
ESZMÉK É S TÉNYEK Lr j a Mihelics Vid

"A technika a világrend szolgá
latában.v Erről a problémáról tár
gyalt a "Verein Deutscher Inge
nieure" idei nagygyűlésén. amely
május 28-án és 29-én folyt le
Freiburgban. Ekkor ünnepelte az
egyesület fennállásának századik
évfordulóját is. Nem kétséges, hogy
az ünnepi alkalomhoz méltó témát
választottak. Annak a fejlődésnek

roppant arányai ugyanis, amelye
ket a technika azóta befutott, rá
kényszerítik magukat a mérnökö
ket is, hogy túlemeljék tekintetü
ket a csupán szakmai dolgokon.
"Ha azt akarják, hogy felfedezé
seik és alkotásaik valóban az em
beriség javát mozdítsák elő, ha azt
akarják, hogy társadalmi súlyuk és
szerepük minden vonatkozásban ál
dásos legyen, akkor szükségük van
egy olyan szellemi magatartásra,
amely jól megalapozott erkölcsi el
veken nyugszik."

Ezt hangsúlyozta megnyitó elő

adásában Heinz Goeschel, az egye
sület elnöke is, s ez a felismerés
jutott kifejezésre a többi előadá

sokban is, amelyeket az egyesület
folyóirata, a VDI Zeitschrift egész
terjedelmükben nyilvánosságra ho
zott. Akkoro ez az anyag - kere
ken 50 nagyalakú oldal -, hogy
inkább csak ízelítőt nyujthatok be
lőle, s ezt sem az összes, hanem
csupán négy előadásból. amelyek
közelebbről érdekelhetnek minket.

Amit elsősorban szerétnék ki
emelni, Goeschelnek az a figyel
meztetése, hogy a modern technika
veszedelmeket is rejt magában,
amelyek végzetesekké válhatnak,
ha a technika kerekedik az ember
s nem az ember a technika fölé.
S nem egyedül az atombombára és
a nukleáris robbantási kísérletekre
kell itt gondolnunk. Kísért az a
veszedelem is, hogy robotszerűvési
lányul az életünk, s ami még fe
nyegetőbb: hogy a technikai fej
lődés egyszeruen túlrohan rajtunk.

Mit értsünk azon, hogy "túlrohan"
- kérdezhetné az olvasó. Azt, hogy
az újabb és újabb felfedezések
okozta változások oly gyorsan kö
vetik egymást, hogy már elő sem
készülhetünk 'azokra, s ezzel meg
szűník számunkra minden ész
szerű tervezés lehetősége. Akkor
pedig a szorongás, a másnaptól való
rettegés lesz urrá az emberiségen,
olyan érzés, amely minden, csak
nem boldogító. A technika persze
adottság, fejlődésének útját sem
fordíthatj uk visszafelé, amit azon
ban nyilván meg kell tennünk 
mondotta Goesohel ...:...., hogy váltók
állításával szabjunk irányt neki.

Ebből következik viszont, hogy a
technikusok nem érnetik be azzal,
hogy csupán jó technikusok. Be
hatóan kell foglalkozniole olyan
kérdésekkel is, amelyek messze kí
vülesnek napi feladataikon, ám
mégis a legnagyobb fontossággal
birnak számukra, mert munkájuk
eredménye és értelme azoktól a
ténylegességektől kapja pozitiv
vagy negativelőjelét, amelyeknek
minősítésére vitathatatlanul nem
ők" az Illetékesek. Ez az oka annak
- magyarázta meg Goeschel -,
hogy az egyesület eddig is oly sű

rűn hívott össze nem szakmai ér
tekezleteket, amelyeken teológusok,
bölcselők, jogászok s a szellemtu
dományok egyéb művelőí fejtették
ki nézeteiket. "Tudatában vagyunk
annak -' jelentette ki Goeschel -,
hogy a természettudomány és a
technika folyton módosítía az em
beriség lételapjait. Fennhéjázás vol
na azonban részünkről, ha azt hin
nők, hogy megváltoztathatjuk a vi
lágrendet is. Hisszük ellenben, hogy
igenis szolaálhatiuk ezt a világ
rendet egyre jobb szerszámok gyár
tásával. amelyekhez egyre jobb
szervezési formák is tartoznak. Ha
tehát a technikában szolzálót lá
tunk, mutatja, hogy mennyire távol
áll tőlünk a technikai abszolutíz-
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mus. Meg vagyunk azonban győ

