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ars poeticáját is megfogalmazva írja vallo
mása végén: "Közvet'íteni is, továbbra is;

~__________________ _ kibontakoztatni a szétterebélyesedett pár
beszédet hivökkel és nem hívőkkal. és egy-
ben gaz~agítani is a .belsö empíriát'. Aztán az
igazán megéltet ismét tovább adni, hogy
mások is gazdagodjanak. "

A Va1Jomások Tetítuuá-rot című kötet
mindenesetre nagyon fontos állomása e bel
SŐ, _empirikus folyamatnak. Voltaképp tanul
mimyok és vallomások gyűjteménye,de sze
rencsésen különbözik az ilyen típusú kötetek
nagy többségétöl, hiszen összeállítója, Golen
Károly pontosan érezte, hogy valóben
folyamatszerűségrekell törekednie, s e célki
tűzésénekmegvalósításában nagyszerűen se
gitették a francia nyelvű szövegeket vele
együtt Iordítók, a már emlitett Rezek Román
és Szabó Ferenc, amikor úgy válogatták össze
a kötet anyagát, hogy abból Teilhard de
Chardin törekvéseinek és "s~envedéseinek"
mínden állomása plasztikusan rajzolódjék ki,
s úgy, azon a höfokon tolmácsolták a szöve
geket, hogy azokban megörizték a találkozás
és a ráismerés friss, szellemi izgaimát. Hogy
Teilhard de Chardin útjának eseménytörté
nete mily sok nehézséget és buktatót rejtett
magában, azt pontosan és elfogulatlanul meg
ismerhetjük Francois Russo Róma és Teil
hard cimű írása nyomán. hogy melyek eszme
világának .legfontosabb kategóriái, arra vo
natkozóan kitűnően tájékoztatnak Jeanne
Marie Mortter, Henri de Lubac és Madeleine
Barthélemy-Madaule tanulmányai, a miszti
kust hiteles vonásokkal hozza közelségünkbe
André Ravier elemzése, világképét és pa
leontológusi életművét pedig Edouard Boné
két esszéje világítja át.

E kitűnő - hazánkban is kapható -.: ta
nulmánygyűjteményamolyan bevezetőnekis
mondható, mely segíthet abban, hogy még
elmélyültebben, érettebben közelíthessünk
Teilhard de Chardin költői szépségű szöve
geihez, melyeknek újabb fordításaira is mí
hamarább szüksége volna a figyelmes olva
sónak. (Róma)

Vallomások Terlhard-ról

Mi, magyarok, abban a szerenesés helyzetben
vagyunk, hogya Sáo-Paulóban élő Rezek
Román és Szabó Ferenc kutatásai nyomán
kezdettől nyomon követhettük a teilhard-i
eszmék térhódítását és megismerkedhettünk
e nagy gondolkodó legfontosabb, legjellem
zőbb törekvéseivel, melyek sok vonatkozás
ban forradalmi módon változtatták meg a
világegyetemről és a fejlődésről kialakított
képünket.

Egy-egy igazán jelentős szellem térhódi tá
sáról, fokozódó népszerűségéről nemcsak
műveí árulkodnak, hanem a recepciója is.
Amikor a magyar nyelvű befogadás folyama
táról igyekszünk képet alkotni, akkor is el
sősorban e két nevet kell említenünk: a Teil
hard de Chardinról az első magyar nyeívű

összefoglalást író Szabó Ferencét és a nép
szerüsítésén. magyarázatán és fordításán el
tökélten dolgozó Rezek Románét, aki nem
csak Dél-Amerikában neveli tanítványok so
kaságát, hanem eléggé meg nem becsülhető

áldozatvállalással itthon is terjeszti a nagy
jezsuita paleontológus és gondolkodó eszrné
it. Egészen természetes, hogya Rómában,
Galen Károly összeállitásában megjelent Val
lomások Teilhardról című vallomás- és ta
nulmánygyűjteménybenelőször kettejük írá
sait lapozza fel az olvasó, s nem csalódik
várakozásában. Amit Szabó Ferenc és Rezek
Román Teilhardról és Teilhard "körül" írnak,
az egyben egy heroikusnak is nevezhető

munka hol szenvedélyes, hol objektív króni'
kája, amelyböl kiolvasható egy eszme
rendszer hódító útjának krónikája. Annak
a nagyon tontos. világnézeti különbség nél
'kül nundenkit gazdagitó belső dialógusnak
a története ez, amelyről Szabó Ferenc önnön
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