
Szennay András

TECHNIKA ÉS TEOLÓGIA

Az első pillanatban tán kissé szokatlanul hat e két fogalom egymás
mellé helyzése. Van-e a technika világának vonatkozása a teológiához?
Tehet-e fel kérdéseket IS várhat-e <azokra választ? - Erre igyekszünk a
következőkben feleletet adni.

Néhány hónappal ezelőtt jelent meg Henri Daniel-Rops-nak, a neves
francia teológusnak és történésznek "Der Mensch und die Technik" c.
tanulmánya (in: Greinacher-Seeger: Die Frohbotschaft Christi im Reiche
der Arbeit, Freiburg 1959.), melyben "az ember és a technika kapcsolatát"
századunk legnagyobb problémájának nevezi. A kérdést - mint írja 
nem kezelhetjük úgy, miként pl. egy aritmetikai vagy trigonometriai fel
adatot. Nem elégséges annak egymástól függetlenített és elszigetelt kul
túrtörténeti, gazdasági, szociológiai, stb. tárgyalásrnódja sem, mivel e
probléma az embereknek elevenébe vág, testét-lelkét, szellemi világát, az
egyént és társadalmat egyaránt a legközvetlenebbül érinti. A teológiai
munkának megtisztelő feladatai közé tartozik, hogy korunk e nagy prob
h-májával kapcsolatosan is hallassa szavát s az átfogó nézésmódot támo
gatva, közelebb hozza a kielégitő megoldást. Mondanivalóját természete
sen saját alapelveire. elsősorban a kinyilatkoztatásra építi. Ez a követel
mény s a tradiciókhoz való ragaszkodás azonban semmikép sem zárhatja
ki azt a reális és korszerű tárgyalásmódot, melyet a sorsdöntő korproblé
mák tárgyalásánál a teológia napjainkban valóban alkalmaz.

Erről a "keresztény realizmusról" szól a fent idézett mű egy másik
tanulmányában M. D. Chenu, a jeles francia dominikánus "Die christliche
Bewaltigung der technischen Welt" címmel. A Szentírásra és Szerit Ta
másra épit s mégis új hangon adja elő mindazt, amit a teológia a kerese
tény ember számára az újkor technikai fejlődésével kapcsolatosan mond.
Hangsúlyozza, hogy a keresztény hittartalom korunkban is lelkiséget,
szellemi frissességet képes mind az egyetemes kozmosz, mind pedig a
XX. század technizált civilizációja számána nyujtani. Oly történelmi órá
ban élünk - írja - melyben a legkisebb és legnagyszerűbb dolgok egy
aránt képesek Isten dicsőségét és az emberek javát szolgálni.

E két neves szakember véleménye mellé csatolhatjuk még azt a ta
pasztalati megállapítást, hogy napjainkban az ember külső és belső világa
mindinkább a tudományos vizsgálódás középpontjába kerül. Ennek kö
vetkeztében a modern ember érdeklődése egyre jobban az emberekkel
kapcsolatos folyamatok, események, a rohamos fejlődés dinamikus tényei
felé irányul.

Ezért az élet nyujtotta jelenségeket és illetékes szakemberek tudomá
nyos megállapításait vesszük alapul, amidőn azt hangoztatjuk, hogy a
hittudományos munka számára korunk egyik jelentős tényezőjével, a
technikával kapcsolatban is feltétlenül elérkezett a Bibliában sokat han
goztatott "kairosz", azaz az üdvösség órájának az ideje, melyben - Szent
Pál figyelmeztetését meghallva - "itt az óra, hogy felkeljünk álmunk
ból" (Róm. 13, 11.).