ződve, hogy a technika eszközeível
elősegíthetjük a jobb életkörülmé
nyeket, ide értve a pihenés és szó
rakozás nagyobb lehetőségeit is.
Csak arra kell ügyelnünk, hogy
technikai eszközeinkkel, amelyeket
rendelkezésre bocsátunk, az előre

haladás közben ne egy szellemi és
vallási ürességbe érjünk, mert tud-'
juk, hogy a technikai fejlődést csak
a szellemi és erkölcsi erők szabá
lyozhatják és értékesíthetik az em
berek javáro." S idézte az elnök
Novalist, a költőt, aki már abban
az időben, amely még messze volt
az automatizálástól és az atornre
aktortól. ezeket irta: "Ha az em
berek csak egyetlen lépéssel akar
nak előbbre jutni abban, hogy a
külső természetet a szervezés és a
technika művészetével uralmuk
alá hajtsák, akkor ezt megelőzően

az erkölcsi elmélyülés három lé
pését kell befelé tenniök."

..
Mi azonban az a "rend" és "vi

lágrend", amelyet a technís ának
szolgálnia lehet és kell? Erről ér
tekezett Hans E. Holthusen mün
chení filozófus. Rendet akkor ész
lelünk, ha részek. vagy elemek,
amelyek együttesen valami egészet
képeznek, értelemszerűen függenek
össze esvmással. A rend fogalmába
tehát mindig beletartozik valami
élőemberi is. Ezért beszélhetünk
társadalmi rendről, jogrendről, gaz
dasági rendről, állami rendről. Egy
gép viszont, ha még oly hibátla
nul dolgozik is, nem "rend" ebben
az értelemben, hanem csak eszköz
valamely rend fenntartása, illetve
megváltoztatása érdekében. S az
eszköz-jelleg vonatkozik magára a
technikára is. Ez is alá van ren
delve a rendnek.

Annak ellenpre avonban. hogya
te--hníka szerepét ekként kell meg
itélnünk, s hogya technika évez
redeken át meg is elégedett ezzel
a szereppel, az ipari forradalom óta
olyan korszak virradt reánk, amely
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ebben a tekintetben ugyancsak kü
lönbözik az összes eddigiektől. A
technika az utolsó 150 év alatt be
hatolt életünk intim köreibe is. Az
általa kiérlelt civilizáció messze
menően meghatározza történeti tu
datunkat. A technika történetfor
máló tényezővé nőtte ki magát, mi
több, olyan démoni hatalommá vált,
hogy látszólag maga képes a fejünk
fölött történetet diktálni vagy meg
akadályoznl. Az atombomba előál

lítása óta úgy tűnik fel, mintha
bármi cselekvésnek és probléma
felvetésnek már csak viszonylagos,
ideiglenes és feltételes érvényessé
ge lenne, mert a látóhatáron foly
ton ott sötétlik a konkrét lehető

sége egy abszolut történésnek,
amely kiolthatja minden cselekvé
sünket és gondolatunkat. Más ér
vek meg egyenesen amellett szól
nak, hogy a technika a "technikai
korban" elvesztette eszközjellegét.
Az ember nem ejtheti ki kezéből

technikai eszközeit, ha elvégezte a
munkáját, mint a korábbi idők

szerszámait, a kalapácsot. az ekét
vagy a lándzsát. Nem vagyunk már
függetlenek eszközeinktől. rnert
olyan bonyolult technikai civilizá
ciós rendszert teremtettünk, hogy
abban egész emberi létünket a sa
ját műveink kénye-kedvére szol
gáltattuk ki. A döntő mozzanat itt
nem az, hogy rendkívül differen
ciálódott élet-berendezkedésünk
megzavarása vagy szétrombolása
egyszeriben szörnyű tehetetlenségre
és nyomorúságra kárhoztatna min
ket, hanem az, hogy nem vagyunk
többé szuverén urai a technikai
tervezésnek, hanem mi magunk is
mint eszközök vagyunk bevonva
azokba. Az a munka, amit legtöb
ben végzünk, apparátus-szerűen

van szervezve s ez az apparátus
jelleg, amelyet az ipari munka ho
zott magával, életünk sok, szinte
valamennyi területére átcsapott,
még a szellemi és művészí tevé
kenységre is, amely ma túlnyomó
részt az u. n. "kulturipar" kereté
ben bonyolódik le. Az ember ma



mindenféle számításban és terve
zésben egyre inkább csak "ember
anyag": kicserélhető alkatrész.

