
S amint megkaptam ezt az újabb érzéket, a szó szeros értelmében új Világ
mindenség született számomra: a nagy Tömegek Világa mellett (vagy fölötte) a
nagy Komplexek Világa. (Majd beszélek még erről is.) Régebben az lett volna
első ösztönös gondolatom, hogy a Földben elsősorban a Iegköepontibbas; a leg
súlyosabbat keressem, mondjuk például a "Bariszférát", a legbensőbb réteget ...
Most viszont (mert szüntelenül a Szilárdság és a Romolhatatlanság alapvető igé
nye "polarizált"), figyelmem és érdeklődésem lassan fölfelé irányult: a Bolygó
igen egyszerű központi magjáról a kívülebb eső rétegek felé, amelyek ugyan ne
vetségesen vékonyak, de óriási mértékben aktívak és bonyolultak. Már nemcsak
nem éreztem semmi nehézséget. amikor színte intuícióval láttam meg annak az
élő hártyának szerves egységét, amely filmkénJt terül a minket hátán hordó égi
test világos felszínére ; de az érzékeny protoplazma-réteg körül .- sajátos ragyogó
fényövként - lassan megláttam egy utolsó burkot, amely már nemcsak tudatos,
de öntudatosan gondolkodó réteg. S látom, amint rajta szüntelenül, egyre fé
nyesebben és szilárdabban központosul a Föld lényege, vagy helyesebben mondva:
a Lelke. (F o l y t a 't j u k)

HEGYI BÉLA

TECHNIKA, TUDOMÁNY, MŰVELTSÉG
Az emberiség planetáris egységesülésének feltételeiről

Az emberiség kollektív aggodalma, szinte atavisztikus félelme, amit régmúlt
időkben a természeti csapások és a létfenntartási gondok váltottak. ki, mai vilá
gunkban átadta helyét egy míndennél nyomasztöbb katasztrófa-érzetnek, a hábo
rútól való rettegésnek, öltsenek azok lokális vagy kontinensekre kiterjedő formát.
Az eltelt harminc év alatt a Föld sok területén lobbantak föl helyi háborúk és
konzerválódtak konfliktusok, amik mind magukban rejtették egy világégés lehető

ségét és állandó fenyegetettséget jelentettek a népek, s nemzetek számára. Ko
runkban az ún. "egzisztenciális félelem" már nem .azt a hétköznapi bizonytalan
ságot, elemi kétséget fejezi ki elsősorban, amit az ember anyagi vagy szocíálís
válságaí közt átél, hanem sokkal egyetemesebb és mélyebb értelemben azt a bio
lógiai és kozmikus szorongást deríti föl, amely - mint Teilhard jelzi - "meglep
het minden elég bölcs vagy elég oktalan embert, aki meghatározní és felmér
ni próbálja az őt körülvevő Világ mélységeit", veszélyeit és reánk leselkedő ka
taklizmáit.

Az élet jövőjét, a háború és a béke perspektíváit az emberiség; józan több
sége úgy ítéli meg, hogy csakis az evolúció egyetemes - a Föld valamennyi or
szágát érintő, az államok együtt-haladását, kölcsönös kíegészülésre törekvését el
fogadó - szemléletrnódja, a fejlődés általános - a tudomány, technika és mű

veltség stb. köreire egyaránt vonatkozó - és dinamikus - erőteljes, nem lassuló,
mindíg fokozatosan emelkedő - volta mentheti meg a XX. századot a pusztítá
soktól. szabadíthatja meg félelmeitől s a testi-lelki nyomorúságtól egyszer s min
denkorra. Napjainkban történelmi szükségszerűséggévált a nemzetközi feszültségek
oldása, a vészterhes ellenségeskedések közörnbösítése és a harci cselekmények
preventív megakadályozása. "A régi politika elve az ellenségesség állapota és a
háború persektívája volt - írja Karl Jaspers a nyugati világ felelősséget taglaló
könyvében -; az új politika elve a becsületes, józan együttélés és a béke perspek
tívája." A planetáris béke teremtheti meg az emberiség előtt tornyosuló prob
lémák felszámolásának lehetőségét, a Világmindenség pszichológiai biztonságossá
gát a lakosság számára és a világnak mint az emberi összesség otthonának kom
fortos berendezését. A kapcsolatok sokféleségét létrehozó és a segítség korszerű