Az újszövetségi Szeritírásban ennek a "kairosz" szónak mély értelme
van: azt az Isten bölcsesége által előkészített pillanatot, Időtartamct je
lenti, mely az embert valarnilyen döntés elé állítja, hogy sajátközremú
ködésével is belenyúljon üdvösségének itt és most, az adott körülmények
között kínálkozó munkálásába. Krisztus tanítványainak minden időben
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ébereknek (Lk. 21, 36) kell lenniük s ennek a nagy feladatnak tesznek ele
get napjaink teológusai is, amidőn sorsdöntő korproblémáknál és jelensé
geknél szavukat hallatják. E feladatnak vállalása igazolja elsősorban a
technikával is foglalkozó hittudomány jelentőségét. Ehhez járul még az a
szintén rendkívül fontos körülmény, hogy a teológia ezáltal a hétköznapi
élet munkájában dolgozó ernbereknek válik pozitiv támogatójává. Végzi
pedig ezt azzal, hogy saját alapelveire építve, a hit világosságánál mutat
ja be a technjkátvazt a földi, reális értéket, mellyel korunk embere nap
mínt nap találkozik. Az objektív földi értékek - így a technika is 
mind nagyobb méltóságra emelkednek, ha azokat több irányból világítják
meg a tudományos kutatás reflektorai, A mai életet irányító ideológiák
- bár különböző alapokra építenek - mind megegyeznek abban, hogy
hangoztatják: a világnak, az életnek, a társadalom életének, az emberi
munkának s az azt támogató technikának komoly rendeltetése és mély
értelme van.

Éppen ezért a teológiai munka nem ,rekedhet meg a szeritírási szöve
gek regisztrálásénál, magyarázatánál és rendszerezésénél. hanem el kell
érkeznie ahhoz a ponthoz is, rnint azt R. Aubert kifejti (La théologie cat
holique au milieu du XXe siecle, Paris 1954), ahol valarnivel többet nyujt
a sok évszázados multra visszatekintő kézikönyvek és monográfiák már
már sematikussá váló megállapításainál. A horizontot mesterségesen le
szűkíteni, formák közé merevedni : az egészséges haladásnak mindig ke
rékkötője volt.

Bölcseleti és teológiai megfontolások, de a mindennapi tapasztalás is
igazolják, hogy az ember szüntelenül testi-lelki-szellemi tökéletességre
vágyik. Ezért azon is fáradozik, hogy erőfeszítéseivels a munkáját támo
gató technika segítségével is minél jobbá és szebbé varázsolja a Terem
tőtől megművelesre kapott (Gen. 2, 5) világot. A történelem tanúsítja,
hogy az embernek az idők folyamán a világhoz való kapcsolata s a felette
való diadalmaskodás a legkülönfélébb módon nyilvánul meg. Gondoljunk
csak pl. a letűnt inka kulturára, mely még a mai technikai fejlettség mel
lett is csodálatraméltó kő-városokat tudott építeni s míndezt magas he
gyen, 2-3000 méterrel a tenger színe fölött! A míkro- és makrokez
mcsznak a szellemi képességekkel rendelkező ember előtt fejét meghajtó
kaposolatát fejezi ki az a tény is, hogy az ember munkáját támogató
technikának terjedese nyomán mind inkább változatosabb, termöbb éi>
lakhatóbb lesz a világ. Ennek hiánya, illetőleg eltávolodása viszont slvár
ságot eredményez. Ahová pedig az emberi kéz és szellern irányította
technika még sohasem jutott el, ott - rnint azt Philip Desseuer kifejti
(Erwartung der Ewigkeit, 1946) - minden a kihalt pusztaság képét
mutatja.

A kozmosz középpontjában tehát az ember áll. A világ úgy került ki
lsten 'kezéből, hogy az embertől nyerjen további formálást és rendezést.
S ezt az alakító és rendező munkát végzi az ember akkor, midőn az állat
és növényvilággal kerül kapcsolatba, ennek a hívatásnak felel meg, ami
dőn az égitestek vagy az anyag legkisebb részecskéi felé irányítja érdek
lődését. Mindebben ,a munkájában pedig óriási segítséget nyujthat szá
mára korunk szédületes tempóban fejlődő technikája.

