,
egy nagy testvérre találtam. S ahogy Teilhard érezte Isten hatalma által - az
Angyalokon és a Szenteken keresztül - a világmindenség átlelkesítését, úgy ~rez

tem és érzem ma is a természet, a világ, az egész univerzum animációját az Osök
által, a Holtakon keresztül, akik nem halnak meg, örökké élnek.

- Az ilyen őszinte véleménycserében talán helyet lehet szorítani egy kényes
problémának is. Olvastam olyan kritikát, amely kifogásolja, hogy a Teilhard által
sürgetett több-létre val6 törekvés Önnél erősebb ..hangsúlyt kap, mint a jobb-lét
megteremtésének szükségessége. A kritikus idéz Ontól egy mondatot: ,,Amire az
ember törekszik, az nem annyira a »jobb-lét« mint inkább a »több-Iét«, nem annyi
ra az életszínvonal emelése, mint az Intelligencia és a Szív minden lehetőségének

kibontakoztatása".8
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Az említett kritikától eltérően úgy látom, hogy a több-létre való határozott tö
rekvés, amely Teilhard nekünk szóló üzenetének fontos útmutatása, magába foglal
ja a jobb-lét megval6sítására vonatkozó erőfeszítést is. Ugyanakkor a történelmi
tapasztalat azt mutatja, hogy a csak jobb-lét megteremtésére vonatkozó ambíCÍók
nem mindig esnek egybe a több-lét megszerzésére irányuló természetes emberi vá
gyakkal. Az Ember nemcsak individumként jelent meg az evolúció folyamatában,
hanem személyiségként is, aki nemcsak önfenntartásra, a társadalom építésére, de
az Egyetemes Valóság megértésére s elérésére is hivatott. Örülnék, ha erről a fon
tos kérdésről kifejtené véleményét, utalva az Ön országának tapasztalataira.

- Mondataimat és azok értelmét mindig a konkrét életbe kell belehelyezni,
vagyis államfői funkcióim keretébe.

A jobb-létet - Marx szavaival élve - úgy értelmezem, mint "az állati szükségle
tek kielégítését": az evést, a lakást, il ruházkodást ... De "Az elidegenült mun
ká"-ban maga Marx mondja: "Amikor állati szükségletei már ki vannak elégítve,
akkor láthat hozzá az ember generikus tevékenységéhez, hogy szép műveket al
kosson ... a szépség törvényei szerínt." Ezt emlékezetből idézem.

De maradjunk a konkrétumnál. Szenegál függetlenségének elnyerése után,
1960-ban elhatároztuk, hogy tervezésünk keretében a falusi szektornak: a föld
művelésnek, az állattenyésztésnek és a halászatnak adunk prioritást. Ez ponto
san az "állati szükséglétek kielégitése" miatt történt. De a primátust a nevelés
nek, a képzésnek s a kultúrának biztosítottuk. Az 1970~es évektől kezdve ennek
az utóbbi szektornak szenteljük a szenegáli állam évi költségvetésének mintegy
33 százalékát. Valójában és elsődlegesen a nevelés, különösképpen a technikai
és a szakmai képzés által fejleszthetjük az élelmiszerek termelését, és főleg ne
velő, valamint kulturális tevékenységgel formálhatjuk a szenegáliakat a szellemi
javak létrehozóivá. Nem azt mondja az Evangélium is, hogy "nemcsak kenyérrel
él az ember"? De visszatérve Marx idézett szavaira, ezeket gyakran magyaráz
tam úgy, hogy a tudományos szocializmus feltalálója mindnyájunkat felszólít: le
gyünk költők, a poesis görög szónak etimológiai értelmében. tehát a szépség
megalkotói.

Nálunk így érvényesül a több-létre való törekvés, és ez - a kritikák ellenére 
összhangban van a teilhard-i szemlélettel.

