
TEREMTÉS ÉS FEJLöDÉS

Koru nk egyik legnagyobb eredménye az, amit Pascual Jordan nem
régibe n így fogalmazott me g: "a te rmészettudomány többé már nem
a vallástalanság motorja" . Ma már a tudomány és a vallás nem áll
ellenségese n szemben egymással. Ennek a párbeszédnek továbbfolyt a
tása - és tel jes őszinteséggel va ló folytatása - a hu szadik század
kereszténységének életfontos ságú feladata.

XXIII. János páp ának a II. Vatikáni Zsinatot megnyitó, szinte
drám ai beszéde alapjában véve a huszadik század ke resztényének ezt
a ny ílt magatartásá t teszi magáévá: ..Mindennapi lelkipásztori hivata
lunk ellátásában so kszor okoz fájdalmat , ho gy gyak ran olyan embereket
is meg kell hallgatnunk, akik egyébként buzgók, de éppenséggel nem
rendelkeznek a mérték tartá s erén yével és hí jával vannak annak az
érzéknek , amelyet a szellemek me gkülön böztetésén ek szoktunk nevezni.
A mai időkben csak engede tle nséget és romlást látnak. Azt állitják,
hogy a mi korunk ro ss zabb az előzőkné1. úgy viselkednek, mintha
semmit sem tanultak volna abhól a tö rténelembő l. amely éppen arra
ta nít bennünket, mil yen is az élet . . . Ezeknek a mindig csak bajt jósoló
prófétákn ak . . . nem adhatunk igazat . A dol gok mai áll ása azt mutatja,
hogy az emberek egymásközötti viszon yában új rend van kialakulóban.
Ez a rend - emberi tö re kvéseink segít ségé vel - az isteni Gondviselés
nek nagy, meglepő és minden várakozást felülmúló terveit fogja meg
valósítani".

Melyek ennek az új embe rn ek jellemvonásai, azé az emberé, aki már
most a j övő embere kezdetének és mintegy "váz latá"·nak te kinti magát?
Ez az "új ember" te rmészettudományos, evolúciós és te chnikus be állí
tottságú . Mindenekelőtt az t ke ll tehát kérdeznünk, mil yen viszonyban
áll a kereszténység a te rmészet tudománnyal, a fejlődéselmélettel és a
technikáva1.

Természet tudomány - Vallás

A mai ember - még akkor is , ha nem rendelkezik különösebb
természet tudományos képzettséggel - szinte észrevétlenül veszí át
a "természettudományos szellemv-et. Ez a ma feltörekvő világérzésnek
elsőszámú összetevője. De hogyan ítéli meg a kereszténység a
te rmészettudományt?
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A kereszténységnek a természettudománnyal szemben elfoglalt
magatartásának első, legáltalánosabb és minden mást magábafoglaló
elve ez: az igazság - minden igazság - isteni eredetű. Alapjában véve
tehát lehetetlen, hogy a hit és a természettudomány egymásnak ellent
mondjon. A kettő között nem állhat fenn igazi konfliktus, legfeljebb
látszólagos. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a hit és a
természettudomány között feszültség ne támadjon, melynek kiküszöbö
lése csak az egy igazság felfedése érdekében folytatott lassú, hosszan
tartó és egyes esetekben tragikus küzdelem árán lehetséges. Amennyiben
azonban a természettudomány igazságokat fedez fel, nem állhat ellen
tétben a vallással.

Egyedül ez látszik a kereszténység tárgyilagos magatartásának a
tudományokkal szemben; azzal a tudománnyal szemben, amely jelenleg
azon dolgozik, hogy az emberek számára lélekzetelállitóan hatalmas
világmindenséget fedezzen fel. S éppen ebben van a jövő nagy igérete:
minél nagyobb a világ, minél hatalmasabb az emberi szellem, annál
nagyobb Istenről alkotott fogalmunk is.

Fejlődés

Világképünk legjelentősebb átalakulása a fejlődéselmélettel kapcso
latban történik. A reneszánsztól kezdve az emberiség szellemének világ
képe a statikusból a dinamikusba alakul. Első fázisában (Galilei) az
emberiség felfedezte , hogy a föld mozog, vagyis hogy nem ő a világ
mindenség egyedüli nyugodt központja. Má sodik f ázisában <Darwin)
az emberiség megértette, hogy a kozmikus mo zgást minden földi életre
ki kell ter jeszteni. A harmadik fázisban (ma) sejteni kezdjük, hogy
az emberrélevés folyamata még nem zárult le és hogy ugyanaz a
fejlődés, amely a világmindenség anyagából "kozmosz"-t , rendezett
világot teremtett s mely az élővilág kifejlődéséig alakult tovább ,
továbbhat bennünk és az emberi történetet valami felé hajtja, ami túl
mutat az emberen. A világmindenség fejlődése az emberben teljesül be;
az ember azonban még csak az "emberrélevés" kezdetén áll . Az a ke
reszténység, amely ma, ha csak átmenetileg is (rnin t az Galilei, vagy
később Darwin esetében történt) elzárkózik ez elől a fejlődés elől, élet
és vonzóerejét egyaránt elveszíti. Mi már most a katolikus Egyház fel 
fogása a fejlődéselméletről?