Azoknak a teológusoknak és lelkipásztoroknak száma, akik a tech
nikát színte kizárólag mint karunk emberének "nagy kísértését" emlege
tik, száma meglehetősen nagy. Az ugyan kétségtelen, hogy a technikailag
rohamosan fejlődő világ oly tényezőket is rejt magában, melyek va:l..Iá&
enkőlcsí és természetes humanista szempontjábód ís egyformán D.ag7 Ye-
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szedelmét jelentenek. Úgy véljük, elégséges, ha csak a milliók életét ve
szélyeztető nukleáris fegyverekre, vagy pl. a nyugateurópai és amerikai
sajtó által is ismételten Ielpanaszolt, az ifjúság lelkét mételyező, a gyil
kosságot sportnak feltüntető ún. vadnyugati és gengszter-filmekre gon
dolunk.

Lehetséges és helyénvaló-e azonban ezekből a közismert tényekhól
azt a következtetést levonni, hogya technizált civilizáció saját lényegéból
kifolyólag vaskövetkezetességgel maga után vonja az egyén és a töme
gek kisiklását? Ez téves okoskodás és helytelen következtetés.

A technika ugyanis nemcsak problémát jelent a vallásos, társadalmi
és nemzetközi élet számára, hanem pozitiv vonatkozásában is áll azókkal.
Célkitűzésünk értelmében természetesen itt csak a teológia és technika
kapcsolatával foglalkozunk és igyekszünk arról pozitiv megvilágításban
tárgyalni.

Első megállapításunkat J. Daniélou nyomán tesszük, aki "La mission
du emétien dans un mande technique' c. tanulmányában (Bulletin du
Cerele Sairit Jean-Baptiste, Juin-Juillet 1958) kiemeli: a technika fejlő

dése az emberek gondolatvilágában bizonyos tisztulási, Ieszűrődési folya
matot eredményez. Sok minden, amit a technikailag kevésbé fejlett világ
ban "természetfölöttinek" könyveltek el, ma már mint természetes jelen
ség áll előttünk. E tisztulási folyamat nyomán a vallásos meggyőződés

számára is csak haszon származhat. Ezáltal ugyanis megszabadul a
pszeudo-szupernaturálisnak, az ál-természetfölöttinek, az ál-vallásos jel
legnek fölösleges és káros ballasztjától. A primitív ember ugyanis - min
den rossz szándék nélkül - tudatlansága következtében igen sokszor
"tennészetfölöttit" sejt. A tudományos és technikai haladás nyomán tehát
mind világosabban lép előtérbe az igazi vallásosság is. Ily módon a techni
kai 'haladás is pozitiv támogatást nyujthat a vallásnak, illetőleg a [ózan
vallásosságnake

A gyakran felhangzó segélykiáltások mellett, rnelyek a technikai ha
ladás nyomán felszabadítható és sajnos - Hiroshima, majd az atomrob
bantások nyomán megfertőzött japán halászok a koronatanúk ! - már
olykor-olykor fel is szabadult démoni erők ellen kérnek segítséget, más
hangok is észlelhetők. Jóleső érzéssel vesz az ember oly hívatott szak
tudóstól megírt könyvet a kezébe, mint amilyen Paul Kössler braun
schweigi mértnök-professzornak a műve (Technik und Ethik, 1949). Köny
vének lapjai a legszolidabb emberi és valláserkölcsi normák szellemé
ben íródtak. Alaptétele: nem az önmagában semleges technikát kell kár
hoztatni, hanem azt a visszaélést, amellyel az emberi ész és kéz a techni
kát nem egyszer megközelíti vagy fel is használja.

Ellentétben azokkal, akdk "apage"-t, távozz tőlem-et kiáltanak min
den technikai haladásra, Kössler a keresztény ember.magatartásával hom
lokegyenest ellenkezőnek és szánalmasnak bélyegzi aat a kényelmes ál
láspontot, melyengedi, hogy a technika világát valóban a démoni erők

szolgálatába engedjük át (13, 6.).