Radikálisan mutatott rá erre a
minap Günther Anders bécsi kul
turkritikus abban a könyvében,
amelyet ezzel a hátborzongató cím
mel bocsátott közzé: "Az ember
avultsága". Arról elmélkedik eb
ben, hogy az ember a maghasí
tással és az elektron-agyvelővel

"dologgá tette", "tudatosan felad
ta" önmagát, mert csak "szégyen
kezhetíkv gépei tökéletessége előtt,

amelyekkel szemben ő, a gépek al
kotója "elavultnak" kénytelen érez
nie magát. Az igazság azonban az,
- siet megjegyezni Holthusen -,
hogy semmiféle okoskodás sem tár
hatja fel teljesen az ember és a
technika viszonyát. Aki ma azt ál
lítaná, hogy utolsó zugáig megvi
lágítottaa technikai világot, ezzel
csupán képességeinek túlbecsülését
tanúsítaná és nevetségességnek ten
né ki magát. "Jótékony homály
fedi jövőnket, mint minden jöven
dőt - irja Holthusen. Amit bizo
nyossággal állíthatunk, csak ennyi:
amíg az ember rnérlegelní tudja
sorsát a technikai világban, addig
nem válhatik egészen eszközévé és
alkatrészévé a modern élet-appa
rátusnak. Addig még bízhatik ab
ban, hogy megőrzi szabadságát."

A ma élő ember olyan tapaszta
Iásra tehetett szert, amilyet előtte

senki sem szerezhetett, nevezete
sen, hogy a lakott világ reális egy
séggé vált. A két világháború, kü
lönösen a második, megtanított ar
ra, hogy a "világtörténetet" ma
már úgy kell értenünk, mint az
egész föld egyetlen oszthatatlan
történetét. Az utolsó tíz év politi
kai és technikai fejlődése megerő

sítette és elmélyítette ezt az él
ményt. Minden lényeges probléma
világprobléma s nem történhetik
semmi fontosabb esemény, amely
ne érintene bennünket, még ha
'húszezer kilométerre megy is végbe
tőlünk. A földet beszövő hírszolgá
lati hálózat olyan, mint az ideg-

rendszer, amely az emberiség tes
tének míndenezyes részét összeköti
a többivel. A nagy nemzetközi re
pülőtársaságok Iárataí, amelyek
polip-karok gyanánt fogják körül a
földgömböt. egymagukban is bi
zonyságai az új helyzetnek. Minde
nütt, ahol civilizált és történeti ér
zékkel bíró emberek tömörülnek,
az utazó ugyanazt az ipari képet
találja, a termelésnek és a rnun
kaszervezésnek hasonló módjait, a
közlekedésnek és a kifejezés esz
közeinek azonos formáit. Röviden
szólva: az ember helyzete ma me
rőben más, mint akár csak: 20 éve
is. Nem csoda, hogy Arnold
Toynbee, 'az angol történész, egy
hamarosan eljövendő világkulturá
ról beszél, amely magába öleli az
összes eddigi kulturák örökségét.
Hans Freyer, a szocíológus pedig
a Föld bolygó "ürhajó-helyzetét"
emlegeti. Holthusen nemcsak egyet
ért ezekkel a nézetekkel, de ami
F'reyer szóhasználatát illeti, külön
is hozzáfűzi: "Abban a pillanatban,
amikor az atomerő felszabadításá
val sikerült a Nap tüzét a földre
lehozni, bolygónk mint egész ke
rült szembe szomszédaival a világ
űrben: az előretörés a teremtett
mindenség földönkívüli köreibe
már ma a gyakorlati tervezés stá
diumába lépett."

