
TEILHARD DE CHARDlN

KUTATÁS, MUNKA ÉS IMÁDÁS*
"Szép-nyugodtan végezze csak tudományos munkáját, de ne avatkozzék filo

zófiába, sem teológiába ..." - egész életemben ezt a tanácsot (és figyelmeztetést)
Ismételgették elöljáróim.

Azt hiszem, hogy még ma is ezt az utasítást adják annak a nagyszámú és
kitűnő fiatal gárdának, amelyet - igen helyesen - most vetnek a Kutatás terü
letére.

Én viszont tisztelettel szeretném megjegyezni mindenkinek, akit illet, hogy ép
pen ez a magatartás pszichológiailag járhatatlun s egyébként pontosan cl lenkezik
Isten nagyobb dicsőségével. Ezt azzal a biztos rneggyőződéssel jelentem ki, amire
feljogosít a probléma forrongó központi területén eltöltött ötven évem.

1. Tudományos szelletri és hit ez Elűttünk-Júrúban

Hogy érthető legyen gondolatmenetem, utalnom kell arra, hugy <lZ emberi
tevékenység minden területén szerves és szükségképpi viszonyban áll valami von
zással : fűgg attól az elég erős hatástól, amelyet tevékenységének végpontja gya
korol rá. Hogya hegymászó elérjen a csúcsra, kell hogy Iűtse az a szcnvcdótyes
vágy, hogy el akarja érni a szirtet (s annál hevesebhnek kel l lennie váavanak,
minél meredekebb a csúcs felé vivő út). Ez a törvény egyetemesen érvényes. Te
hát alkalmazhatónak kell lennie a tudomány esetében is; ama híres tudomány
területén, amellyel mindenki dicsekszjk s amelynek hóditásalt mindenki felhasz
nálja, de sosem kérdezi meg, vajon miféle mély pszichés forrásból táplálkozik
ez az annyira ellenállhatatlan emberi lendület?

Földünkön a tudományos Kutatás egy évszázad óta mcnnviséailcg is (a kuta
tásban résztvevő emberek számával) és minőségileg is (az elért eredmények fon
tossága révén) egyike - ha nem éppen a legfőbbje - lett a reflexív földi tevé
kenység legjelentősebb formáinak.

De hát akkor léteznie kell valamiféle igen-igen hatalmas hajtóerőnek, hogy
szerte a világon fönntartsa és gyorsrtsa ezt az óriási mozgást. Mi ez a motor,
amely erre képes? ..

Próbáljunk válaszolni erre a kérdésre.
Kezdet kezdetén (s meghosszabbítva azt, amit már a magasabb rendű állatok

nál is megfigyelhetünk) az Embert az teszi "tudatossá", hogy szemmel láthatóan
vonzza a kíváncsiság spekulatív vágya; ehhez járul az is, hogy gazdasági téren
serkenti a könnyebb élet igénye. Fölfedezni és föltalálni - egyszersmind gyönyörű

ségére. meg szükségleteínek kielégítésére is, hogy körülötte jobb legyen az élet.
Az érdekfeszítő szórakozásnak és a komfortnak ezt a kettős igényét jogosan te
kinthetjük a Kutatás kezdeti ösztökélőjének.

'De hát akkor miért ne látnánk meg azt is, hogy a mai Kutatóban már új
pszichés ösztökélő is kezd mutatkozni s ez már sokkal hatalmasabb, összefügg
ismereteink legfrissebb eredményeivel : már nemcsak a jól-lét vágya, hanem az a
szent és szenvedélves remény, hogy több-létre jutunk.

A legutóbbi időkig az Ember szinte ráhagyatkozott arra a gondolatra, hogy a
leghelyesebb, amit csak tehet e világon: éljen tovább úgy, amint van. a lehető
legjobb körülmények között.

De lámcsak feltűnt két új értelmi tényező:

a) először azt fedezte föl, hogy az Élet valamiféle evolúciónak eredménye
és kifejezője;

b) s ugyanakkor azt is meglátta, hogy ha tudományosan kezébe veszi ennek
az evolúciónak rugóit, hát akkor Ő, az Ember, magas fokú fejlődést érhet el (ult
ra-evolúciót).

Mondom: e két tényező együttes hatására valami ú; perspektíva, új vágy száll
ta meg szívünket: ne csak megmaradjunk vagy jól éljünk, de magasabb rendű

életet valósírsunk meg, feszegessük valami felső Tudat és Cselekvés honának aj
taját.

• Teilhard utolsó írása.
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Szíve mélyén mans minden kutató meg van győződve (ha méltó a kutató ne
vére), hogy csak akkor dolgozik (nem is dolgozhat másként), ha az az eszme járja
át, hogy egyre tovább - s az utolsó pontig - kifejleszti maga körül a Világot.