Egyáltalán - beszélhetünk-e a technika démonáról ? El kell ugyan
ismernünk mindazt a veszélyt, melyet a technika fejlődése magában rejt
het. Tudjuk - az elmúlt világháború is megtanított rá -, hogy a tech
nika megszállott emberek hatalmi eszközévé s népek gyilkosává válhat.
Annak is tudatában vagyunk, hogy a gyors fejlődés nagy felelós.séget
rak az emberek vállára. Nem írható azonban a technika számlájára, hogy
pl. az óriási módon fejlődésnek indult, a technika legmodernebb vivmá-
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nyait is felhasználó francia gyárigarnak munkásai nyomoruk sűrűn ködlő

gyűrűjével veszik körül a "világ fővárosát", Párizst. Francia lelkipásztori,
szociológiai folyóiratokban, napilapokban, könyvekben és regényekben
gyakran találkozhatunk ennek a "technika árnyékában" élő, sanyarú
sorsú, ütött-kopott házakban és Szajna hídja alatt lakó társadalomnak,
sivár életét bemutató leírásokkal. Gondoljunk csak pl. Godin abbénak
és P. Lhande~nak műveire.

Ha tehát a modern technizált világban körültekintünk és éles tc
kintettel észrevesszük a sötét foltokat LS, akkor a teológia szemléletmód
jával azt is meg kell állapítanunk, hogy a valláserkölcsi megfontolások
feltétlenül elősegíthetik a bajokat orvosló konstruktív megoldást. A ha
talom bűvös igérete - "olyanok lesztek, mint az Isten" (Gen. 3, 5) - és
a kapzsiság már régesrég megkísértették az embert, még rnielőtt techni
káról egyáltalán sejtesei lettek volna. Az, hogy a gyilkos akaini furkós
botot, vagy az "Özönviz előtt" c. film lezüllött, cél nélkül tengedo francia
ifjúságának halálthozó fegyverét, az automatapisztolyt használja - cl

bűn felelőssége és nagysága szempontjából teljesen közőmbős.

A világ - arnint azt a teremtéstörténet lapjain olvassuk - midón
Isten kezéből kikerült, "jó volt". És ha az ember, Isten parancsának ele
get téve, a technika adta eszközöket is felhasználja ennek a világnak
tökéletesebbé, az ember számára használhatóbbá alakítására: erkölcsi
leg feltétlenül helyesen cselekszik. Ha szabad igy szólnunk: hozzáad va
lamit a világ jóságához. Ha viszont ennek az ellenkezőjét teszi, akkor a
rosszat, a bűnt .szolgálja. Az embernek a technikával kapcsolatos erkölcsi
magatartását tehát ez a bipolaritás jellemzi: jóra és rosszra egyaránt fel
használja azt. Az előbbire buzdít az egyén és a társadalom érdeke s a
keresztény erkölcs által is egyedül helyesnek ismert magatartás, az utób
bitól pedig - rnindezck mellett ~- óva int az objektív értékvilágnak alap
vetően emberi tiszteletbentartása. A jót ugyanis még inkább értékeljük,
ha arra is gondolunk, hogy mily nagy céloknak szolgálatában állhat.

Az ebből az értékelésből fakadó tisztelet szelleme állítja fel a kö
vetkező értékrangsor t:

Tisztelet az Istentől alkotott természet erőivol szemben.

Tisztelet a teremtői terveket szolgáló minden alkotó és feltaláló em
beri gondolatnak.

Tisztelet a technikában mindezeket az ember hasznára és megsegi
tésére fordító mindenfajta munkával szemben.

