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A lv\UNKÁRA HIVATOTT EMBER

Minden, .arni van, Isten teremtő tevékcnyséqeböl veszi letét. A lé
tezésre hívott dölqok a világteremtés kimeríthetetlen termékenységü
munkéiében bontakoznak meqvalósulásba és ennek a munkának időn

áthúzó, töretlen szándékában birtokolják létüket. Isten a'lkotó akarata
szólítja, kiáltja valóságba a létesülő világot. Míndenr a benne teremtő

örök tevékenység éltet. A dolgok mélyén az Isten dolgozik: "Deus in
omnibus intime operatur". (A Teremtő létbemozdító ídöfelettí tette az
idő mcqállíthatatlansáqában futó dolgok forrása.)

Kezdetben volt a tett. " A tett, a tevékenység, a működés, a mun
kálkodás a világ letesülesének elindítója és megtartója. A míndenséq
nem puszta, értelmetlen, suta tény, hanem egy gondo> és lelkes munka
roppant teljesítménye: egy örök ihlettségből fakadó munkás szándék
beteljesülése. Önmagukat a dolgok a teremtő tettböl kapják, mégpedig
úgy, hogy maguk is tevékenyek, működök, letesitok: lesznek. A létezés
előttiség tétlenséqéböl előáradó valók a megfáradhatatlan isteni mun
kálkodás erejében léteznek és tevékenységben fogant eredetük kílüktet
létezésükön: maguk is tevékenyek. Ez Istentől kapo.t leghatalmasabb
örökséqük. Minél mélyebben átívódík a teremtett valóság a Tiszta
Ös aktus létesítő erejével, annál felfokczottabb tevékenysége van, an
nál munkásebb,

Már az anyag folytonos mozqásban, tevékenységben van. Úgy léte
zik, hogy hatásba bontakozik. Amínek nincs hatása. az nem is létezik.
Mivel az anyag is a teremtői hatás szülötte, nem tud úgy lenni, hogy
ne legyen kiáradó hatása. Tudjuk róla, hogy leqelveszöbb atomalatti
parányaiban és leghatalmasabb kozrnikus tömeqeíb;n E'gyaránt folyto
nos rnozqásban van. Míntha így akarna kitépődni benső tehetetlensége
ből. Munka tartja létezésben az anyagi víláqmtndenséqet. Ha ~gyszer

kifogy az univerzumban a munkára átváltoztatható energia, beáll az
anyag "halálának", az entrópíának végső állapota.

Az élet még magasabbrendü tevékenyséqbem nyilvánul meg, mint
a puszta élettelen anyag. Az élő szervezet a legkülönbözőbb részek
egybzépülésének és egybehangolásának munkás teljesítménye. Valami
rejtelmes, egységbe irányító dolgos akarat építi az anyagi parányokat
sejtekbe. a sejteket szővetekbe, a szöveteket szervekbe, a szerveket
pedig szervezetbe. Mindebben a Izglelemén)'ICsebb megoldásokat vá
lasztja. hogy a szegényebb változatcsságú és egyszerűbb fízíkaí-veqyí
Iolyamatok bámulatos kombtnélásával veqy ,egységes életcél megvalósi
tásába dolgozza a szétesö osztódó anyagot. A,z élet az anyag első tova
építője és átmunkálója.

A mindenség teremtésének legnagyszerűbb kiépülese az emberen
át történik. Az ő léte veszi magába legtisztábban a teremtő isteni tevé
kenységet. Az ember a belátható minJdenslég'elt alkotó munka Ie9szebb
teljesítménye, ugyanakkor azonban ennek a munkának elhívottja is. Az
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emberi tevékenység új formákat bont ki a lét mínden síkján. Az ember
az ígazi. egyetemes küldetésü munkása, dolgozója az épülő dolgoknak,
ö az igazi kooperátora az örök Alkotónak. Munkába mozdul, hogy él
hessen - éspedig mínél teljesebb emberséggel élhessen: munkássáqa azon
ban nemcsak őt teszi emberebb emberré, hanem átalakítja tevékenysé
géna-k teret: a hatalmas természeti világot is.