Amíg azonban az emberiségnek
története van, a világegységet csak
is úgy képzelhetjük el, mint a tör
téneti feszültségekbe és a problé
mákba való bevontságnak egyete
rnességét. Seregével vannak ma vi
ta-tárgyak politikai és gazdasági
téren, amelyek az egész bolygónkra
kiható, vagyis "planetáris" kérdé
sek, mert a földön élő emberek
összességét érintik. Nyilvánvalóan
ilyen kérdések az élelmezés, a né
pesedés, a nversanyagellátás, a
nemzetközi béke fenntartása, az
atomerő ellenőrzése. Ugyanakkor
az összefüggések egyetemessége
miatt látszólag nemzeti problémák
is világproblémákká válnak. Hogy
a küzdelemben, amely körülöttük
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folyik, az előrehaladás mellett a
hátráltatásnak is merülnek fel moz
gatói, szinte magától értetődik. A
világ reális egysége azonban min
denesetre olyan tény, amelyet a
történet ellenállhatatlan nyomása
hív elő, s ez a reális egység mind
erősebben jut kifejezésre a kultu
rában is. Goethe jövendölése: ,,Ke
letet és Nyugatot nem lehet többé
szétválasztani", fényesen igazolódik
napjainkban. Tudomány és bölcse
let, képzőművészetés költészet egy
aránt tanúsítja azt a törekvést,
hogy átlépje az egyes kulturák ha
tárait, cserét eszközöljön a legkö
zelebbi és a legtávolabbi, a saját
és az idegen között s minden meg
nyilatkozásban az egyet, az időtlen

igazat, az emberit ismerje fel. A
buddhista Suzuki a kőzépkorí ka
tolikus misztikusokat taglalja euró
pai előadásaiban, az ázsiai és ten
gerentúli egyetemeken Rilke, Kaf
ka, Wilder, Eliot, Sartre és Camus,
Heidegger és Jaspers, Freud és
Jung írásait forgatják. Thornton
Wilder jelentette ki nemrégiben
amerikai diákok előtt: "Azok a
dolgok, amelyek közösek mínden
ember számára, óriási túlsúlyt kez
denek nyerni azok fölött, amelyek
elválasztják őket." A világtörténet
fogalma új tartalommal telik meg.
Miként Jaspers javasolja, ma már
pontos különbséget tehetünk elő

történet, történet és világtörténet
között, s a világtörténetet a földi
események ama szakaszától számít
hatjuk, amely néhány éve vette
kezdetét.

A világ egysége azonban nem
csak történeti jelenség, hanem esz
me is, azaz - mint Holbhusen
rnondía - "dialógus az emberi sors
és az emberi tudatból eredő törté
netképes gondolat között". A világ
egység "új történeti játszótér, ahol
a maga igazságával új eredetiség
ben találkozhatik az ember". A ví
Iágegység: eszme s nem ideológia.
Az ideológiák bonyolultak és szo
fisztikusak lehetnek, az eszme min
dig valami nagyon egyszerű. Egy-
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szerű és szűkségszerű, mint a ke
resztény birodalmi gondolat a kö
zépkorban, vagy a francia forrada
lom eszményeinek híres hármassá
ga: a szabadság, egyenlőség és test
vériség. Ma tudatos és tudattalan
éhség nyilvánul meg mindenütt a
helyzethez illő új politikai eszmék
után. A szóbajöhető eszmék közül
- véli Holthusen - talán a vi
lágegység eszméje a legalkalmasabb
arra, hogy felébressze a felelősség

új és jövőképes éthoszát és elvé
gezze az uralkodó politikai fogal
mak megfelelő átértékelését, S
bármerre is tapogassunk, a világ
egység ma a sorsunk, amely sod
rába kapott minket és zuhogókból
zuhogékba visz - gyakran se nem
hallunk, se nem látunk -, de
mégis örvendetes bizodalmat kelt
az emberiség jövője iránt, mert ki
tudná megmondani, mi minden
válhatik belőle.

•
Egyik részletét ennek a jövőnek

Fritz Baade ki eli professzor vizs
gálta előadásában, amely címe sze
rint is a 2QQQ-ik év világgazdasá
gába próbál betekinteni. Amit fel
vázol, természetesen csak "elgon
dolási minta", amelynek helytál
lásához elengedhetetlen feltétel,.
hogy az emberi értelem és erkölcs
valamelyest lépést tartson a tech
nikai fejlődés szédületes ütemével,
s mindenekelőtt .az, hogy a népek
vezetőinek felelősségérzése meg
akadályozza a harmadik világhá
borút s ezzel kapcsolatosan az
atomfegyverek bevetését. Vannak,
akik egy további feltételt is ideik
tatnának. nevezetesen azt, hogy ne'
adódiélc közben súlyosabb gazda
sági válság. Baade azonban meg
van győződve arról, hogy ennek el
hárításához a tudomány a 30-as
évek óta kellő haladást tett. "Azok
nak a tapasztalatoknak és megfi
gyeléseknek módszeres alkalmazá
sával - úgymond -, amelyeket az
aktiv koniunktura-politika terüle
tén szereztünk, illetve tettünk, biz-



vást elérhetjük, hogya gazdaság
iránya általában emelkedő vonal
legyen s ne hullámmozgás, magas
csúcsokkal és igen mély völgyek
kel. . . Elérhetjük tehát, hogy a
társadalmi termelés minden évben
valamivel magasabb, mint az elö
ző évben, és minden évtizedben
magasabb, mínt az előző évtized
ben. Ez az én hitvallásom, mint
kutatóé."