Más szavakkal kifejezve: ma már minden Kutató - éppen hivatásának kö
vetelménye Iolytún, és legalábbis virtuálisan olyan valaki lett, aki "hisz az Előtte

Járóban", az "emberen-túlinak" szeritell magút,
Meggyözödésem, hogy ez a jelenlegi helyzet. S ennek él következő gyakorlati

következménveí vannak:

2. A Vallás és a Tudomány Konfliktusa, és a megoldás

Az egyházi hatóságok szemében 3Z teszi veszélyessé a Tudományt, hogy bi
zony mcuszaporit]» az "ellenvetéseket" és kifejleszti a kétely hajlandóságát azok
szellemében, akik tudománnyal foglalkoznak.

Eddig kifej telt gondolataim alapján mondom, hogy a probléma egészen más
kópp és sokkal mélyebbro vúgón vetődik föl.

Bizony mielőtt az Elöljárók laboratóri umba (vagy gyárba, - ami lényegében
ugyanazt jelenti) leüldenének egy fiatalt, kétszer is meg keilene gondolniok, - de
nem aitól félve, hogy a "kritikus szellem" fog: Icifejlődni benne, hanem mert
biztosak lehetnek, hogy olyan új hit tüzénelz vetik alá (hit az Emberben), amely
hez valószmü.or; még nem szokott hozzá.

Urerc aut uri: égetni, avagy elégni.
Mi nél ájtatosabb az a fiatalember, annál inkább biztosak lehetünk, hogy 

neveltetésének megtolelően - vallási szempontból úgy tekinti a Tudomány útjait
és húd ításait, mint egyszerű ráadást vagy járulokot Isten Országában.

S másrészt: minél inkább "telivér" tudományos szempontból. annál inkább
van rá eshetőség, hogy azonnal meghódítja az az új perspektíva, amely abszolút
értéket ad legmélyebb vágyai természetes tárgyának.

Manapság az a helyzet, hogya Keresztény egyáltalán nem szentelheti magát
őszintén a Kutatásnak (s ezért nem is versenyezhet nem keresztény kollégáival),
ha nem élteti az az alapvető látás, amely lélekkel járja át ezt a Kutatómunkát;
vagyis ha előbb nem tisztázza magában azt az ellentmondást, amely - tíz közül
kilenc esetben - ott van még lelke mélyén a hagyományos evangéliumi Fönti
értékek és az- új emberi Előre értékei között.

Ebből az következik, hogy ha valaki azt mondja egy Szerzetesnek, hogy vé
gezzen Tudományos Munkát s közben nem engedi meg neki, hogy ugyanakkor
újra gondolja át egész vallási látásmódját, mondom - és tanulmányom elején
is hangsúlyoztam: ez annyit jelent, hogy lehetetlen parancsot ad neki s eleve
arra ítéli, hogy csak közepes eredményeket fog elérni, belső élete pedig meg
lesz osztva.

Ez annál "abszurdabb" helyzet, mert a zsákutcából nem azzal lehet kijutni
(ezt kiáltoztam egész életemen át), hogy gyöngít jük magunkban a keresztény (és
szentignáci) szellemet, hanem csakis azzal, hogy legmagasabb fokára emeljük.

Most itt nincs arra hely, hogy újra kifejtsem kedvenc tételemet, amely szerint
a Tudomány által feltárt összpontosuló Világegyetemben (és csakis ilyen Világ
mindenségben) Krísztus végre megtalálja teremtő tevékenységének teljességét, mert
végre megjelenik a Kozmogenezisnek természetes és legfőbb központja, ahol O
elfoglalja helyét.

De amit most mindennél jobban kell hangsúlyoznom, ez a következő: mivel
a feltámadt Krisztus kerűlt a kozmikus Evolúció pólusára, ezért a keresztény tu
dós - a nem keresztény tudóshoz viszonyítva - nemcsak "hasonló lelkületű", de
kutatómunkája lendületében "sokkal magasabb fokon lesz lelkesedő". Mert az ő

szemében már nemcsak valami homályos Kollektívnek formájában, de legfelső

fokon vonzó és határozott Valakinek vonásaival rajzolódik ki a Jövőben. ígérkező

emberen-túli.
S ettől kezdve a "Föld munkásává" lett kereszténynek szellemében és szí

vében nem, a félelmetes összeütközés, hanem csodálatos összhang üt tanyát a
Föntinek imádása és az Előttünk-Járóba vetett hit között,

Ekkor aztán még a Világ iránt érzett odaadás területén is joggal és büszkén
mondhatja humanista vagy marxista barátjának: "Plus et ego": te embernek
mondod magad: én még inkább az vagyok, mert még teljesebben vagyok ember!. ..
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3. Gondolnunk kell egy gyakorlati megoldásra: sajátos vallási nevelést kell adnunk
azoknak, akik laboratóriumban vagy gyárban fognak dolgozni

Hogyan békíthetjük össze a Föntinek Istenét és az Előttünk-Járónak Istenét
(felismerve, hogy igazában egy és ugyanazt jelentik)?

