
TALÁLKOZÁS KELETTEL

- Teilhard de Chardin Ieveleíből

Pierre TeiLhard de Chardin 1923....ban negyvenkét éves. "Ez az eszten
dő - mondja életírója, Claude Cuénot - döntő fordulatot jelent szel
lemi fejlődésében, és tudományos pályájának leghosszabb és legterméke
nyebb szakaszát nyitja meg."

Émlle Lícent jezsuita atya 1914 óta él Kínában. A természettudomá
nyok doktora, lelkes gyűjtő és kutató; élete nagy terve az volt, hogy át
kutatja a Sárga folyó medencéjét, földrajzi, geológiai, természettudomá
nyi és etnográfiai szempontból, s anyagából múzeumot rendez be. A
múzeum "székhe1yéül" Tdencsínt választotta, ott építette föl a háznak
előbb a középső részét, majd két szárnyát, és Kina északi részének két
nagy folyójáról, a Sárga és Fehér Folyó Múzeumának nevezte el tudomá
nyos íntézetét.

Asatásai során rengeteg anyagot hozott fölszínre; bizonyos leletek
meghatározása míatt állandó kapcsolatot tartott a párizsi Múzeummal,
ahová anyagot is küldött; a paleontológiai osztály igazagtója, MarceHin
Boule ezeket további munkára amellette dolgozó jezsuita tudósnak, Teil
hard de Chardin-nek adta tovább. Teilhard többször is irt a földolgozás
során további, részletesebb 'adatokért távolkeleten kutató rendtársának;
így kezdődött tudományos kaposolatuk. Ennek lett az eredménye, hogy
Licent 1922. júliusában meghívta Kínába Teilhard-t: hívását augusztusban
a Sárga Vízű Folyó, a Sjara Osso Gol partjáról, ahol ásatásokat végzett,
megismételte.

Teilhard 1923 februárjában adott végleges választ: egy évre hajlandó
csatlakozni Lioent-hoz. A kutató expedíció költségeit a párizsi Múzeum
válJalta, bízonyos leletek átszolgáltatása fejében; az expedíció vezetője

Líoent: Teilhard a Múzeum hivatalos tudományos megbízottja. Licent
májusra várta; Teilhard 1923. április 23-án száll hajóra Marseille....ban,
május 17-én érkezik Sanghájba, 23-án Tiencsinbe,

Az alábbi leveleket, illetve Ievél-réezleteket ez alatt az első kelet
ázsíaí tartózkodása alatt írta, az első nyárí-koraöszi kutató úton. A kö
vetkező nyáron, 1924~ben is útra kelnek, ezúttal kevesebb sikerrel, de
Teilhard jelentős megfigyeléseket tehet Kína geológiaját illetőleg. Szep
temberben indul haza, október derekán Marseille-ben. van s onnét Pá
rízsba megy."

Mennyíben jelent .,döntö Iordulatot" szellemi fejlődésében ez az út?
Először is: emberi horizontját tágítja jelentősen. A tengerjáró hajó vegyes
társadalma új problémákat vet föl előtte. és alighanem elsőízben hozza
meg számára az élete folyamán később számtalanszor ismétlődő élményt:
a tágasság, a korlátok közül való kilépés révén a hit nem csorbul, B a
hívő osak nyerhet. "A teológus professzorok - írja a hajón - jól ten
nék, ha mínd végeznének egy olyanfajta utazást, rnint most én. Kez
den) hinni, hogy a való világnak van egy bizonyos szemlelete. arnelv egyes
hívők előtt épp úgy zárva van, mint .a Hit világa a nemhívők előtt." Eze
ket a .zárakat" le kell törni: a leghelyesebb maga! artás (még apolögíá
nak is), hogy ha nagy problémák kerülnek szőnyegre, az emberek ,,le
gyenek olyan nyíltak egymáshoz, amennyire csak képesek". mert eZeK
az emberi kapcsolatok - a nézetek minden esetleges külőnbségén túl

• Claude Cuénot: Plcrro Teilhard de Cr ardln. pali!~. \!,ja. S_-~·1.
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- csak hasznosak lehetnek. Mmt Teilhard megjegyzi, "gyiimóla>özően
hatnak a hívő szellemére is".