Kétségtelennek látszik - fejti ki
a továbbiakban Baade -, hogy év
ezredünk most következő utolsó év
tizedeiben az emberiség szaporodá
sa olyan méretet ölt, amilyenről

nem tanúskodott még a történelem.
Az emberek száma 1850-től 1950
ig 1.25 milliárdról 2.5 míllíárdra
emelkedett, 2000 körül azonban
már 5 milhárdra fog rúgní. Alapo
san eltolódik erre az időre a nép
fajok megoszlása is. A kínaiak és
az indusok az 5 milliárdnak rnint
egy felét fogják tenni, magukban
annyian lesznek tehát, mint ahány
ember élt 1950-ben a földön. Győ

zik-e táplálni ezt 'a rengeteg em
bert? Csüggeteg lelkekkel szem
ben Baade szilárdan hiszi,' hogy
nemcsak győzík, de a föld igen
nagy részén még javítani is tud
jáJk a lakosság élelmezésének mai,
csepoet sem kielégitő színvonalát.
S akkor is képesek lesznek erre, ha
már semmi újat sem fedeznek fel
a termelési technikában. Csupán
az kell hozzá, hogy mindazt, amit
eddig megismertünk, fel is hasz
nálják a mezőgazdaságban. Ne fe
ledjük például, hogy ezidőszerint a
föld mintegy 350 millió földművelő

családja közül 250 milliónak még
mindig a kézzel lendített kapa
vagy az óegyiptomí faeke az egyet
len szerszárna, 90 millió család leg
feljebb az állati vontatású vaseké
ig jutott el s míndössze 10 millió
család rendelkezik motoros vagy
másfajta gépekkel. Hasonló a hely
zet a mezőgazdaságí technika egyéb
területein is. Műtrágyából például
alig 10%-át használják annak a
rnennyíségnek, amely az adott ég-

hajlati és talajviszonyok mellett
kívántatnék. A legfontosabb termé
nyeknek csupán emiatt elmaradó
többlete túlszárnyalja a világ je
lenlegi egész termését. Ha a növé
nyi tápanyagok indokolt adagolása
mellett a vetőmag kezelésében és az
élősdiek leküzdésében is általános
sá válnának a modern eljárások.
akkor a világ élelemtermelését a
mainak rnáris háromszorosára emel
hetnők. Gondoljunk végül arra,
hogy az öntözésre alkalmas vizek
kihasználtsága messze esik még a
10%-tól is. Abból az évenként 27
billió köbméterre becsült vízrneny
nyiségből például, amely a folyók
kal ömlik a tengerbe vagy a talaj
mélyébe szivárog alá, legfeljebb 1.5
billió köbmétert vesz ki rnestersé
gesen a mezőgazdaság. Kevés fo
lyót találunk, amelyet a forrástól
a torkolatig akként szabályoztak
volna, hogy három dolgot biztosít
sanak: öntözővizet, árvízvédeimet
és elektromos energiát. Mindezt
összevéve méltán következtethetünk
arra, hogy a földön termelhető táp
lálék teljesen elegendő lesz 5 míl
liárd ember ellátására, hozzá még
a mainál lényegesen magasabb fo
kon. Am - jegyzi meg Baade 
akkor is még alig a feléig aknáz
tuk ki a bolygónk nyujtotta élel
mezési lehetőségeket. '