Az emberi szellemnek anryagi erőket mérhetetlenül felülmúló akti
vitása beleárad az anyagi lét megfoghatóságába és új kategóriákat bont
ki benne'. Az ember is az élelmet kereső, oltalmat kutató, veszélyektől

rettegő, ellenséget meqszimatoló állati test érzékléséri át látja, hallja, ízleli.
örvendi, Iájja, élvezi és féli a környező világot. De a létfenntartást kereső

kíínduíásban .már nem az állati test, hanem az ember találkozik a világ
gal. Az emberi szellem nem merül ki a test igényeinek állati kieléqíté
seben. A szellemi látás áthalad a közvetlen biológiai érdekkörön. Eljut
magához a megrtapasztaltdologhoz, úgy, ahogyan az, önmagában van.
Az ember megérti a dolgokat. l\ természet megnyílik előtte és kimondja
nekí benső, rejtett értelmét, ami összehasonlíthatatlanul' többet fejez ki
és árul el. mint amit közvetlen testfenntartási. biológiai jelentése meg
nyilatkoztat. Az ember előtt megvallják magukat a dolgok. Mintegy
kiszolqéltetíék: neki magukat. Ezen a felnyíló önkíszolqáltatáson ·át nyúl
bele az ember a természetbe, itt ragadja meg azt, itt érinti meg legben
sőbb valóságát. Itt nyilik meg az út a vílág átrnűveléséhez, átmunká
Iásához: az emberi munke, kultúte és eiuilizáció nagy eposzának meg
valósulásához.

Az emberi megismerés a létezőben nem csupán egy esetlegeseh elő

forduló érteimetlen tényt lát meg, hanem a tényfelület mögött meg
pillantja a kimeríthetetlen gazdagságú lehetŐSégek világát is. Mert a lé
tező valamiképperu mindig több önmaga" puszta tényénél és a lehetősé

gek mélységeit rejti magában. S az emberi szellem ezt a rejtett bőséget

sejti meg bennük. A természdnek életet ajándékozó és gazdagító javai
ban, erőiben sem csupán a termést látja, hanem megsejti a termelés ha
tártalan lehetőséqeit is. Ráébred arra, hogy a természet nem merül ki
abban, hogy pusztán van, hanem terméseinek tovatermelésében mintegy
tovább teremthető. Ennek a nagy felfedezésnek megvilágosító fénYé~n
munkás akarata újszerű aktívításba mozdítja a természet élettelen és
élő lényeit. hogy meqsokszorozódjanak a lét értékvalósáqal.

Amikor az emberi megismerés rányit a dolgok lényegére, .az ember.
megtudja, hogya dolgok létesülese hr;>gyan történik és hogyan történhet.
Belelát a dolgok készülésének oksági feltételezettségébe s ráébred arra,
hogy azok nemcsak készülnek. hanem készíthetők is. Ebben a fölesz
mélésben jelenik meg a munkélo ember, a homo' [eber. Ö már nemcsak
szemleli a történéseket, hanem látva a dolgok készíthetőségi lehető

ségeit, belenyúl a kauzális folyamatokba és csinál, készít, munkélkodik,
dolgozik, alkot, termel. Oksáqí meqismerése rávezeti az embert arra is,
hogy a dolgok nemcsak készíthetök, hanem a tevékenység kiszélesíté
sére használhatók is. Be1evonhatók az emberi testnek akarattól szabadon
irányított mozqásí szférájába, átvihető rájuk és kiter;jeszthető bennük
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az emberi aktivitás. így revelálódík szamara az a:nyag nyers tényeinek
és mozgásainak az a nagy lehetősége, hogy eszközZé, szerszérnrné vál
hatnak az értelemtől irányított kézben. Az anyag eszközí lehetőségén

át árad bele az emberi szellern új történéseket elindító munkás tevé
kenysége a dolgok ősírányú működésébe.