A fejlődés ténye a modern természettudós szemében ma már
minden kétségen kivül áll. A természettudós az egyetemes, az
embert is magábafoglaló fejlődést tudományosan megalapozott
alapkoncepciónak tekinti. A mai tudós számára már nem az a
kérdés, "vajon" volt-e fejlődés vagy sem, hanem az, hogy "hogyan"
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is történt ez a fejlődés, melyek ennek a fejlődésnek a mechaníz
musai. Az egyházi tan ítóhi vatal a tudósoknak ezt az állásfoglalá
sá t kife jezet ten elismerte és megállapította , hogy nem áll ellen
tétben a kinyilatkoztatás tanításával.

Ezzel kapcsolatban há rom egyházi dokumentumnak van első

rangú jelentősége. Először : XII. Pius pápának a Pápai Tudo
mányos Akadémia tagjaihoz intézett beszéde 1941-ben; m ásod
szor : a Biblia-Bizottság titkárának levele Suhard bíboroshoz
1948-ban; harmadszor: a "Humani generis" enciklika 1950-böl. Az
ezt megelőző egyh ázi megnyilatkozásoka t ennek a három okmány
nak a tanít ásából ke ll megítélni.

E három okmányból a jelenlegi összefüggésben négy szem
pont emelendő ki: Először: az evolucionizmust hivatalosan is
szabad véleménynek ismerik el , amely komoly és lelkiismeretes
vita tárgyává tehető . Ez egyben azt is jelenti, hogy ez a tanítás
nem ellenkez ik a kinyila tkoztatássa l. Szószerint ezt olvassuk a
"Humani gener is" enci klikában: "Az egyházi tanítóhivatal nem
tesz ellenvetést az ellen, hogya fejlődéselméletet a természettudo
mányok és a te ológia mai álláspontja alapján mindkét tudomány
szakembere i ku tatásaik és tudományos vitáik tárgyává tegyék."
Másodszor: az emberi szellem nem fejlődés eredménye. A hiva
talos engedély teh át a fejlődéstannak arra a válfajára, amely az
anyag és a sze llem közti kül önbséget elmossa, nem vonatkozik.
Az emberi lelk et (rnind a hominizációs folyamat kezdetén, mind
pedig ma, az egyes embereknél) Isten teremti közvetlenül. Ho gy
"hogyan" is gondolandó el ez a teremtés, arról az okmány nem
beszél. A "Humani generis" átmenetinek tekinthető intézkedése
azt mond ja : a szakemberek vitája arra a pontra korlátozódjék,
hogy "hogyan is jött létre és m int fej lődött ki az emberi test az
alacsonyabbrendű organizmusból". Harmadszor: a kereszténynek
nem szabad úgy tennie, .míntha az emberi test fejlődése az el ö
zőleg meglévő anyagból az eddigi lele tek alapján és a belőlük

vont következtetésekből már végérvényesen be volna bi zonyítva."
Itt két dolgot kell megfon tolnunk: az enciklika 1950·ben íródot t
és így azoknak az időknek tudományos nézeteire vonatkozik. 'I'o
vábbá: úgy látszik, mi ntha az egyházi tanítóhivatal a katolikus
tudósoknak egy, a tudományos megísmerés bizonyossági fokát
ill ető ítéletet akarna "sugalmazni" . Ezzel azonban fogas kérdés
merül fel: illetékes-e az egyházi tanítóhivatal arra, hogy "feltak
sá lj a" a te rmészettudomány egy·egy eredményét? Véleményünk
és a teológiai alapelvek alapján a kérdésre tagadólag kell vá
laszolnunk. Végül óv a dokumen tum az ún. "poligenizmus"-tól.
A monogenizmussal ellentétben (amely az egész, ma élő emberi-
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ségnek egyetlen emberpártól való leszármazását tanítja ), a po li
genizmus azt feltételezi, hogy a mai emberiség sok összü löre ve
zethető vissza. A "mai emberiség" a "homo sapiens" tö rzsét je
lenti. Nincs tehát szö a hominizáció egyéb fokairól: a neander
völgyi emberről , a pithecanthropusról vagy az australopithecus
ról. Ez annyit jelent: a monogen ízmus nem zárja ki szükségkép
pen az u . n . "szukcessziv poligenizmus"-t. A tanitóhivatal intése
egyedül a "homo sapiens" poligenetikus leszármazására vonat
kozik. A mai an tropológiai kutatások azonban egyöntetűen a sa
piens-törzs poligenetikus leszármazásának irányába mutatnak.
Bizonyos, hogy ezt nem egyszeruen azé r t teszik , ho gy az Egyház
nak ellentmondjanak, hanem komoly kutatási eredmények alap
ján. Ezzel szemben az antropológia kitart az embernek u. n . .rno
nofiletikus" származása mellett, vagyis feltételezi, hogy a homini
záció egy genetikus ér telemben vett homogén állatfajon belül tör
tént (ez azt jelenti, hogy az emberiség nem származik fajilag egy
mástól különböző elődöktől). Röviden összefoglalva : minden jel
arra mutat, hogy az embertan az emberiség faji egysége mellett
foglal állást, hajlamos azonban arra, hogya hominizáció kezdetét
nem pontszerűen, hanem mint olyan eredményt tekintse, amely
"számos egyeden keresztül" jöt t létre.