Ami azonban alighanem sokakat
meg fog lepni, Baadenak az a meg
állapítása, hogy a mezőgazdaság

nak e jóval nagyobb termelés el
lenére sem lesz szüksége további
munkaerőkre, mi több: hogy a föld
élelmezési tartalékait lehető gyor
san és eredményesen feltárhassuk,
egyenesen csökkenteni kell a je
lenleg mezőgazdaságban dolgozók
számát. A szocíológíának meglehe
tősen közkeletű felismerése ez. Az
igazság az, hogy a mezőgazdaság a
föld széles területein munkaerővel

való túltelítettségben szenved. Kü
lőnösen vonatkozik ez azokra a tá
jakra, ahol a paraszt kapával vagy
faekével végzi munkáját, A gaz
dasági haladás nem is képzelhető
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másként, csak úgy, hogy e hala
dással karöltve a mezőgazdaságí

dolgozóknak nemcsak az arányszá
ma, hanem az abszolut száma is
fogyatkozik. Jól érzékelteti ezt az
USA,ahol 1910-től 1950-ig a me
zőgazdaságí dolgozók száma 13 mil
Iíóról 8 millióra süllyedt. Még be
szédesebb a következő számsor:
1830-ban egy mezőgazdasági dol
gozó csupán négy embert látott el
táplálékkal, 1900-ban már hetet,
1930-ban tízet, manapság huszat,
1975-ben pedig egyetlen földművelő

legalább 25, 2000-ben legalább 40
ember élelmezéséről fog gondos
kodni.

A társadalmi rétegződésnek te
hát az eddigihez képest világszerte
alaposan meg kell változnia s meg
is fog változni. Jelenleg a világ
kereken l rníllíárd dolgozója közül
600 millió tevékenykedik a mező

gazdaságban, 400 millió a mező

gazdaságon kívül, s utóbbiak so
rában 180 millió az ipari munkás.
Ha a most következő négy évtized
ben sikerül a munkaerőket a tech
nikai fejlődés kívánta mértékben
átállítaní, akkor a mezőgazdaság

2000-ben is beéri a mai 600 milliós
létszámmal, míg 1.4 milliárd dol
gozó a mezőgazdaságon kívül ke
resi meg a kenyerét. Egyértelmű

ez azzal, hogy az addigi egész nép
szaporulat számára a mezőgazdasá

gon kívül kell megélhetést biztosí
tani. Ez azonban annyira nem le
hetetlenség - mondja Baade -,
hogy a számítások szerint a föld
igen fontos területein még a mai
nál is jóval kevesebb munkáskezet
fog lekötni a mezőgazdaság, Kézen
fekvő persze, hogy annak az ipar
nak kifejlesztése, amely nélkül nem
képzelhető el sem a mezőgazdaság,

sem 'a mezőgazdaságon kívülí la
kosság foglalkoztatása, óriási beru
házásokat követel. Ezeknek a 2000
ig végzendő beruházásoknak érté
két Baade 4 billió dollárra becsüli.
Fantasztikus szükségletnek tűnhe

tik fel, de mint Baade bonyolult
számításokkal kimutatja, nincs mi-
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ért aggódnunk, mert bízvást ráha
gyatkozhatunk a fokozódó beruhá
zások és fokozódó termelékenység
áldásos körforgására. Szembetűnő

en igazolja ezt a népi Kína, ahol
az első ötéves tervben előírt ipa
rosítást szinte minden külföldi se
gítség nélkül vitték keresztül. S a
kínai eljárást vette most alapul In
dia is a maga második ötéves ter
véhez. "Nem az fog történni tehát
- hangoztatja Baade -, hogy a
régóta fejlett ipari országoknak na
gyon nagy segítséget kell majd
nyujtantok az elmaradott országok
részére, hanem az, hogy sokkal ke
vesebb alkalmuk lesz segítséget
nyujtani, mint ahogy némelykor
szeretnék."

Tisztában kell lennünk azonban
azzal is - folytatja Baade -, hogy
a gazdasági lehetőségek egymaguk
ban még korántsem elegendőek.

Gyermekeink és unokáink csak
akkor köszönthetik örömmel a 2000
ik évet, ha mihamarább sikerül
minimumra csökkenteni a nemzet
közi feszültségeket s ennek nyo
mán emberséges feladatokra terel
ni át a fegyverkezési kiadásokat.
Gyors ütemben fel kell emelni az
elmaradott országokban a közmű

veltséget, Japán ma egy hektárori
40, Kína 20, Indonézia 10 mázsa
rizst termel, ugyanakkor a [apá
noknak alig 10%-a, a kínalaknak
nemrégiben még 50%-a, az indo
nézeknek 90%-a írástudatlan. Gon
doskodni kell aITÓl is, hogy kellő

számban állj ának rendelkezésre
megfelelőerr képzett mérnökök. Ha
világátlagban 50 ipari munkásra
számítunk egy mérnököt, akkor
2000-ben 14 millió mérnökre lesz
szükség, Nincs kizárva azonban,
hogy ennél is jóva! többre, mert
egyes szakértők szerint a növekvő

automatizálás 25-re fogja csökken
teni az egy mérnökre eső ipari
munkások számát.