Az anyag lomha tömbjeiben és halmazaiban lappangó kimeríthe
tetlen működésí lehetőségek az -eszközzé vált enyaqban aktualizálódnak
és írányítódak, éspedig úgy, hogy felhasználható, értékesíthető működések

lesznek az ember céljainak szolqálatában. Amikor az ember tervszerű rendbe
harmonizálja az anyag felhasználható működéseít, a mozgásoknak és a
mozgásokból eredőteljesítményeknekúj valóságát hívja létbe: a gép vilá
gát. A gépesítésben az emberi tevékenység óriási arányúvá nőtt. Az emberi
rnunkálkodásnak nem sejtett és nem álmodott hatalmú új létformája
támadt: a technika. Ez a gépi technika az emberi szellem legláthatóbb
diadala az anyag erői felett. A rnotorok zúqásában, kerekek forgásá
ban, villamos áramok feszülésében. gépjárműVlek rohanásában. repülők

szárnyalásában hasonló módon van jelen az emberi szellem láthatatlan
tevékenysége, mint ahogyan a létmíndenséqet áthatja a teremtő isteni
aktivitás létesítő jelenléte.

A mult század természettudósa még azt hitte, hogy véqlegesen meg
oldotta az anyag titkát. Azóta műszereínk mind finomabb érzékenységű

médíumán át lassanként kezdiett elénkmerülní az anyag csodálaltos és
félelmetes arca. Most már tudjuk, hogy lefojtott erők lappanganak min
den porszemben. hogy Ieburkolt, lepáncélozott, izzó tűztenger-zuhataq

ban élünk. Ahogy az atombontásban lenyúltunk az anyag rnélybeveszö
gyölooréig, egészen oda, ahol folytonfolyású létezését veszi a testek mín
denséqe, színte megérintettük az anyaqot teremtő Isten láthatatlan kezét.
5az ember boldog meglepetéssel veszi észre. hogya felszabaduló irtó
zatos energiák továbbra is megőrzik eszközi jellegüket és így felhasznál
hatókká válnak a leqmesszebbre vetett emberi célok szolgálatában. Ez
a nagy felfedezés új korszakot kezd a világ átmunkálására hivatott em
ber történetében: az etomkorszekor. Csak az a kérdés, vajjon az ember
termő és áldó szelídségűvé tudja-e majd nemesíteni az anyag' felidézett
erőit - úgy. hogy azok kiteljesítői és ne elpusztitóí legyenek az em-
beri életnek. . .

Az embernek bele kell merűlníe az anyag széfvesző mélyséqeíbe,
de csak azért, hogy utána annál szélesebben magasodhassék bele em
berségéne k anyagfeletti teljességébe. Nem merül ki a hivatása abban.
hogy pusztán csak él az anyagból, hanem arra küldetett, hogy az izévé
és vérévé lett, rajta áthaladó és lényegévé I váló anyaqot átszellernítse
és magasabbrendű tevékenységbe! nemesítse. Hogy az anyag. amí fenn
tartja őt létében, általa több legyen. Ez a nagy küldetés egyúttal nagy
kocká?at is. A7. a veszély fenyegeti az embert, hogy belefeledkezík az
anyagba és nem tud visszatérni önmaga emberi maqaslataíra s ahelyett.
hogy ő hasonítaná magához az anyagot, az hasonítja őt magához.

A szerszárnmal való munka még bizonyos természeti közelséqben,
a test-lélek méreteíben maradt. Még nem hívta elő azokat az erőket,

amelyek messze túlhaladják a természetes emberi - élettér arányait.



Amíkor azonban az ember felfedezte és ténylegesírette az anyagnak
gépi-mechanikai, technikai lehetőségeit. akkor egy új. színte idegen
szerű je1enségvilággal találta magát szembe. A technikában felszabadított
erők már kiszakadnak a közvetlen megfoghatóságból, etgészen új exisz
tenciális síkot teremtenek, sajátos kategóriákkal és törvénysz:erü~égek
kel. Itt már kérdésiessé válik. vajjon az ember a valóságnak eme túl
növekedett teret át tudja-e hatni emberségének lelkével? Mert bár a
gepesülésbe! szervezett anyagi erők: mechanízmusa létet bővítő s életet
hordozó, áldásos jelenség. mégis a gép és a puszta technik. 3 csupá';
holt mozqás ésenergiaáramlás a teljes életű emberséggel szemben. Az
alkotó összehasonlíthatatlanul _több alkotásánál. Ezért végzleltesen d
szeqényedík az ember, ha élete elqépíesül, ha öntudata és őrilátása

elmechanízálódík, ha az egész techníkaí valóságot nem tudja beleépí
teni testi és lelki valójának eleven színtézísébe. Az elgépiesedés túlte:
gését közvetlenül az ernber életirisseséqe, ösztönös üdesége szenvedhetí
meg. A természetrajongó naiv romantikusokkal szemben értékelnünk és
védelmeznünk kell a technikai civílízácíót. Az ember nem mondhat le
diadalmas alkotásáról, hisz nélküle lehetetlenné válnék, míndennapí élete.
Viszont ugyanakkor teljes életű és emberséqű embernek kell maradnia.