E tiszteletadás egyszersmind a helyesen értelmezett keresztény alá
zatnak szelleme is. Nem "divatos" kisebbségérzet, nem ügyefogyottság,
hanem a helyes értékrangsor fel- és elismerése. Ebből a lelkületből fakad
azután az az őszinte hála és szolgálatkészség, mely nagyrabecsüli az em
beriség kimagasló szellemeit, a technika zászlóvivőit, s azok tudását ap
rópénzre váltva. szolgálja embertársait. Mindaz, akiben - legyen bár
szellemi vagy fizikai munkás - megvan a készség erre a közösségért vég
zett szolgálatra: sohasem fog lelkiismeretlenül visszaélni a technikával.

A Zsoltároskönyvben olvassuk: "Alig valamivel tetted őt (az embert)
kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztelettel koronáztad meg" (8, 6).
Az embernek ez a nagy méltósága abban nyilvánul meg, hogya legki
válóbb minden evilági teremtmény között, uralkodik az állat-, növény- és
a merőben anyagi világon. Nem fizikai adottságaival éri ezt el, hanem

.azokkal a szellemi képességeivel, melyek magához az Istenhez teszik ha
sonlóvá. E szellemi képességek birtokában volt képes a Thornton Wilder
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,.Hosszú út"-jában a technika kezdeteként megjelölt keréktől kezdve a
legkomplikáltabb gépekig mindent megálmodni és megalkotni. Az em
bernek ez a nagy méltósága természetesen magának a Teremtőnek di
csőségét és hatalmát is hirdeti. Nem egyszer hallottunk már ilyen kije
lentést: le kell törni az embert, hogy az Isten felmagasztaltassék! Ennek
a mi felfogásunk szerint épp az ellenkezője igaz: azzal, hogy az ember a
modern tudomány és technika segítségével mindjobban növekszik, a vég
telen Isten még nem lesz kisebb! Az erejében és tudásában rohamosan
gazdagodó vallásos ember előtt pedig mindjobban kibontakozik a Teremtő

dicsősége is.

A "legkeresztényibb" példára emlékeztetünk : a kereszténység két
ezer év óta rendkívüli nagyságot és hatalmat tulajdonít Máriának, "az
Or szolgálóleányának". Mégsem vádolhatja senki azzal, hogy amit Máriá
nak juttat, azt Krisztustól veszi el. Ugyanígy: minél inkább nő szemünk
előtt az ember óriássá, annál jobban döbbenhetünk rá annak nagyságára
és hatalmára, akinek teremtő kezéből az ember kikerült. Hasonlattal élve:
a modern tudomány oly tükör, melyben a réginél élesebben kirajzolódó
istenképet pillanthatunk meg. Felesleges tehát az a "pasztorációs buzga
lom", mely el akarja vitatni az embertől a Teremtő által beléje oltott
képességeket, vagy gátolni kívánja azoknak kibontakozását, Annál fon
tosabb azonban sürgetni ezeknek a képességeknek s az általuk létrehozott
eredményeknek a valós és helyes értékrendbe való beállítását.

Feltétlenül szükségesnek tartjuk e helyen két gyakran elhangzó el
lenvetésre választ adni.

Az ember már odáig merészkedett, - halljuk itt is, ott is, hogy bele
kontárkodik az Isten dolgába. J can Daniélou-val válaszolunk: megfonto
latlan beszéd és elhibázott lelkipásztori magatartás ez ! S valóban, a tör
ténelem a tanú, hogy új, ismeretlen erők, új, az életszabta körűlmények

megjelenése sokaknak szemében fenyegető jelnek vagy tiltott dolognak
tünt fel. Például: a választott nép sokáig csak szabad helyeken táborozott,
félt a "modern" városalakítástól. S mégis, elérkezett a történelmi pilla
nat, amikor Dávid király megépítette Jeruzsálemet, a Szent Várost és
így a köztük élő Istennek és népének kőből és fából épített lakást adott.
Ez az "újítás" azután hosszú idöJ'f' döntő irányt adott Izrael történetének.
Napjainkb an is hasonló fordulópont "lött állunk. (Jj emberformáló és
társadalomalakító erők rnüködnck, új, a réginél tágasabb lakást készíte
nek az embernek. Miór t nl' működhctnék közre az új otthon szálláscsiná
lójaként a keresztény ember is ? Miért ne támogathatná ebben a munká
jában az új szárnyakat kapott technikai fejlődés is ? És míért ne segít
hetné - a maga módján és eszközeivel -- a teológia, ezen belül pedig
különöskép az erkölcstudomány és lelkipásztorkodástan is? Mindkettő

nek feltétlenül a feladatai közé tartozik, hogy az élet realitásait figyelem
be véve, ebben a kitágult és technikailag rohamosan fejlődő világban is
mutassák az örök cél felé vezető utat.