Az út másik nagy jelentősége: saját benső kérdései konkretízálód
nak. Maga írja egyik levelében: "A nagy és egyetlen probJ.éma - az Egy
és a Sok kérdése - kezd gyorsan kilépni számomra azokból a kissé túl
ságosan is metafízíkai zónákból. ahová helyeztem, és ahol megoldani pró
báltam őket. Az emberi valóságban jobban látom mind sürgető voltát,
mind nehézségeit." Május ll-én írja, Szájgon és Sanghaj kozt, miután előzö

este két útitársával hosszas beszélgetést folytattak "erkölcsbblcseletio kér
désekről" s ennek végén megállapították. hogy nézeteik azt a döntő kér
dést illetőleg; "jobb-e a lét, mínt a nemlét", eltérnek egymástól: "Erősen

hiszem, hogy ez minden gondolkodásban az alapvető döntés, az a posztu
látum, melyet nem lehet ugyan kimutatni, mégis nunden abból szárma
zik. Ra elfogadjuk, hogya lét jobb, mint az ellenkezője, nehéz úgy meg
állní, hogy tovább ne menjimk, egészen Istenig. De ha valaki nem fogadja
el ezt a tételt. akkor nem lehet többé vitatkozni"

Egy és Sok; 8 Lét primátusa, értéke, Iolsőbbrendűsége a nemléttel
szemben; a Lét, mint út Istenhez. A gondolatok É'<3 problémák - és él
mények - messze túlmutatnak a paleontológián és geolögíán, illetve
nagy vonásaában már annak a sajátos, nem szokványos értelemben vett
.,fenomenológiának" az alapjait mutatják, amellyé Teilhard gondolatai
rendszereződni fognak. Az dereng fol itt, amit Teilhard "a jövő tudomá
nyálnak" nevez; és ami magába integrálja speeiálís szaktudományaít, de
ebben a színtézísben fölül is haladja, magasabb egységbe foglalja öket.
"A valódi tudomány a jövő tudománya, az élet által fokozatosan megvaló
sitott [övőé" - írja. Az élet: fejlődés, evolúció; az emberrel az evolúció
eljutott tudatos szakaszába: az ember már nem pusztán átmegy az evo
Iúeíón, mint az előtte való világ, hanem Irányitója, tudatával, az evolúció
további menetének; sorsa azon múlrk - az űvé ts a világé, a mínden
ségé - hogyan Irányítja ezt a kezébe ragadott evolúci.ót: az élet irányá
ban-e, vagy negatíve, engedve a pusztítás és pusztulás kísértésének. A
teilhard-i koncepciónak erek az alapgondolatai az első távolkeleti út fo
lyamán nyernek határozott, bár még vázlatos formát, mintegy most kez
denek a. ködből kilépve megtestesülrrí, leszállni "a túlontúl metafízíkus
z6nákból", mínt Teilhard mondja, "az emberi valóságba". Ez a folya
mat az alábbi leveleik egy-egy megjegyzésében is kitapintható. T.múságai
a Teilhard szellemi fejlődésében végbemenő - és az út élményeinek ha
tására végbemenő - "döntő fcrdulatnak". Ezért jelentősek, "expedí
ciós" érdekükön túl is *

(r. gy.)

A Sjara-Osso-Got partJán. 1923. augusztus 14.

A Sjara-Osso-Gol furcsa kis folyó, 80 méter mely kanyon alján fo
lyik, kiszakítva egy-egy darabot a steppés-dünás síkságból. A kanyon
mélyében ütöttünk tábort, egy kiszár-adt folyókanyarban. Mellettiink egy
mongol család hegyfokba vágott "háza" emelkedett, amely saíklafallal
körülvéve, -\T.alóságcs kis erődítmény. A mongol házigazda jóbarátunk;
egész népes családja résztvesz az ás atásban, kecskéi pedig tejiikkel táp-

• TeillJard de Chardin 1923 es 1%5 kozt irt lJe\'elE'lt Lt'ttres de voyage (iŰtl. le' elElk:,
PáriZs, 1966) címmel Claude Aragonnős (igaz; nevében Marguerrte TeUhard-Chambon,
Te1Ul.ard unokahúga) gYújtott" ep.ybEo es korrrmentaua A 'JE'mehénye'k ebből a kötet
b61 valók
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lálnak. Lovak, kányék, darvak között élünk, olyan otthonosan, míntha
háziállatok lennének, idilli természetességgel.