A munka nemcsak a termész-etet változtatja' meg. hanem míndenek
elött átalakítja az embert. Munkára, alkotásra való e!hivottsága szólítja
elő az embert lehetőségeinek bízonytalansáqából, hogy a valóság bizo
nyosságában megtalálja igazi önmagát. Aki nem tesz semmit, az önma
gáv,al sem találkozik. Az alkotások hozzák fe! a rejtett mélyséqeket.
Ezért hatja át az ember munkálkodását az önmcqtaláíásnak mindig új
me91epetésü öröme. Nincs is hatalmasabb Lelkesités az anyaggal bir
kózó embernek. mint látni megnövekedö önmagát a meghódított tev
mészet roppant arányaíban: látni azt. hogyan terjed bele léte a világ
kozmíkus méreteibe: látni gondolatain,ak megjelenését a testek iszonyatos
tömeqeínek újjáteremtett világában; látni akaratának erejét a gépekbe
mozdított anyag kerínqésében, A munka szabadítja ki az embert testi
valójának szűkreméretezett kateqóríáíból. A, munka valósítja me'g és
fejezi ki az embert. Sohasem szabad az alkotásra rendelt embemek
eltántorodnia világot építő hivatásától, mert ekkor végzetesen elszeqé
nyediki legbenső valósága. Hiszen a munka legjelentősebb lélektani ve
tülete abban van, hogy általa az ember átéli és betölti léthívatását. Míg
az embemek van munká]a, addig érzi, hogy teljes értelemben létezik.
hogy létének van jelentése, hogy élete nem értéktelen.

Az embemek az a lényeqí tulajdonsága, hogy társas lény. kifeje
zést nyer a munkában is. A 1egegyénibb munkának is közösséqi dimen
ziója van. Születésével az egyén emberektől átdolgozott, etmüoelt. át
teremtett világba érkezik. Amikor munkába áll. egyetemes emberi mun
kaközösségbe kapcsolódik. DolHOS fáradozásában az ember soha sincs
egyedül: munkája míndíq ,egy élő munkaszervezetbe szövödík bele. Kö
zösségböl indul d munkás tevékenysége és közösségbe épül. S mint
ahogy sohasem dolgozik kizárólag ma9ábOl. úgy sohasem dolqozík tisz
tán csak magának. Igaz. hogy mínél tökéletesebb a munkája, annál
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egyénibb, viszont éppen legegyénibb munkájának, újszerű teljesítményé
nzk van a-Iegegyeternesebb közösséqt jelentősége. A közösség nem át
lagot vár tőle, hanem olyan valamit, amit csak ő nyujthat. Igy lesz
az egyén munkája által valóban gazdagabb a világ.

A dolgozó ember élete áthatóbban szövödík bele .a közösséqbe.
mint a dologtalané. Hatalmas és szoros egybdogódzáSra van szükséq,
hogy az ember meg tudjon küzdeni a lét munkára szólító Feladataival.
Az embereknek meg kell egymás között oseteniok a munkát. nemcsak
mennyíséqíleq, hanem mínöséqíleq is. A munkarneqosztás nem osztja
meg az embereket, hanem ellenkezőleg: egységcsíti őket. Iobban átélik
azt, mennyire eqymásaak vannak utalva. A munka differenciálódik,
ugyanakkor azonban integrálódik is. mindenki más mumkát végez, ezek
a részletrnunkák azonbar» szervescqyséqbe szövödnek. Az egyetemes
emberi érdek és cél hatalmas munk<Jközö~séggé teszi a dolnozó emberi
séqet. Míndenktnek hivatása van a munkához, de sajátos hivatása. Az
embemek rá kell ébredníe, mílyen tevékenységre' van hangolva lénye,
rnílyen munkálkodásban tudja kifejteni Legtermőbb képességeit. A leg
egyénibb munkahivatás tudatával kell vállalnia a közösségi munkafel
adatok teljesítését. Ahol elszíntelenedik az ,egyéni hivatástudat, ott el
terméketlenedik a közösségí munka is. Ha viszont mindenki szabadon
megkeresheti és ,klibontja saját munkalehetöséqeít és ezeknek az átélt
hivatásból fakadó tevékenységeknek alapján szeroezodik a társadalom,