- Könyvünk egyik tanulmányában ("Teilhard Iepénben") arról van szó, hogy a
nagy trencie gondolkodó nézetei nem idegenek a keleti ember számára. A szerző

szerint az ázsiaiak szemléletében az ember a világmindenség szerves része. A ja
pán ember bensőségesebb viszonyban él a növényekkel és az állatokkal, mint a
nyugatiak, élete belesimul a természet ritmusába. A keleti vallásosság az ősvalóság

és minden más valóság egységét és az ősvalóság bennünk lakozását vallja. Teilhard
de Chardint idézve azt írja a szerzo, hogy amennyiben a kereszténység a keleti vi
lágot is átfogó világvallássá akar válni, Isten transzcendenciájának élménye mel
lett ki kell fejlesztenie az Istennel való egység élményét is ... On egyik Teilhard-ra
emlékező beszédében kijelentette: "Isten a néger-afrikai ontológiában minden idő

ben Önmagában létező volt, akitől ered és akiből táplálkozik minden létezés".9 Va
jon Afrikában az ember viszonya az Istenhez és a természethez az előbb vázolt ke
leti, vagy az Ön által jól ismert nyugati gondolkodáshoz áll közelebb?

- Először is különbséget kell tennünk az Ázsiában élő fehérek (indo-euró
paiak és szemíták), valamint a többi nép között, Az utóbbiak sárgák, mint a kí
naiak, továbbá sárgák és feketék kereszteződései, mint a japánok, koreaiak és
más indokínaiak, az indiaiak pedig lényegében feketék, kereszteződve fehér in-
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doeurópaiakkal. Ázsia népeinek (nem számítva a Közel-Kelet szemitáit, akik kü
lönben feketék és indoeurópaiak kereszteződései)az afrikai emberhez közel ál
ló, azonos világszemléletük van. Ekként a világ - a maga totalitásában - egy
Istenhez kapcsolt univerzum, amely Istenben teljesedik be. S ennek a világmin
denségnek középpontjában áll az ember, aki összekötő láncszem a természet és
Isten között. Egyébként ezt erősíti meg Roger Garaudy barátom, francia filozó
fus, a "Civilizációk Dialógusa" című tanulmányában.

A Fekete Afrikában, mint Ázsiában is, az ember a művészettel teljesedik be
Istenben, ugyanakkor teljessé téve Istent. Valójában mind az ázsiai, mind az af
rikai esztétikának alapvetően két jellemző vonása van: egyrészt a szimbolikus
kép, amely a természet érzékelhető látszatán át kifejezi a láthatatlant és Istent;
másrészt az aszimmetrikus ritmus, vagy a nem ismétlődő ismétlések-(legyenek
azok egyenes vonalak, geometriai alakzatok vagy görbék, spirálisok stb.), A világ
szemlélet egységét semmi sem bizonyítja jobban, mint az afrikai és ázsiai rmívé
szetnek az európai művészetre gyakorolt hatása, vagy az amerikaira attól kezd
ve, amit én ,,1889-es forradalom"-nak nevezek. Ez az oka annak, hogy a mi XX.
századunk esztétikáját - ismétlem - a szimbolikus kép jellemzi, a hangok, a for
mák és a színek melódiája, végül pedig az élő ritmus, amelyet nem ismétlődő

ismétlések alkotnak.

- Miben látja Ön Teilhard első világháborús élményeinek jelentőségét?

- Teilhard egész életművében megtaláljuk a~.első világháborúban szerzett él
ményeinek hatását. Egyébként kiszélesítve az On kérdését, arról van szó, hogy
bizonyítanunk kell: a második világháború, fokozottabban, mint az első, megerő

sítette bennünk a kozmogenezís vizióját, vagy inkább a tudatát és érzését.
Az 1914-1918-as és az 1939-1945-ös világháborúk végül meggyőzték a népe

ket és az egyéneket, hogy -szolidárisak egymással. A második világháború, még
az elsőnél is jobban, mindent lángba borított, kiterjedt valamennyí kontinensre,
minden fajra, minden nemzetre. Ezt a kozmikus, azaz nemzetközi méretű szoli
daritást Pierre Teilhard de Chardinhez hasonlóan - volt frontharcosként - én is
átéreztem. Azután az 1973-as második világkrízis, amely 1979-ben súlyosbodott,
tovább erősítette ezt a kozmikus összetartozást. Ma pedig valamennyien meg
vagyunk gy§ződve arról, hogy egy harmadik világháború végzetes lenne az em
beriségre. Es nem véletlen, hogy 1982-ben a Nemzetközi Valutaalap, a Világ
bank és az Egyesült Nemzetek pénzügyi forrásainak évi konferenciáján végre
megértették a fejlődő országok segítésének szükségességét. A Nemzetközi Va-