formáit megkülönböztetés nélkül nyújtó államközi szerződések és internacionális

591



vállalások, melyek az államoknak önmaguk javára "aló gondoskodását összekap
csolják a más nemzetek sorsával törődéssel és az emberiségre ügyelés felelős

ügyeletével, azt eredményezhetik. hogy mindimkább az egyesülés erői kerekednek
felül, a világ egységesedik, földrészek és népek mindjobban egymásra találnak.
Ez a folyamat történelmileg annak előfeltétele lehet, amikor a nemzetek egy ma
gasabb egységbe olvadnak össze. "A háborúnak csak egy olyan jogi világrendban
lesz örökre vége - véli Jaspers -, ahol egyetlen állam sem rendelkezik abszolút
szuverenitással, amely csak az emberiség egészének sajátja,"

A tartós béke kora azonban nem jelentheti pusztán a háború vagy a szer
vezett erőszak hiányát; magában foglalja a társadalmi igazságosság planetáris
érvényesítését és az egyik nemzet másik által történő bárminemű kizsákmányo
lásának megszüntetését is, az egyenlő jogokat és kötelességeket biztosító, közmeg
egyezésen alapuló világstratégiát. Azt a lenini gondolatot is tartalmazza tehát, hogy
"a nemzetek elkerülhetetlen egybeolvadásához valamennyi nemzet teljes felsza
badításával" juthat el az emberiség. Korunknak ez a "reális utőpiája" azért vál
hatott egyre közelebbi és elérhető céllá, mert az emberiség ma ~ar birtokában
van azoknak a hatalmas technikai és tudományos eszközöknek, azoknak a szel
lemi energiáknak. amelyek segítségével az emberiség végleg kidolgozhatja és meg
valósíthatja békestrulctúráját. Vagyis beköszönthet "az a boldog kor - a Populorum
Progressio jóslata szerint -, amikor a népek kapcsolarat már kölcsönös meg
becsülés és barátság jellemzi; amikor közösen szelgálják egymás segítésének ügyét,
egyetértésben dolgoznak az együttes haladásért, és ebben az egyes népek lelki
ismeretesem vállalják a nekik jutó kötelességeket és terheket".

(A TECHNIKA SZEREPE) A technika olyan dolgok összességét jelöli, melyet
az ember hoz létre és használ föl, az ember változtatja és tökéletesíti, tudatosan
alkalmazva az anyagi javak termelésének folyamatában. A nagyléptékű technikai
haladás: az anyagi-műszaki bázis fejlesztése. a komplex gépesítés és automatizá
lás, az új nyersanyag-források feltárása lehetővé teszi a nehéz fizikai munka
felszámolását,' a tömegek szociálís és szellemi igényeinek gazdagabb kielégítését,
a szabad idő növelését, melyet az egyén a közügyekben való tájékozódásra, szak
mai továbbképzésre és művelődésre fordíthat. Módosul a munka jellege, az al
kotás öröme itt már közvetve nyilvánul meg, mert minden rutínmunkát átvesz
az elektromos automata, az ember feladata csupán az önszabályozás ellenőrzése

lesz, a társadalom termelő tevékenységének tervezése és programozása. Fokozatosan
eltűnik a fizikai és a szellemi munka köztí különbség, ezáltal változás követ
kezik be a társadalom osztálytagozódásában is: a dolgozó osztályok felemelked
nek az intellektuális szintre, "érte.lmiségivé" válnak.