"akkor mind az egyén, mínd a közösséq a leggazdagabb t eljesítrnényt
nyujtja és a Ieqböséqesebb javakban részesül.

Az emberi tevékenység rneqnyílvánulásaín megcsillan valami az
emberi lélek rejtett szépséqének Iényéböl, ami tnűuészetté . avatia cl leg
jelentéktelenebb munkálkodást is. Nincs olyan emberi mű, amely eqyúttal
nem lenne müvészi alkotás is. Művész.ette lesz a szántás, vetés, aratás,
kőfejtés, bányászás, sütés, főzés, varrás, építés - és hatalmas megnyí
latkozású művészetté lesz az anyagnak leqdíadalmasabb alakítása: a
technika is. A gépek új szépséqeket hOZDIa.k a tererntett míndenséqbe.
A gépek formáinak, mozqásaínak, zenéjének külön esztétikája van. Csak
talán még nyersnek tűnik újszerű művészetűk, talán még a technikai
kifejezés nem találta meg igazi szép formáit.

Az ember a technikában is, mint minden alkotásában, ki akarja
fejezni önmagát: lenni akar. A halál nem tudja egysze,rre tzljesen meg
semmisiteni. a temető nem tudja egysznre teljesen elföldelní az alkotás
emberét. Halála utálll itt maradnak művei, elkotésai, őrzik meghajt életét.
Lassanként azonban ebben a síron áthaladó életében is meghal az ember.
Hiába menti bele lelke álmait az anyag haláltalan Iétezésébe: az időben

rnínden múlóvá oldódik.
Az emberi rnunka végső értelmét éppen ezért csak az ember hal

hatatlan erkölcsi voltában nyeri. Nem az anyag láthatóságában dől el
az emberi fáradozások sorsa, hanem a szellemi lét szabad döntésekben
mozqó halhatatlan víláqában. Az embernél a munka - végsŐ' jelentő
ségében ~ hem pusztán. testi önfenntartás, te rmészethódítás, vany koz
mikus méretckbe való ,kiterjeszkedés, hanem örökerkö!csi feladat tel-
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jesítése. Az embernek Istentől kapott időtlen érvényű erkölcsi misszioie
van a munkához. Az ő rendeltetése: {Bire, et, en [eisent, se faire --'
alkotni és alkotva alkotödní, miként Lequiet .mondja. S míg az ember
külsö alkotásatbarn menthetetlenül eltemettetik. benső valóságban mind
örökre megmarad. Nem külsöséqeíben, hanem bensőségében hatalmas
az ember. Nem akkor a leI:Jnagyobb. amikor az atomerők felszabadítá
sával világépítővé lesz. hanem amikor munkafeladatának teljesítésével
egy örökkévalóság felett dönt. Innen érthető. hogy nemcsak a külső

ségekben megmutatkozó munkásságnak van értéke. hanem a láthatatlan
rejtekben maradó tevékenységnek is: a. szemlélödésnek, a tiszta gondol
kodásnak és általában mínden értelmiségi munkának. Mert az ember a
célja mínden fáradozásnak. Nem külső történések a munka értékének
végső lemérőí, hanem a bensőségében halhatatLan létü ember. Igya leg
elrejtettebb munkás tevékenység is megmarad. Mínden emberi fáradó
z.ásnak azonos esélyei vannak az elmúlhatatlan értékek valósítására.
Az erkölcsi értékek örök fényében kitisztul a munka igaz jelentése és
megmutatkozík a munkában valő végső egyenlőség. . .