A túlságosan aggódók másik ellenvetése: mire való az egyébként is
nagy evilági igyekezet mellett, hogy még a teológia is "időt pazaroljon"
ezekre a múló dolgokra, igy pl. a technikával kapcsolatos kérdésekre? Az
Angyali Doktor, Szent Tamás tanításának szellemében válaszolunk, ami
dőn hangoztatjuk, hogy az újszövetség törvénye lényegileg a Szeritlélek
kegyelme (Summa Theologica I-II. q. 106. a. 1.). A keresztény erkölcsi
életben azonban nem elégséges magunkat a Szeritlélek indításaira bízva
teljes passzivitásba merevedni. Épp ezért Szent Tamás szerfölött nagyra
értékeli a "prudentia"j az okosság erényét, melyet talán a "helyes
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valóságérzék" terminusával tudunk megfelelőbben magyarra fordí
tani. (B. Hiirinq, a kiváló moralista ís ezt a kifejezést használja r
"Wirklichkeits,sinn"). Ez az erény arra is megtanít. hogy a kegyelem sza
vára való hallgatás soha sem ment föl azoktól az erőfeszítésektől, melyek
re az embert az adott pillanat kötelességteljesítése kötelezi. Sőt: éppen
azok tudják munkájukat könnyen, szívesen és eredményesen végezni, akik
a kegyelem felhasználása mellett minden tisztességes eszközt is megragad
nak, hogy az emberiséget és Istent szolgálhassák.

A keresztény embernek tehát a nagy realitásokkal, így a technikával
való kaposolatát is az okosság valóságérzéket kölcsönző erényének kell
irányítania.

Ugyancsak a prudentia, az okosság erénye az, mely beláttatja velünk,
hogy az idők kerekét lehetetlen visszafelé forgatni.

A középkor világképe és életstílusa - mint.azt a laikus apostolság
világkongresszusán (1951. októberében) XII. Pius pápa is kifejtette - ma
már a multé. Értékeit nagyrabecsüljük, de anélkül, hogy fájó nosztalgiát
éreznénk iránta. Épp ezért,az azóta szerzett természettudományos és
technikai fejlődést a kereszténységnek is szervesen bele kell dolgoznia
reális életnézésébe. Egyaránt jelent emberi és keresztényi feladatot. Ez
a mi részünkről nemcsak értelmi belátás, hanem erkölcsi felelősség kér
dése is!

Assisi Szent Ferenc a középkor virágjában dalolta el csodás Naphim
nuszát, de kétségtelen, hogy ugyanennek a költeménynek halljuk modern
visszhangját a XX. század gyermekének, Kolbe atyának ajkáról, midőn

az dicsérő énekbe kezd a technika egyik nagy vívmányának. a legkorsze
rűbb nyomdai gépnek láttán. Amikor Kolbe - akinek boldoggáavatása
folyamatban van - ezt tette, következetesen hű maradt rendalapítójá
nak, a Szeráfi Szentnek evangéliumi szelleméhez.

És ez az egy eset nem elszigetelt jelenség. Maga az egyház is ismétel
ten kifejezésre juttatja nagy érdeklődését a technika új vívmányai iránt.
A keresztény embernek megazentelt világába olvasztja be és Isten felé
vezető eszközöknek ismeri el ezeket is. Beszédes bizonyítéka e felfogás
nak a hivatalos római szertartáskönyv, a "Rituale Romanum" , melynek
áldás-formulái között szerepel pl. a legmodernebb járműveknek, autó
nak, vasútnak,repülőgépnek, a villamoserőműnek, az érckohónak, stb.
megáldása is.