A mongolok hosszú hajat viselnek, eg-ész éven át csizmában járnak,
ezüntelen lovon ülnek, a földművelést nem kedvelik. Asszonyaik tekin
tete nyilt, kissé gunyoros, éppúgy megülik a lovat, mint a férfiak. Itt,
az Ordosz déli részén állandóan, még legpiszkosabb ruhájukhoz is érmek
ből és korallból font fejdíszt viselnek. Igen csínosan díszíti homlokukat, a
tarkójukon sisak-Iélét alkotó dísz viszont túlságosan merev, Válluikra
hulló hajfonataikat ezüsttel díszített tőlcsér fogja össze. Ez a hajviselet
arra kényszeríti őket, hogy egyenesen és mereven tartsák a fejüket, ami
rnéltóságteljes külsőt kölesönöz nekik, de aligha lehet valamí kényelmes.

Az ásatás rendben folyik. Pontos adatokat szereztem a hely g-eoló
giai alakulatáról. ílyenek Kínára nézve eddig nem igen voltak birtokunk
ban, ezért ezt igen fontos eredménynek tartom. Sátorban alszunk, mín
den ruházatunk ing, nadrág és kínai szabású zubbony. Ez az igazi, sza
bad élet.

Sao-Kiao-Pan (Délnyttgat-Ordosz, 1923. augusztus 26.)
Tegnap végleg felszedtük Sjara-Osso-Gol-belí táborunkat és holnap

után már újra a karaván-utasok életét éljük. Nem minden sajnálkozás
nélkül búcsúztam el ezektől a vad pártoktól, ahol az elmúlt 24 nap alatt
belekóstoltunk a szabad életbe, megszoktuk a szabad ég alatt való éle
tet. 26 hatalmas, leletekkel teli ládával utazunk tovább. Minőségileg az
ittartózkodás eredményei kíválök. Mintegy 60 cm mélységben rábuk
kantam ugyanis egy meglepően tiszta rétegre a szerszámkészítő őskultú

rából, amely Iegszilárdabb támpontnak ígérkezik a történelem előtti Kína
feltárásában.

Sokkal jobban elmerültem a tudományos munkában, semhogy sok
időm lenne fdlozofálni, lelkem mélyén mégis egyre jobban áthat a meg
győződés, hogy Krisztus tudománya a legmagasabbrendű, vagyis a mísz
tíka az igazi tudomány. Belemegyek ugyan játékba, amikor geológiával
foglalkozom, de elég a legrövidebb magambanézés. és tisztán látom, hogy
ez a munka, amely pedig életszükséglet számomra, mert benne van lé
nyem minden rezdülésében, önmagában teljesen érdektelen. Imáim nyo
mán lassanként kiteljesedik bennem a hit abban, amit én a "munka mí
séjének" nevezek. úgy érzem, az igazi áldozati színek, amelyeiket napról
napra bemutatunk, azok az értékek, amelyekkel aznap gazdagítjuk a vi
lágot. A kenyér azt az értéket jelképezi, amelyet a teremtmény munká
jával az anyagból létrehoz, a bor, a vér pedig azt, amit önmagából ad hoz
zá: elesígázottságát, és kínjait az alkotásért végzett erőfeszítései közben."

Breuil a.bbénak. Sao-Kiao-Pan. Délnqjuqai-Ordosz, 1923. szeptember 9.

Kedves Barátom!
Ma jutott el hozzám július 18-áról keltezett kedves, hOlSSZú levele.