Eppen a legnagyobb kultúrateremtő népek sejtették és tudták leg
világosabban. hogy az emberi munkának el nem múló értéke van. A hal
hatatlanság gondolatából születtek a leghatalmasabb kultúraépitő szán
dékok és a halhatatlanság meggyőződésében nyeri ígazi sűlyát, komoly
ságát és értelmét minden erőkifejtés. Teljes odaadással csak az örőkké

valóságnak tud dolgozni az Istentől teremtett ember. Ahogy a muruka
igazi. önfeláldozó. neves és névtelen hősei mindig érezték is. hogy a
muruka nem kényszer. hanem örök értelmű hivatás.

Isten teremtő tette örömteljes munkálkodásra rendelte az embert.
Az Írás szavai szerint: "Vette tehát az Or Isten az embert és a Gyö
nyörűség paradicsomába helyezte. hogy művelje és őrizze meg." (Gen.
2.. 15.) Az ember azonban elhűtlenedett nagy küldetésétöl, ezért nem
kerülhette el árulásának keserű következeményet. Elvettetett az Istentől

és kitag'adtatott. Az isteni Igazságosság átka félelmetesen sötétlett szám
űzött életében és természetes, hogy árnyékot vetett munkélkodásének
értelmére is: ..Átkozott legyen a föld munkád alatt - hangzott az ité
let -. fáradalmak árán egyél abból élted valamennyi napja alatt. Tö
víst és bogáncsot hajtson. az néked s a föld növényzetét egyed. Arcod
verejtékével edd a kenyeredet. míg vissza nem térsz a földbe. amelyből

vétettél. - mert por vagy s vissza kell térned a porba!" (Gen. 17-9.)
Belátharatlan - évezredek messzeséqébe vetődött az Istentől elvettetett
ember. Dolgozott, mert dolgoznia kellett. de a munkának nem. láthatta
igazi értelmét és nem ízlelhette édességet. Mindig valaaii v:ég%etszerű~
séget látott benne: elítéltetést. Legtöbbször pedig szégyent és megaláz
tatást. A pogány szemleletben a munka a leiqéxottek, a rabszolgák fel
adata. Azonban az idők teljében eljött az ember megíg,ért Megváltója
és az emberi munka megszentelője. S amióta a míndenséqet teremtő

Isten egyetlen Gyermeke az Ács Feleséqének fia lett. feloldódott a
munka átka. felszabadult az emberi k~ZIe'k munkája, megáldatott a mun
kábafáradt emberi test verejtéke. Isteni méltóságot nyert a munka, mert



maga az Isten is, harminc esztendeig, kérges tenyerű, napégette arcú
ácsmunkásként élt közöttünk.

A megtestesült Isten hozta mega munka meqszentelését és a ketesz
ténységhirdette meg .a világnak a nagy örömhírt. A rnunkás Krisztust
Istenének valló kereszténység ébresztette rá az emberiséget a munka is
teni méltóságáraés múlhatatlan értékére. A kereszténység adott igazi
munkakedvet az alkotó emberi szándéknak. Igaz, hogya keresztény
hivatástudat nehezen tudta leküzdeni az őspogányság evezredes képze
tdt és azok minduntalan visszakísértettek történetében. A letargíának, a
terméketlen passzivításnak, az anyagban mozgó tevékenység elátkozásá
nak tarka változatossáqú eretnekséqeí folytonosan ott ólálkodnak a názá
reti ácsmühelyböl elindult vallás körül. De az igazi keresztény ember
tudja, hogy a munka szerit hiuetés. Nem szolgaság, hanem uralkodás:
uralkodás a természet mérhetetlen hatalma felett. Nem szégyen, hanem
dicsőség: dicsősége az Istent másoló embernek. Nem kényszer. hanem
szabadság: szabadsága a vak anyagi erőkkel szembeforduló merész földi
vándornak.