Am még ezeknek 'a feltételeknek
teljesítésével sem értünk a végére.
A Nobel-díjas Max Born, amikor-



véleményét kérték arról a problé
máról, amely elé a fizika haladása
állitotta az emberiséget, ezt vá
laszorta: "Borzalmas renyegetést és
sugárzó reménységet hoz magával
az új. A fenyegetés, hogy az em
beriség megsemmisítheti önmagát,
a reménység, hogy paradicsomot
varázsol a földre. A természetku
tatás megadta mind a két lehető

séget, rajtunk a választás." A 2000
ik év világgazdaságának azt a ké
pét, amely kirajzolódik a tudomány
előtt, Baade szerínt már csaknem
földi paradicsomnak nevezhetnők,

mert nem lesz, illetve nem kell,
hogy legyen benne éhség, munka
nélküliség és szegénység. Az azon
han, hogy az emberiség útja ne az
öngyilkosságba, hanem a paradi
csom közelébe vigyen, már nem az
anyagi, hanem a szellemi s első

sorban az erkölcsi erőkön múlik.
"S nekem meggyőződésem - fe
jezte be Baade -, hogy reménye
ink csak akkor valósulhatnak meg,
ha az emberiségnek az a része,
amely kereszténynek nevezi magát,
teljes komolysággal veszi és átéli
kereszténységet. Semmiképen sem
érthetek egyet azzal a bécsi kul
túrkritikussal, aki nekünk, mai
embereknek szemünkre veti, hogy

. már nem iLlünk bele a világba,
mert elavultunk. Ellenkezően. Sze
rintem a mai embernek éppen az
a baja és hibája, hogy nem épült
bele elég mélyen azokba a nagyon
régi felísmerésekbe, amelyekhez az
emberiség közel 2000 éve jutott. Az
kellene, hogy a mai ember sokkal
nagyobb teret adjon mindennapi
életében Krisztus tanításának és
sokkal szerosabb értelemben ve
gye igéit, mint ahogy cselekszi. Vo
natkozik ez különösen Krisztusnak
arra a tanítására, amely ellen oly
sokan leginkább háborognak, neve
zetesen arra a tanítására, amelyet
Krisztus a galileai hegyen hirdetett
meg: .Boldogok a szelídek, mert
ők lesznek birtokosai a földnek'."

*

Ezekután nem lephet meg, hogy
az atomerő hasznosításának olyan
kiváló szakembere, mint Siegfried
Balke műegyeterní professzor" ép
pen a szellemtudományok felada
taival foglalkozott. Bevezetőben ki
fejtette, hogy szerinte nem a mér
nökök, hanem elsősorban a teoló
gusok, a bölcselők és a történészek
hivatottak a technika lényegének,
az ember és a technika viszonyá
nak tisztázására, valamint a mín
denkori technika megbírálására.
Azért ők, mert miután az ember
valóban "homo faber", "szerszám
készítő" is, a technikusok könnyen
áldozatul esnek a siker mámorának
s egyébként is hajlamosak arra,
hogy miként a természettudomá
nyokat, ugyanúgy a saját alkotá
saikat is nemcsak Istentől, de az
embertől is függetlennek tekintsék.
Belejátszott ebbe, hogy a humaniz
mus felbomlasztotta a tudományok
egységét, amelyen a görög bölcse
let, majd a kereszténység dolgo
zott, utána pedig a racíonalizmus,
amikor rangsorba foglalta az egyes
tudományokat, keresztülvitte a
szellemtudományok ésa természet
tudományok teljes különválasztá
sát, amit már a renaissance előké..
szített. Holott, hogy a technika ön
állósulása milyen egészségtelen
helyzetet alakít ki, arra napjaink
ban már az átlagember is rádöb
benhetett.

