
- 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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