-lutaalap és a VilágbenkIgazgatósága meggyőzően kimutatta, hogy az adósságok
kal túlterhelt szegény országok összeomlása egyben csődje lenne annak is, amit
Euro-amerikának neveznek.

S íme az Észak-Dél dialógus, amely 1974 óta (mintegy kétezer konferencián,
kollokviumon és különféle szemináriumokon) egy helyben topogott, most meg
mutatta a Nagyoknak és Szupernagyoknak, hogy nélkülözhetetlen. Mindenesetre
a legnagyobbak, közöttük az Egyesült Allamok (a távollevő Szovjetuniót kivéve)
Cancunban elfogadták egy olyan konferencia szervezésének tervét, ahol végre
"g~obális tárgyalásokat" kezdenének.

Következésképpen ezzel azt akarom mondaní, hogy a legönzöbb államok, ame
lyek elnyomták és kulturális szempontból megvetették az afrikaiakat, a latin
amerikaiakat, sőt az ázsiaiakat is, most kezdik elsajátítani - mint Teilhard de
Chardin az első világháború idején - a kozmikus, az "Egyetemes" iránti érzéket.
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- Mi őszintén reméljük, hogy - a teilhard-i progn6zisnak megfelelően kislskul
majd az "Egyetemes Emberiség". Miben látja Ön a néger civilizáció szerepét ebben
a visszafordíthatatlan folyamatban?

- Pierre Teilhard de Chardin halála óta a paleontológusok, antropológusok
és humanisták nálánál mélyebbre ereszkedtek a múltba, és ha nem is jutottak
tovább a jövőben, ezt megteszik majd helyettük a civilizáció tényei.

1982 októberében Nizzában nemzetközi paleontológiai kongresszust tartottak, s
ott az embernek az állatvilágból való kiemelkedését 2,7 millíó évvel ezelőttre

helyezték a múltban. Ami pedig az emberi civilizáció jövőjét illeti, századunk
közepén, a második világháború után (amikor az európaiak még a hitlerizmusból
fakadó kulturális megvetéstől mérgezettek voltak), Teilhard már a második évez
red hajnalára hirdette a Civilizáci6 Egyetemességének megvalósulását minden kon
tinens, minden faj, minden nemzet egymást kiegészítő közreműködése által.

Kiválasztva a legmegvetettebb kontinenst, Afrikát és a leggyakrabban kigú
nyolt fajt, a feketét, az ember alig győzné felsorolni hozzájárulásukat az Egyete
mes Civilizáci6hoz attól kezdve, amit én ,,1889-es forradalomnak" nevezek, s
amely H. Bergson "Essai sur les Données immédiates de la Conscience'"? című

első művének dátuma.
Valamivel korábban Rimbaud az "Une Saison en Enfer"ll című versciklusá

ban kijelentette, hogy ő "néger", és - ha nem is állt szándékában - definiálta a
néger-afrikai esztétikát. Azóta a Néger Művészet ráütötte bélyegét a képzöművé

szetekre, egészen pontosan a "Párizsi Iskolára" és a német expresszionizmusra.
A zenében és az énekben ismerjük a dzsessz és a polifonikus ének hatását, ame
lyek euroamerikai közvetítéssel befolyásolták az európai zenét és éneket. De
nem fogom kifelejteni azt a költői forradalmat sem, amit a francia szürrealizmus
teremtett meg. Jean-Claude Blecnere, a dakari egyetem egyik francia professzora
új doktori értekezésének "A néger modell" címet adta, és olyan költökre helyez
te a hangsúlyt, mint Apollinaire és Tzere. Last but not least (végül, de nem utol
sósorban) Pierre Teilhard de Chardin filozófiája, pontosabban metafizikája,
mint valami nővér hasonlít a néger filozófiára, amelyben mindent - a homok
szemtől az Istenig - az életerő elevenít meg, magát az Istent pedig "az Erők Ere
je"-ként határozzuk meg.