üdülés volt számomra sorait olvasni, megvalljam-e, hogy egy gondolat
nyi lehangoltságót is okozott, mivel túlságos éléniken varázsolta elém a
me Demours-i meghitt szobát. Odaképzeltem magam, és míg öszvérern
visszafelé kocogott velem a 'I'iencsin-be vezető egyhangú úton, elgondol
koztam azon, amit Schmidt Atyáról, a primitív és európai civi:lizációról
fr. Bizonyos, hogy a civilizáció és az okoskodás megrontotta és elhomá-

• A:zoelt az 1923, Ordosz kelettel irt, hires l\11se a világról (Mesae sur le monde) alap
gondolatai. Ld. erről: Erdey Ferenc: Teilhard de Cbardin miBztikus miséje, Vigilia,
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lyosította a primitív íntuícíókat, Mégis, szílárdan hiszem, hogy ugyan
akkor mindkettő átmentette és megőrzi a primitív népek ösztöneinél ma
gasabbrendű intuiciókat, (vagyis, bízom benne, hogy megőrzik a 'Primi
tív intuiciók lényegesen magasabbrendű megnyilvánulási formáit). Erre
is áll az, hogy a mísztíka a legnagyobb tudomány, a legmagasabbfokú
művészet, amely egyedül képes összefogni az emberi tevékenység egyéb
formái által felhalmozott gazdagságot.

Ning-Hia-Fou. 1923. szeptember 30.
Tíz napig a steppén laktunk, egy kis fogadóban, 50 km-rel Ning

Hla-tól keletre. Itt újra elővettük július 23-án feliárt leletünlket a csiszo
latlan kőkorszakbeli emberi lakásról. ÖSSzegeztük az eredményt: több.
mint 300 kg pattintott kő, némelyik rendkívül szép a maga nemében.
Ez igen jelentoo eredmény, annál is Inkább, mivel a kövületekből a réteg
korát pontosan meg lehet becsülni. Három hónappal ezelőtt még sem
mit nem tudott a világ a paleolithikumban a Himalaya északi részén élő

emben-ől, most pedig egy 350 km-es szakaszon három helyen is nyo
mára akadtunk. Ezzel a feltárt minták 60 ládát töltenek meg, súlyuk
meghaladja a 3000 kg-ot. Tekintélyes karaván áll mögöttünk: a 60 ládá
nyi zsákmányt 30 szamár és öszvér viszi. Most ez az egész rakomány a
Sárga Folyó partján áll útrakészen. Níng-Hía-ba pedig azért jöttünk,
hogy a kormányzóval egy bárka kiutalásáról tárgyaljunk, Október 3-án,
vagy 4-én szerétnénk indulni, ami azt jelenti, hogy október 16...a. körül
érnénk Pao-Téou-ba, ahonnan vasúton folytathatjuk utunkat. A hajó
útra vettünk egy egyszerű báránybőrbundát, oly puha, fehér és köny
nyű, amilyet csak itt. Níng-Hía-ban lehet kapni.

Níng-Hia, túlnyomóan kínaiaktól lakott város, mindössze 7. vagy 8
európai él itt, beleértve a katolikus és protestáns mísszionáriusokat. TI/Ent
mínden kínai város, ez is csipkés oromzatú falak között lebeg, a falak
azonban aránytalanul vaskosak ~ mögöttük épült apró házacskákhoz ké
pest. A fekvése festői és egészséges: rizsföldek és szőllőskertek (de milyen
gyönyörű szőllők!) oázisának kellős közepéri épült. a nagy Ala-Chari
fenséges hegyvonulata alatt, mögötte már a hatalmas Külsö-Mongólía
kezdődik. azaz az igazi vadon. Itt már Turkesztán is érezteti kőzelségét,

a nyugati hegyekről leereszkedett sokféle faj keveredéseben.
Itt vezet az út Tibetbe. Az időjárás az idén az évszakhoz képest rend