Soha sem, de manapság - épp a fentebb mondattok tudatában 
még kevésbé állítható, hogy a keresztény tökéletesség kizárólag a ko
lostor falai közötti visszavonultságban biztosítható. Nem véletlen, hogy
éppen korunkban jelennek meg nagy számban oly hagíografikus mun
kák, melyek azokkal az egyrészt kanonizált szentekkel, másrészt hilvalló
férfiakkal és nőkkel foglalkoznak, akik a hétköznapi munkás élet kellős

közepeben járták Krisztus követésének útját. Éppen ezért van mérhetet
len jelentősége annak is, hogy egyrészt a hivatalos egyház is áldásával
állítja tagjai szelgálatára a technika új eszközeit, másrészt, hogy ezzel a
pozitív értéket képviselő tényezővel kapcsolatosan a hittudomány is hal
latja szavát. S bár ezek az értékek -- az ember gyarló és bűnrehajló ter
mészete miatt - könnyen két irányba vezethetnek, a teológiai munka is,
karöltve a többi tudománnyal, ki akarja venni részét abban, hogy az
egyetemes emberiség szolgálatára állíthassák azokat. Ezért emelik ki a
teológusok az egyház praxisát, mely a technika vívmányait is a kegyelem
életet fakasztó áldásaiban akarja részesíteni. Ez a kegyelmi sugárzás 
mint tudjuk - a keresztény élet legnagyobb támasza. Azé az életé, mely
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szükségszerűen ugyanabban a világban születik és bontakozik Ici, amely
ben az anyagi tényezőkre támaszkodó, munkájánál a technika eredményeit
felhasználó emberek ·élete zajlik.

A technikával kapcsolatos hittudományi vizsgálódásainkhoz mégegy
szempontot csatolhatunk, nevezetesen, ha történetteológiai perspektivá
ban is nézzük napjainknak, a "technika korának" történelmi fázisát. Az
a nézésmód ez, mely nemcsak a történettudomány és a történetbölcselet
módszerét alkalmazza, hanem a kinyilatkoztatás tanítását is figyelembe
veszi.

Tudjuk, hogy a történelmi dráma nagy feszültségéből az ember csak
néhány pillanatot tud átélni. Épp ezért - az idő sürgető parancsszava
miatt - semmilyen, az ember testi-lelki tőkéletesítését szolgálni képes
erőfeszítés sem nevezhető jelentéktelennek, vagy csekélynek. Relative
bármily kevés is az, amit tehetünk, mindig meg kell tennünk. Ennek tu
data adhat szüntelenül lendületet az ember világfölötti uralmát biztosító
tudományos elméleti és gyakorlati munkájának, a technika fejlesztésé
nek s ugyanez a célkitűzés lelkesíti szintén a Teremtő szolgálatába állí
tott teológiai munkát is.

A földi értékeknek, így a technikának is, teológiai szemlélete .szük
ségképpen az örök élet felé irányzódik. Ebben a nézésmódban a teológia
jól látja és hangoztatja, hogy a nemes szándékoktól vezetett emberi tö
rekvések, így az embert szolgáló technikai haladás, soha sem érteimet
lenek és céltalanok. Ezért azok az lzaiás próféta által megjövendölt "új
égés új föld", azaz az örök élet állapotában sem fognak a semmibe
enyészni. Ezzel természetesen korántsem azt akarjuk állítani, hogy gyára
ink, rádiónk, repülőgépeink, vagy éppen mosógépünk elkísér majd az
örök életbe. A technikai haladásnak ezek az időhöz kötött, átmeneti for
mái - mint a tapasztalat igazolja - rövid évtizedek múltán is már el
avulttá válnak, vagy esetleg megsemmisülnek. Maradandó tartalmuk
azonban, amit az emberi munka, az ember szellemi és fizikai erőfeszítése