- Szeretném Excellenciás uram, ha vállalkozna arra, hogy röviden összefoglalja
a véleményét Teilhnrti-rél.

- Hogy mit gondolok Pierre Teilhard de Chardinről? Ebben a XX. században ő

az, aki a francia nemzet kulturális identitásában gyökerezik - nem véletlen, hogy
Auvergne-ból való, azaz kelta -, ugyanakkor reprezentálja a többi civilizációt,
amint azt a francia államelnök, az indiai miniszter, az amerikai filozófus és a
szovjet etnográfus összegyűjtött tanúságtételei is bizonyítják. Szigorúan logikus
és praktikusan tudományos szemléletével Teilhard kifejezi a módszernek és a
szervezésnek azt a szellemét, amely az euroamerikai civilizációt jellemzi. Egy
szersmind látnoki filozófiájával - a SZó etimológiai értelmében - átlelkesíti a vi
lág érzékelhető valóságát, az egész Világmindenséget és a Harmadik Világ intui
tív gondolkodását.

- Tudjuk, hogy Teilhard de Chardin, felettesének javaslatára, 1951. július 2-án
végrendeletet készített, amelyben feljogosította Mlle Jeanne-Marie Mortier-r min
den, nem kifejezetten szaktudományos munkájának megőrzéséreés kiadására. Teil
hard egész életében nem kapott engedélyt legfontosabb írásainak megjelenteté-
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sére. Jeanne-Marie Mortier - aki korábban a Romain Rolland Alapítvány munks
társa volt - 1939-től 1955-ig gyűjtötte, sokszorositotta és szűkebb körben terjesz
tette Teilhard munkáit, s amikor a jezsuita szerzetes meghalt, azonnallépéseket
tett műveinek kiadására. Még abban az évben a párizsi Seuil kiadónál megjelent
Az Emberi Jelenség. Ezzel egy nagy sikerű sorozat indult útjára, amely 1976-ban .
fejeződött be e 13. kötettel. E páratlan életmű megjelentetésén egy tudományos és
egy általános bizottság fáradozott. Atnézve a bizottsági tagok névsorát (már az el
ső kötet hatvan főt jelez) világszerte ismert neveker találunk, mint például George
B. Barbour, Henri Breuil, Luis de Broglie, Julian Huxley, G.H.R. Koenigswald,
Jean Piveteau, Arnold 1. Toynbee, André Malraux, Robert Oppenheimer, Jacques
Madaule és Léopold Sédar Senghor. ..

Kérem, hogy beszéljen annak a bizottségnek létrejöttéről, amelynek On is tagja
volt.

- Ön jogosan említ. engem, mint az egyik bizottság tagját; amely azon buzgó1- .
kodott, hogy Pierre Teilhard de Chardin múvei kiadásra kerüljenek.

Amint tudja, először a párizsi Seuil kiadónál jelent meg Teilhard életműve.

Akkoriban mintegy tízen (írók) a hét egyik napján összegyűltünkegy "kiskocs
mában". A Seuil irodalmi igazgatója Paul Flamand volt, akit Bruno nevű fia kö
vetett ezen a poszton, ő pedig már akkor hűséges barátnak számított. Bruno bal
oldali volt, de gyakorló katolikus, a legműveltebb kiadók egyike, akit valaha
ismertem, minden iránt érdeklődő és az Egyetemesért küzdő ember. O hozta
létre az első bizottságot és engem is felkért, hogy vegyek részt munkájában. Ab
ban az évben a francia kormány tagja voltam. Ez még hazám függetlenségének
kivívása előtt történt.