kivül enyhe, Az ősz csak még igézőbbé érlelte, A steppének az elmúlt
két hétben valami különös, megragadó varázsa volt. A nap már nem
éget, és lágy, aranyos színekkel vonja be a még üde zöld fekete-üröm
csomókat és a sárguló aszklepíádesz-bokrokat, Itt-ott, a só-marta mélye
désekben a fényeslevelű ballagóíű varázsolt kármin szőnyeget a sós ta
lajra. A Látóhatáron az Ala-Chari itt-ott már fehén-el koszorúzott, szag
gatott. kék hegygerince rajzolódott ki. Nem hallatszott más, mint a kis
piroscsőrű hollók hívogató károgása. a legelésző tevék bizarr ordítása és
egy-egy karaván kolompjainak esílíngelése. Régi őszi képek elevenednek
meg e-lőttem. (Ez a legkedvesebb évszakom). ÚSzi napok az Auvergne
magas fennsíkjain, a látóhatáron a Forez., vagy Mont Dore; - őszi han
gulat Egyiptomban ,ahol az est szinte észrevétlenül suhan le az ibolya
színű sivatagra; ősz az aránylólevelű bükkfák közt Hastings dombolda
laín, míközben csípős tengeri szél szántja végig a lápos legelőket. Eze
ket az őszi hangulatokat újra érzem, elevenebben, mint valaha, de mégis
egész máskép: egy kis mélabúval, hiszen már az én életem is őszben jár,
de ugyanakkor sokkal világosabban és nyugodtabban, mert most már
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tudom, mi vonzott valamikor homályosan azoknak az óráknak titkos,
mély varázsában. amikor az ember egészen közel érzi magát a Termé
szethez, valósággal beleolvad a Mindenségbe.

A hosszú víziút alatt, úgy tervezem. elkezdem az utazás geológiai
szempontból való feldolgozását. Ha lesz időm, szeretnénk mongólíaí be
nyomásaimról is beszámolót adni, némi filozófiai háttérrel. Szeretném
leírás formájában kifejezésre juttatni azt a gondolatot. hogy az idő és tér
kutatása önmagában véve üres és csalóka időtöltés; a valódi tudomány,
a jövő tudománya, az élet által fokozatosan megvalósított jövőé. Azzal
szeretném befejezni, hogy ha nyugodt és bízó pillantást akarunk vetni
Közép-Azsíára, alkonyatkor kell néznünk, amikor a nap a Távol-Kelet
minden ragyogását magával ragadva lebukik a nyugati hegyek mögött,
és a mi nyugati civilizációnk felett kel fel újra.

Tiencsin, 1923. október 15.
Utam utolsó napjai festőíek, de nagyon egyhangúak voltak, Egy

nagy, mély négyszögletes teknő-féle alkotmányban rendezkedtünk be,
ahol Licerit ügyesen elhelyezte az ágyainkat és összecsukható székeinket.
72 ládánk és tábori konyhánk képezte a hajórakományt. Kezdetleges jár
művünkön rábíztuk magunkat a viz sodrára és hála a kormányosnak és a
kedvező Időjárásnak. 7 nap múlva már Pao-Teou-ban voltunk. Egymás
után maradóztak el mögöttem a part külőnböző szakaszai. A folyó felett
gágogva és repkedve húztak el a vadkacsák és vadlibák százai, és a nap
bea:ranyozta az egyhangú szürkés-vörhenyessárga tájat. Az esték gyönyö
rűek voltak. Kűlőnősen egy színpompás naplementére emlékszem, az Ala
Chan-on. A hegyek lila vonala mögött, északon az ég kékeszöld volt,
délen tüzes felhőkkel átszőve, időnként az egyre vörösebb ég hátteréből

feketén vált ki egy-egy csapat vadlúd, mintha fekete festékkel vörös vá
szonra festették volna ...

Az utazás végéhez ért, és én élénken éreztem, hog- magábanvéve a
térben való helyváltoztatás mennyire nem növeli semmivel az ember ér
tékét. Ha nem gazdagította belső világát, ami nem hagy külső nyomot,
visszatérve kiindulási pontjára: ugyanaz marad, aki volt, hajszállal sem
különb. (Mada1'i ~va fordítása)

•
IG!tZÉS BűNBANATRA

Inni a madárnak énekes madárnak
napkocsi igásnak pirkadat mellúnek
megrabolt tollúnak forrásvíz szemúnek
inni a madárnak
ad tá l-e

Enni a 'la/aknak tótii.köl' halának
holdfogat igásnak óezüst pénzesnek
megtördelt uszonyú békesség szemúnek
enni a halaknak
adtál-e

Gyógyírt a bioolynak Isten bivalyának
földt'onó ig/Únak éjszaka szűgyűnek

felsebzett patájú irgalom szeműnek

gyógyírt abioolynak
adtá/-e

R o z t' á n y i L á s z l ó
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