ötven év óta kutatómunkát végző papok és munkáspapok (l) csak úgy vélet
lenre hagyva kerültek "partizánharcba". Mint én, úgy ők is érezték és többé-ke
vésbé hozzám hasonlóan próbálták megoldani a problémát : "mindegyikünk a ma
ga módján".

Nincs-e már itt az idő, hogy ennek a tapasztalatnak eredményeit leszűrjük,

szabályokba foglaljuk és rendszeresen adjuk tovább az új rekrutáknak? - Vagyis
míclőtt a fiatalokat a laboratóriumba (vagyagyárba) dobnánk, nem keilcne-e
ezentúl nemcsak képességeik és szellemi hajlamuk szerint kiválogatni őket, ha
nem még inkább:

1. megvlzsgálni,
2. ki is nevelni őket lelki beállítottsúguknak megfelelően, hogy észrevegyék

és keressék "a Krisztusit" az "ultra-emberin" keresztül?
Nyilvánvaló, hogy sürgetően kötelez ez a megoldás.
S igy jutunk egészen természetesen arra a gondolatra, hogy vegyük tervbe 

ilyen vagy olyan formában - "specializált szemlnáriumok" megalkotását, ahol a
jól megválogatott idősebbek (akár rövid bemelcgitő időszakokban, akár hosszabb
ku.rzusokon) a holnap fiatal kutatóit és munkásait olyan teológi ába vezetnék be,
amely a mostaninál alaposabban figyel arra, hogy kifejtse az Isten Országát és az
Emberi Erőfeszítést genetikusan összefogó kapcsolatokat. .

Tehát alapvető szellemi kiképzés. De persze lelki nevelés is: ez Szent Ignác
Lelkigyakorlatainak megvalósításában történnék, amelyeket (mint a Dogmát is)
újra kell átgondolni, hogy jobban megkapják értéküket az emberi tevékenységnek
s alkotásnak egyszerre krisztusi és krisztusi vá alakító erői.

"Az Alap", "az Ország", "a két Zászló" ... : mai formájukban már nem szá
molnak azzal, hogy az Előttünk-Járó ezentúl már méltán mennyire vonz minket,
- hiszen az említett lényeges Elmélkedések olyan korban születtek, amikor az
Embert már kész létezőnek tekintették, akit sztatikus Világmindenségbe állítottak;
nem ismerik el teljesen azt az igazán measzentelő és egyesülést teremtő értéket,
amelyet tartalmaz az Emberivé-válfis haladása; s ezért sem a mod"rn Kutatónak,
sem a modern Munkásnak nem adják meg azt, amit míndegvikük főleg a Hitük
től vár: hogyelmondhassák (amit egy JOC-tag mondott), hogy a Teljes Krisztust
érintik meg és közvetlenül be is teljesítik a munk ával.

Mert nemcsak a dogmatikus Krisztolóziát, hanem a keresztény tökéletesség
fogalmát is újra át kell gondolnunk és újra kell elmé'yítenünk (értelmezésében),
mihelyt attesszük a laboratóriumok és gyárak új Viláeecvetemébe, ahol a "te
rerntrr-énv" már nemcsak ,.felhasználandó eszköz", de olyan .,elem-társ", akit a
feilődő Emberiségnek kell magába szervezníe. s ahol a régi Föld-Ég ellentét el
tűnik (vagy helyes formát kan) ebben az ú] megfogalmazásban: "A Föld betel
jesítés"vel kell eljutnunk az Égbe".

Tehát másfajta teológiát és a tökéletesség másfajta megközelítését kell meg
fogalmaznunk a tanulmányi és lelkigyakorlatos házakban, hogy eleget tegyünk a
körü.öttünk "dolgozók" igényeinek és vágyainak.

S mivel a mai kutatók és munkások csak élcsanatal a feilődő T:írs'ldalom
nak, ezért talán még inkább szükséges az, hogy a Keresztény Gondolatvilág és a
Keresztény Ima fokozatosan fedezzen fel valamiféle új és magasrendű imádási
formát a holnap akármelyik hívője számára.

New-York, 1955 március

(1) A murikáspapban a jobb-lét "szociális" követelése elrejti a több-lét vágyát, új-humanista
hitét. De - meggyőződésem - a több-lét hite mindig megvan benne, fő részét s legélén
kebb részét alkotja a "munkás szellemnek" (vö. Paul Vaillant Couturier, Dr. Rivet stb.
ismételt tanúságtételét) .
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