- Ismeretes, hogy már a 20-as évektől kezdve feszültségek keletkeztek a hivata
los egyházi körök egy része és Teilhard de Chardin között. Ön közbenjárt érle
XXIII. János pápánál. Hogyan zajlott le ez az esemény?

- A hatvanas évek elején meglátogattam XXIII. János pápa Őszentségét, aki
őszintén nyitott volt a harmadik világ népei és civilizációi felé. A kihallgatás
célja egy kérelem volt, amit elő is terjesztettem. ..

Ime - körülbelül - ezt mondtam: "Szentséges Atyám, eljöttem megkérni Ont,
hogy ne ítélje el Pierre Teilhard de Chardin múveit. Nem vagyok teológus; egy
szerűen egy jóakaratú ember vagyok, aki igyekezett összeegyeztetni a katolikus
vallást és a demokratikus szocializmust. Pierre Teilhard de Chardin rmíveinek
olvasása tette lehetővé számomra, hogy helyzetemnek és vágyaimnak e két köve
telményét összhangba hozzam."

S a lényeget összefoglalva, Őszentsége XXIII. János pápa nagy megértéssel és
jósággal ezt válaszolta: "En sem vagyok teológus. Ha Teilhard de Chardin atya
törekvéseiben Ont megvilágította, én ennek örülök. De nélkülözhetetlen, hogy
kutatásaink közben újra és újra olvassuk az evangéliumot és higgyünk benne."

- II. János Pál pápa Önt meghívta a Kultúra Pápai Tenécsébe; amelynek alapító
ülését 1983. január 17. és 19. között tartották Rómában. Szentatyánk olyan világ
szerte ismert személyiség megbecsülését nyilvénitotte ki, akinek élettevékenységé
től elválaszthatatlan Pierre Teilhard de Chardin atya tisztelete.

Ön szerint remélhetjük-e a teilhard-i eszmék jelentőségéneknövekedését az em
beriség jövőjében?
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- Látja, amikor n. János Pál Őszentsége kinevezett a Kultúre Pápai Tanácsa
tagjává, nem gondoltam Teilhard de Chardinre. Választásában csak nyitást lát
tam a harmadik világ és a demokratikus szocialisták felé, akik gyakorló katoliku
sok maradtak. De Onnek igaza lehet, a Vatikánnak talán a legtisztábban látó és
legjobban informált diplomáciája van. Nem hiszem, hogy amikor II. János Pál
pápa kiválasztott engem, ne tudta volna, hogy Pierre Teilhard de Chardin egyike
volt mestereimnek, akik megtanítottak a gondolkodásra.

Ami kérdésének lényegét illeti, kitalálhatja válaszomat. A teilhard-i eszmék
tovább fognak terjedni a jövőben, hiszen a XX. század utolsó negyedében az em
berek és az események a már említett egyetemes civilizáció irányában haladnak,
ami - mindezek ellenére - az ezredfordulón kibontakozásának csak a kezdeténél
fog tartani.

Végezetül csak egy kérésem van: adja át szívből jövő afrikai és katolikus üd
vözletemet magyarországi testvéreimnek. Valahányszor Szent István, vagy csak
az István nevet hallom, Magyarországra gondolok, ennek az országnak kulturális
identitására, amely - mivel fajkereszteződésen alapul - még megvalósulása előtt

kifejezi az egyetemes civilizációt. Hiszen a magyar nép Azsiából jött, és íme
most "fehér európai"; de megőrizte nyelvét, amely agglutináló'> nyelv, mint az
összes afrikai nyelv volt (kivéve a khoisanokét).'?
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Isten, bocsáss meg az élőknek és a megholtaknak, jelenlevőknekés távollevők

nek, kicsinyeknek és nagyoknak, férfiainknak és asszonyainknak. Isten, tartsd
meg az iszlám hitében azokat, akiket életben tartasz, és engedd, hogy a hitben
haljanak meg azok, akiket kiszólítasz a világból.

(Iszlám temetési ima)
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