kölcsönöz nekik, tehát mindaz, ami nem a technikát, hanem magát az
embert teszi gazdagabbá : szintén részesévé lesz az örök élet ezerszínű

gazdagságának és tökéletességének. Ez minden emberi munkának, tudo
mányos és gyakorlati törekvésnek legmélyebb értelme. Innét nyerhet a
technikai haladást szolgáló emberi erőfeszítés is, mely szebbé és tökélete
sebbé akarja tenni a világot, mindig új lendító erőt.

A teológiának él maga vizsgálta új területek új tárgyainak megválasz
tásánál állandóan intenziv kapcsolatot kell fenntartania az adott történel
mi idő konkrét feladataival. Ez pedig a jelenben: minél erőteljesebb oda
fordulás a saját belső és külsö világát mindinkább feltáró és kiszélesítő

ember felé. Ezért foglalkozik napjainkban a hittudomány oly sokat pl. a
modern pszichológiai kutatások nyomán mindjobban feltáruló emberi
lélekkel és ezért fordul érdeklődéssel az ember által létrehozott és az em
bert szolgáló technika csodái felé is.

Úgy látszik, visszavonhatatlanul elmúlt az idő, midőn a teológus
"apologéta" néven kiállt vitatkozni a világ színpadára (Schütz). Napjaink
problémáihoz, így az új feladatok elvégzését segitő technikához neki, mint
teológusnak, mint az isteni tanítások ismerőjének és tolmácsolójának
is van mondanivalója. Feladata kettős: téves felfogásokat kell eloszlatnia
és pozitív irányítást kell adnia. A "profán rend" - Jacques Maritain ki
fejezése - tehát a földi értékek világába tartozó technika is, még ma, az
üdvösség közel kétezredik évében is: az igéret földje a tudományos és
gyakorlati teológiai munkának. Nagy kár volna, ha ezek az értékek egye-
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sek előtt gyanús és kétes jellegűek, ezért lebecsültek lennének. Mindaz,
aki az értékek skálájában az őket megillető rangot elvitatná tőlük s az
irreális és túlméretezett természetfölöttinek kultuszát propagálná, modern
gnosztíkussá, azaz világtagadó eretnekké válna.

Amint egykor a középkorban Szent Bonaventura (1221-1274) a ma
ga korának tudományos szintjén azon fáradozott, hogy megvalósítsa a
teológiára felépített nagy tudományos szintézist: "reductio artium ad
theologiam", ugyanígy kell napjaink teológiai munkájának is fáradoznia
azon, hogy a mai tudományos igényeket kielégitő módon átfogó, új hangú
perspektivát tárjon föl az ember mindjobban kiszélesedő és szépűlő vi
lágáról, következésképpen az e célnak szolgálatába állított technikáról is .

•

SíK SÁNDOR VERSE

BÚCSÚ A SZAVAKTOL

Egymásután, mint halni készülő

Fiaitól az árvuló szülő,

Szavak, szavak, búcsúzom tőletek,

Minden nap egy-egy új szót temetek.

Egy-egy újat a drága régi kincsből.

Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr:

Aki elunta életét velem,
Mehet, búcsútlan, köszönéstelen.

Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem,
Mig ezt a drága kincset összeleltem!
Hány kis idétlent - az volt még a drága! 
Magam hoztam e dadogó világra.

Mi voltatok? élettelen anyag,
Élővé, szóvá én alkottalak,
Amikor forrón belétek leheltem,
Amit az Isten énbelém: a lelkem.

Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam,
Mindenben mindig kedvetekre jártam,
Dajkátok voltam és cselédetek,
Apoltalak és kényeztettelek.

Mosiam, »asalt.am, teregettem rátok,
Hímes aranyból szőttem a ruhátok.
ézen a lármás, visszhangos világon
Ti vagytok csendes otthonom, családo'l)'t.
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