A munkaeszközök automatizálásának következményeként a termelési folya
mat szorosan összekapcsolódik a 'technikai folyamattal, az energia forradalmasítása
pedig - az atomenergia gazdaságossá tétele és békés célokra való felhasználása
a termelésben - hosszú távra biztosítja a szükséges hajtó- és szolgáltató erőket

(a becslések szerint 50.000 évre elegendő a Föld uránium és tórium készlete), A
munka 'tárgyának forradalmasítása - a természetes anyagok helyett rruűanyagok

megmunkálása - olcsó előállítási és kereskedelmi árak mellett a választék ki
meríthetetlen bőségét teremti meg. Mindez odáig vezet, hogy a technika egyre
inkább behatol a tudományba, és a tudomány összeolvad a Jtechnikával.

Mível egyedül az ember rendelkezik az eszközök készítésének képességével.
olyan eszközöket vesz használatba, amelyek a természetben nem léteznek, meg kell
tanulnia bárini velük és el kell sajátitania egy új civilizációs magatartásforrnát,
A mesterséges, speciállsan megalkotott tárgyi világ megköveteli az ember másfajta,
értöbb és szakavatottabb alkalmazkodását. A természethez fűződő kontaktusa egy
re szűkül, egyre kevesebb lehetősége nyílik a természet tárgyaihoz történő köz
vetlen alkalmazkodásra, mert a technika helyettesiteni fogja, a természethez való
súrlódásrnentes "illeszkedését" elvégzik a kíbernetíkus gépek és szerkezetek. Azáltal,
hogy az emberben rnindjobban kifejlődik a könnyezetéhez való tudományos alkal
mazkodás képessége, a külső természet megváltoztatásának feladatát a belső -
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egyedi és közösségí - természet megváltoztatásának feladata váltja föl. A ter
rnelőerők szernélyí oldalának átformálódása révén olyan iparág fejlődhet ki,
amely nemcsak az anyagi termelés funkcióját látja el, hanem ugyancsak magas
hatásfokkal képes önmagára is reflektálni, azaz a teleautomatikus termelési rend
szert vezérlő ember képességeit fejleszteni és 'belső világát gyarapítani. Miután
az ember a technika hatalmával úrrá lesz a természeten, közel jár ahhoz, hogy
uralmát saját maga fölött is megvalósítsa, belső természetét megnemesítse és
kriszto-h umanízálj a,

(A. TUDOMANY SZEREPE) A tudomány a társadalmi termelés meghatározott
színtjén jött létre; a munka termelékenységének növekedése folytán teremtődtek

meg a tudománnyal való aktív és rendszeres foglalkozás feltételei. A termelés és
a tudomány kapcsolatának szűkségessége abból adódott, hogy a természet tárgyait
felhasználva és megrnunkálva, az embernek mélyebben és részletesebben kellett
megismemie azokat, hogy a maga számára hasznosítani, átalakítani tudja és a
meglévők mellé újakait fedezzen fől. A műszaki és a természettudományok így szo
rosabban kötődnek a természet és a termelés fázisaihoz.

A tudomány megszületésétől a gépi nagyipar kialakulásáig az ember főképpen

empirikus tapasztalatait gyümölcsöztette az anyagi javak termelésében. A gépi
nagyipar kialakulásától kezdve a termelés automatizálásáig terjedő szakaszban már
nem elegendő az empirikus tapasztalat, szükségszerűségkéntmerül föl a tudomá
nyos ismeretek szüntelenül bővülő körének céltudatos alkalmazása, A teljesen auto
matizált termelésben a tudomány közvetlen termelőerővé válik, s a technika és a
tudomány mint a termelés folyamatának két oldala mutatkozik meg, melyegy
mással paralel kölcsönhatásban áll. A tudomány áít- meg átszövi a termelés fo
lyamatát, és fordítva, a technika mínd hatékonyabban épül be a tudományba.
Üjabb tudományos ismeretek szerzése elképzelhetetlen a technika közreműkö

dése nélkül - gondoljunk csak a kozmosz meghódítására vagy a miacoorganiz
musok világának feltérképezésére -, viszont á technika fejlesztése is lehetetlen
a tudomány támogatása nélkül.