Nagy költők és gondolkodók ko
rán megérezték a mi aggodalmain
kat. Dzsung Dzsi, a kínai bölcs
már két és félezer évvel ezelőtt fi
gyelmeztetett arra, hogy a gépek
még veszedelembe dönthetik az
embert. A Prometheus-mítoszban
és a Daedalus-regében benne V8~

a felismerés, hogy a technikát az
emberi szempontoknak kell fékez
niök. :Érdekes a Goncourt-testvó
rek feljegyzése 1869-001. Asztaluk
nál híres tudósok beszélgettek a iö
vőről. Pierre Berthelot azt jósol ta,
hogy az ember rá fog jönni az
atom szerkezetére s akkor majd
előbb-utóbb a Napot is tetszése sze-
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rint oltja el vagy gyujtja ki, akár
a gázlámpát. Claude Bernard sze
rint az ember annyira ura lesz a
szerves élet törvényeinek, hogy "Is
tennel versenyezve teremtheti az
életet". A vendéglátó gazdák egyi
ke nem állhatta meg, hogy oda ne
biggyessze beszámolójának végére:
akkor pedig Isten leszáll a földre,
rnegesörgetí kulcs-csomóját s oda
szól az embereknek: "Itt az ideje,
Uraim, zárunk l"

Nem kétséges, hogy a technika
az emberi szellem funkciója - mu
tat rá Balke -, ha azonban funk
ció, akkor nyilvánvaló, hogy nem
igényelheti magának az abszolutum
jellegét. Fogalmilag is el kell uta
sítanunk tehát a "technokrácia"
eszméjét, amely az egész gazdasági
és társadalmi rendet kizárólag a
technikai teljesítményekre akarná
alapozni. Éppen azonban mivel a
technika csak funkció, a techni
kusok semmiképen sem vállalják
a felelősséget egy olyan helyzetért,
amelyet nyilvánvalóan nem ők te
remtettek. Mert ha igaz is, hogy a
technika megadta a lehetőséget az
emberiség elpusztítására, ugyanaz
a technika megadja a lehetőséget a
veszedelmek kiküszöbölésére is. A
technikai eredményekkel való visz
szaélést illető döntés pedig nem a
technikusok, hanem a politikai té
nyezők hatáskörébe esik. Ha a
technikus nem is tagadja, hogy al
kotó hevében olykor kissé aggály
talamil bánt 'a lehetőségelvel. ment
ségéül szolgál, hogy mindenkor bi
zalommal támaszkodott azoknak a
szellemi szabályozó erőknek hatá
lyosságára, amelyek felé nevelésé
nél és a társadalmi hagyományok
nál fogva hittel tekintett. Esetleges
tévedéséért majd ő is megfizet, ám
'a kínzó gondolatnak, hogy téved-
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hetett, még inkább arra kell ösz
tönöznie, hogy a maga részéről is
rnínden tehetségével igyekezzék
helyreállítani és egységbe fűzni a
szellemi kapcsolatokat azon a mín
deuségen belül, amely Isten műve

és marad.
A technika a funkcionálisnak bi

rodalmába tartozik - akkor is, ha
vívmányainak eredete az eszmék
birodalmában gyökerezik -, a tech
nikusnak tehát magának is oda
kell hatnia, hogy az ember mínden
kor úr legyen e funkcionális füg
göségek fölött s ne engedje álta
luk hányatni magát. A technikus
sem tulajdoníthat a technikának
olyan "felsőbbséges hatalmat",
amely előtt az embernek ellent
mondás nélkül meg kellene hajol
nia. Nincsenek "öntörvényszerűsé

gek", amilyeneket a racionalista
módszer olvas ki a félreértett ter
mészettudományokból, hogy ilyen
módon az ember kivonhassa magát
az erkölcsi felelősség alól. A tech
nikusnak nagyon is át kell érez
nie erkölcsi felelősséget, annál is
inkább, mert a technikai fejlődést

sem fel nem tartóztathatjuk, sem
vissza nem fordíthatj uk. Meg kell
azonban óvni ezt a fejlődést a bar
bárság veszedelmeitől, aminek
egyetlen módja, hogy a technikát
egy olyan rendbe iktatjuk be,ame
lyet az emberi szellem határoz meg.

"A technika - fejezte be elő

adását Balke - nem mint rendező

hatalom, hanem mint a rend szol
gája szenvedí ma a világ szellemi
ziláltságát. Ami után vágyik, a .re
Iígio- a szellemtudománnyal, a rend
helyreállítása eszme és funkció kő

zött. Érzi, hogy felelősségének te
rületét nem határolják körül a
technikai fejlődés racionális lehe
tőségeí."