Kultúrtörténészek meqállapitják, hogy ,a modern természettudomá
nyos kultúra és technikai civilizáció a keresztény szerzetesséq intézmé
nyéből fakad. Az újkor természettudósának és feltaláló munkásának ős

tipusa a keresztény szerzetes, Ö valósította meg aszkézisnek és aktíví
tásnak. szernlélödésnek és ténykedésnek azt a csodálatos szintézisét,
amely teremtő talaja lett a természettudományos fejlödésnek.. Az alkotó
munkához dialektikus ellentétességben feszülő kettősség kell: elmélyedés
és tevékenység. Nehéz megtalálni és megvalósítani ennek a kettősségnek

eleven, teremtő szintézisét, mert vagy az egyik, vagy a másik Végletbe
siklik az ember. Indiában például minden alkotó akarat belefulladt a ter
méketlen szemlelödésbe, a kínai őskultúrát viszont az gyökértelenítette
és szárította el, hogya kínai lélek szétszóródott és elsekélyesedett a min
dennapi gyakorlatiasság közvetlen gondjaiban. A kereszténység hozta
meg a tevékenységet teremtövé tevő aszkézist. Mert ahhoz, hogy egy
tudós fölfedezze a természet titkait, hatalmas áldozatot jelentő aszkézis
kell: elvonulás, lemondás és kérlelhetetlen önfegyelem. Ruthcrford
például százezer kísérletet végzett a Wilson-kamr'ával, míg hat esetben
atommaghasadást észlelt. Ez olyan szívós kitartást és összeszedettséget
igényelt, mint amilyenre a keresztény szerzetesí aszkézis tanitotta meg
az emberiséget. A szerzetes elvonult a világtól, de ezt nem a buddhista
életmegvetés passzív lelkületéből tette. Az ő elvonulásának szándéka ha
talmas életigenlésből fakadt: a tökéletesebb, a magasabbrendű, a termé
kenyebb élet titkának nagy szomjúságából.

Az emberi munka nem más .. rnint a Teremtő örök munkálkodásának
folytatása az idő mühelyében. De csak akkor lesz az emberi munka Isten
képmásává magasodó ember teremtő lendülete, ha ez a munka is meg
szentelödík, mint az a nagy isteni alkotás az idők hajnalán. A munkás
ember a Teremtő elküldöttje. Viszi és vésí az isteni arcot az alaktalan
anyagba. Munkássáqával istenibb értelmet ad a világ kífejtözésének. De
hogy el ne vesszen hivatása betöltésének úttalan' útjain, vissza-vissza kell
térnie önmaga mélységeibe, hogy itt találkozzék a csend és nyugalom
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megerősítő Istenével. A teremtő Istent ünneplő csendes megpihenés azt
jelenti, hogy az ember fölötte áll a rnunkának, hogy a munkás nem rabja,
hanem ura alkotásának, hogy a dolgozó test-lélek több érték, mint a
puszta munkateljesítmény. Ha az emberben nem lenne meg az ünneplés
nagylelkűsége, a munka megbosszulná magát rajta és kisajátítaná őt ma
gának. Az ünneplés benső elmélyedése ráébreszti az embert arra, hogy
munkás fáradozása nem vakcélú kényszer, hanem szent hivatás telje
sítése.

NEM A DOLGOK
Nem a dolgok bonyolultak, te vagy
a bonyolult, aki szemléled őket

és addig boncolod. amíg e nagy
egység ezer atomra hull előtted.

Megpróbálod aztán, hogy összerakd
s kitudd Lelkét a létadó erőnek;

mohón hajolsz lencséd fölé, de csak
fej fákat. látsz, nagy jelkép-temetőket.

Ez hát a világ? föltételezések
tömegsírja, amely fölött az élet
talány-arcának örök fátyla leng?

Vagy az egység, mely ott dereng a részek
tükrén, mégis a lételőtti Lélek
elmosódó lábnyoma idelent?

R Ó M, 13, 11-14.
Ideje már, hogy álmodból fölébred],
mert nem állnak meg érted a napok.
Vigyázz! míg alszol, eltelik az élet
s meghalsz, mire fölkelne hajnalod.

Ne éreznéd. hogy bensödet a féreg
emészti már? Ó lélekző halott,
ajkadon oly jajongva sír a lélek,
hogy lehetetlen meg nem hallanod.

öltsd fel a világosság fegyverének
ragyogását és készülj: az itélet
közelebb van hozzád, mint gondolod.

Úgy járj tehát, hogy ha majd az igéret
beteijesedík, az örök Igének
dicsősége -övezze homlokod.
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