A tudományos-technikai forradalom kitágítja a világ határait, a tér felfogható
végtelenné válik, az idő áttekinthető szerves tartammá alakul. A világ elemeinek
olyan bensőséges kapcsolataíra, a dolgok olyan összefüggéseire derül fény, hogy
jelenlétüket csakis az egész, a rendszer együttes történetébe ágyazva: lehet tisztáz
ni. Az emberi tudatban kirajzolódik és megmozdul a Világmindenség, a lét újabb
dimenziói és harmóniái tárulnak föl előtte, melyek végleg kijelölik az ember helyét
és szerepét a Kozrnoszon innen. Az ember olyannyira felnötté válik, hogy "ellen.
állhatatlanul jut el oda - vallja Teilhard -, hogy saját kezébe vegye a Földön az
Élet fejlődését, és mert éppen a Kutatómunka fejezi ki ezt az evolutív erőfe

szítést immár reflexív fokon: ne csak létezzünk, de többé is váljunk; nemcsak
fönnmaradni akarunk, hanem visszafordíthatatlanul véglegesen élni".

A tudomány tehát hatalmat ad az embernek ahhoz, hogy saját erejéből be
teljesíthesse önmagát és felfedje rendeltetésének kollektív és személyes titkát.
Elkerülhetetlen, hogy ennek hatására az ember meg ne érezze, hogy a Világ Ha
ladásához. a végeláthatatlan Jövőhöz valamiféle vallás köti, hit a világ egyfajta
evolutív meghosszabbodásában, sez a hit valahol találkozik az evangéliumi te
remtő és üdvözítő Istenbe vetett hittel, amely többé-kevésbé már imádásra kész.
"Krisztus Országa, amelynek építésére szanteljük magunkat - rnondja Teilhard
a keresztény értelmiség tennivalóiról -, csak. olyan Földön szilárdulhat meg, ame
lyet la Technikának és a GondoLatnak minden eszközével emelünk emberségének
legmagasabb fokára."

(A MŰVELTSÉG RANGJA.) "Mivel a jelen emberi és civilizációs életet a tu
dományos és technikai találmányok jellemzik - írja XXIII. János pápa a Pacem in
terris enciklikában -, senki sem vehet részt valójában a kőzügyekben, hacsak
nem jártas a tudományban, nem felkészült műszakilag és végül ha szakmájában
nem képzett, De semmi esetre sem kell azt gondolni, hogy mindezek elegendők



ahhoz, hogy a mindennapi élet kapcsolatai emberibb formát kapjanak; szükséges,
hogy mindenfajta emberi kapcsolat az igazságra támaszkodjék, az igazságosság
szabályozza, erejét az emberek iránti kölcsönös szeretetétől kapja, a szabadság
szelleme Iengje át." ,

Mihelyt az ember megtanult - a technika és a tudomány közvetítésével 
uralkodni a természet; a társadalom és önmaga felett, olyan mínőségí változást
él át, amely öntudatát, erkölcsét, magatartását alapvetőerr megreformálja s olyan
etikai magasiatm juttatja el, ahonnan előre tekintve egyként fontos számára ön
maga és a másik ember, ahonnan az emberiség érdekeit és embersége értékeit
egyaránt belátja és kamatoztathajta. A lelkiismeret hangja lesz a törvénye, érvé
nyesítésében már nem akadályozzák sem gazdasági, sem szociális vonatkozású
problémái. A társadalmi jólét megteremti az ember ön- és közmegvalósításának
összes feltételét, az ember túlléphet korlátain, s hozzákezdhet eddig illúzióknak hitt
eszményei beteljesítéséhez. A társadalmat formáló ember újraformálja a társadal
mat, végiggondolja és újragondolja a dolgokat, tevékenysége fő területévé a mű

velődes válik, a szellem és a lélek jobbításának programja. S miközben az általa
újjáépített világ jegyei megjelennek rajta - mirrt világának terméke, mérnöke
és tükörképe -, a földgolyó felszínét fokozatosan humanizálja az emberi szellem
és lélek évezredes álmainak megfelelően.*

Új embertípus jön létre, amely másképpen viselkedik: nemcsak tudomásul
veszi felelőssége körének kitágulását, amely minden ernbera lényt magában fog
lal, és nemcsak hogy legyőzi "idegenkedésének" még: a maradványait is, amit va
lamikor fajok, vallások vagy nemzetiségek iránt érzett, hanem az az, elszánt tö
rekvés hatja át, hogy az emberi összességer a kultúra, a béke és az etika legma
gasabb szintjére emelje - a maga módján "megszentelje" az életet. Új embertípus
jön létre, amelynek erkölcsi szabályai, értékei végre azt tartalmazzák, amit az em
beriség ~gjava hosszú évezredele alatt az ember valódi és természetes vonásairól
előrajzolt.i.Most visszanyeri igaz emberi mivoltát; rangját az adja meg, mennyire
alapos és egyetemes a müveltsége, s hogy szellemi felkészültséget hogyan veti
latba embertársi kötelességeinek gyakorlatában. Megújbodnak a gondolatai, az esz
ményei is: szellemi kapcsolatba lépve az Univerzummal, a történés értelmének kö
zelébe hatol. Miután megváltoztatta a világot és a megváltoztatott világot is meg
változtatja, az egész oszthatatlan résztvevőjeként - individualizmusától tökélete
sen megszabadúlva - már nem lesz elegendő önmagának, felül akarja múlni ön
magát, egyetlen parancs ösztökéli csak: a Kozmoszt is meghaladni. az emberlét
dimenzióit hátrahagyni - és egyesülni az Emberfelettivel; a Világ beteljesítésé
vel, egységesltésének végső határán elérni Istent.

(REALIS MOZZANATOK) ;,A világméretű nemzetközi együttrnűködés olyan in
tézményeket igényel - hangoztatja VI. Pál pápa a Populorum Progressioban -,
amelyek előkészítik, összehangolják és irányítják az együttműködést, míg csak be
nem lehet majd vezetni az általánosan elfogadott jogrendet... Az a hivatásotok
- mondottuk New Yorkban az Egyesült Nemzetek képviselőinek -, hogy ne csu
pán a népek egy töredékét, hanem az összes népeket testvérekké tegyétek .. ."

A világ még a növekedés szakaszában van: az előzetes jövő megalkotására
vállalkozik, olyan jövőbeli lét előzményeit valósítja meg a cselekvő egyén és kö
zösségo számára, melyet a fentiekben vázoltunk. Az ember még folyamat: feI
készülőben találjuk, pontosabban tetteinek' kivitelezésénél tart. A megalkotandó
jövő meghatározásával foglalkozik, amit csak eleven nemzetközi összefogással tud
termékeny praxíssá alakítani. A II. Általános Püspöki Színódus ezért hívja föl
mindannyíunk figyeimét a következőkre:

,,1. Ismerjük el, hogy nemzetközi rend csakis az ember elidegeníthetetlen
jogain és rnéltóságán alapulhat ...

* Itt világosodik meg a fiatal Marx találó megjegyzése: " ... meg fog mutatkozni, hogya
világ már régtől fogva rendelkezik valami olyannak álmával, aminek csak tudatával kell ren
delkeznie ahhoz, hogy tényleg rendelkezzék vele."
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2. Fenn kell tartani az ENSZ-et, és törekedni kell arra, hogy mínden ország
a tagállama legyen. Fenn kell tartani minden nemzetközi szervezetet, mert csak
ezek közvetítésével lehet egyszer eljutni olyan megegyezésre,amelyek képesek kor
látozni a fegyverkezési versenyt, a fegyver-kereskedelmet, és előmozdítani a le
Iegyverzést, Csak ezeknek a nemzetközi szervezeteknek útján lehet békésen és tör
vényes módon megoldani viszályokat: nemzetközi bíróság és rendfenntartó alaku
Tatok révén. Feltétlenül szükséges, hogy a nemzetközi viszályokat ne háborúval old
ják meg, hanem emberhez méltó módon ...

3.... A gazdagabb nemzetek adják át évi jövedelmük bizonyos százalékát a
fejlődő népeknek, állapítsanak meg igazságosabb árakat a nyersanyagokért, nyis
sák meg a gazdagabb népek kereskedelmi piacait ... Igy kell fokozatosan előkészí

teni az egész világ gazdasági és társadalmi együttműködését és annak jövő táv
latait ...

4. A hatalom jelenleg kevesek kezében összpontosul, akik teljességgel rendel
keznek a gazdasági élet, a kutatás, a tőkeberuházás, a biztosítás felett. Ezt a cent
ralizációt fokozatosan és intézményesen ellensúlyozni kell oly módon, hogy a fej
lődő népek több rendelkezési jogot és több felelősséget kapjanak; a fejlődést érin
tő kérdéseknél pedig teljes egyenjogúság alapján vegyenek részt a nemzetközi
szervezetekben ..."

"A fejlődéshez való jog megvalósítása érdekében - állapítja meg végezetül
a szinodus Igazságosság a világban című okmánya - szükséges, hogy a. ne gá
tolják a népeket sajátos kultúrájuk kibontakoztatásában, b. kölcsönös együttmű

ködés útján mínden nép váljék saját gazdasági-társadalmi fejlődésének kovászá
Vá, c. minden nép legyen az emberi társadalom tevékeny és felelős tagja, amely
az emberiség közös érdekében minden más néppel vállvetve és egyenlő jogok
alapján fáradozik."

E javaslatok napjainkban míndjobban reális mozzanatokká formálódnak a
világ térképén. Az értelem és a belátás kerekedik felül a félelmen és' a bizalmat
lanságon, az értelem mutatja meg magát a minket körülvevő világ építésében
és egységesítésének tervében: a világ-hírközlés és vílág-közlekedés óriási fejlődé

sében, az eddig mérhetetlen távolságok áthidalásában, az emberiség kulturálís érté
keinek nemzetközi közkinccsé válásában. A békés verseny, a tudományoknak és a
technikának újabb és újabb eredményei hovatovább az emberi erkölcsöket is érin
teni fogják; az általános műveltség pedig törnegméretekben olyan lelki kultúrát
alakít ki, amely míndenkít megtanít a szépség élvezésére, az igazság hordozására,
sorsunk kozmikus irányú kitágításának vállalására, amitől többé már nem ide
gen a hit.

Korunk reális mozzanatait jól látta XXIII. János pápa, aki a Pacem in ter
ris enciklikájában így ír erről: "Ma a dolgok, tudományok és az emberek kap
csolata nagyon is megnőtt. Ennek okából túlságosan megnőttek a polgárok, csa
ládok, közbülső társaságok kölcsönös kapcsolatai is, amelyek különböző nemzetek
hez tartoznak; gyakran tartanak a különböző államok vezetői egymás közt tanács
kozásokat. Ugyanezen idő alatt az államok gazdasági ügyei mindinkább más álla
mok gazdasági ügyeivel kerülnek kapcsolatba; a nemzetek gazdasági ténykedései
egymás közt fokozatosan annyira összefonódnak, hogy az egyesek kapcsolataiból
rnintegy az egész föld gazdasági rendje alakul ki; végül bármilyen állam társadalmi
előrehaladási rendje, biztonsága és nyugalma szükségszerűen összefügg a többivel.

Ezeket tudva, nyilvánvaló, hogy az egyes államok, elkülönülve a többitől, sa
ját érdekeikről megfelelően gondoskodni, magukat, amint ez szükséges, fejleszteni
egyáltalán nem tudják. Bármely államnak ugyanis a jóléte és fejlődése immár a
többi jólétének és fejlődésének részben a következménye, részben az oka."
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