Miért óvott azonban az egyház a poligenezistől? Mert (annak
idején) a "poligenetikus perspektivában" az üdvtörténet egységét
és mindenekelőtt az eredeti bűnnel kapcsolatos tanitást látta
veszélyeztetve. Itt azonban a következőt kell megfontolnunk: a
"Humani generis" enc iklika nem állítja, hogy a poligenezis össze
egyeztethetetlen az eredeti bűn kaiolikus ér telem ben vett tanával,
csupán annak lehetős éget vitatja, hogy a kettőt összeegyeztethes
sük: "az ember nem látja be, hogyan" . (Ez egyike a tanitóhivatal
legragyogóbb, de egyben legsemmitmondóbb kijelentéseinek.) A
szöveg nem állitja sem azt, hogy később egy ilyen belátás lehet
séges lesz-e, de azt sem, hogy ez minden időkre ki van zárva.

Ha már most ideiglenes mérleget akarunk készíteni, megállapíthat
juk, hogy - egészében véve - az Egyház említett állásfoglalása a fej
lődés kérdésében igen pozitiv és békés atmoszférát teremtett a teológu
sok és tennészettudósok között. Ha pedig ez igy van, kérdeznünk kell,
hogyan lehetséges, hogy az Egyház ennyi ideig harcolt a fejlődés gon
dolata ellen. Válaszunk az , ho gy a katolikus Egyház mint olyan, "hiva·
talosan" sohasem harcolt a fejlődéselmélet ellen (egyetlen okmány 
a kölni tartományi zsinat egyik, 1860-ban kelt "magyarázatá"·nak 
kivételével, amelyet azonban ma senki sem vesz tekintetbe) . Nemcsak
XII. Pius óta, hanem mindig is szabad volt a ka tolikusoknak a Iej l öd és 
tant elfogadniuk. E gyes nagy egyházatyák (pl. Ireneusz, Nisszai Szt.
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Gergely vagy Agoston ) ténylegesen evolúcionisták voltak. Persze, nem
a mai értelemben. A génmutáció és a kromoszómaváltozás jelenségeiről

mit sem tudtak. Alapgondolatukban azonban már megtaláljuk a fejlő

déstani kiindulópontot . Agoston felfogása sze rint pl. (amely igen mo
dern és melyet csak ma tudunk te ljes egészében megérteni) az idők

kezdetén való teremtés azt jelenti : Isten kezde tben az összes energiák
és lehetőségek sürűsöd és é t hívta lét re. amelyben csirájában már mín
den megvolt. majd ezeket az energiákat szabadon engedte úgy, hogy
saját törvényeik szerint hassanak tovább; ez a jövőtől terhes időbeli

kezdet, még alaktalanul ugyan, de már magában foglal ja a létnek min
dennemü formáját.

Más természetesen a helyzet az egyes katolikusnál (s ez a protestán
sokra is vonatkozík: az evolúció kérdésében nincs kü lönbség í , vagyis
gyakorlatilag a legtöbb katolikus teológus- és filo zófusnál, a mult szá
zad közepét öl egészen századunk huszas éveiig. Csak ekko r kezdödőtt

meg a teológusok körében a vélemények átcsop ortos ítása. Evolucioniz
mussal kapcsolatos elutasító magatartásuknak elsősorban egy alapvető

bizonytalanság volt az oka.
Arra hivatkoztak, hogya Szentírás tamlsága szöszerínt veendő. K öz

ben hallgatólagosan felté tel ezték azt , hogy a Szen tírás te rmészettudo
mányos ismeretet akar közvetíteni. Ép pen ez nem igaz. A Biblia nem
természettudományos tankönyv, hanem az üdvösségről szó ló üzenet.
Isten úgy szólt az emberekhez, hogy a konkrét ember meg is érthesse,
vagyis az évszázadokkal ezelőtt élt keleti ember képes beszédében.
Különbséget kell tehát tennünk az üdvösségről szóló üzenet és ennek
az üzenetnek formája között , kijelen te tt igazság és annak k özl ésí módja
között, vagyis a között ..amit" a Szentírás mo nd és a között, ..ahogyan"
mondja. Ha ezt nem tesszük, akkor a bibliai üzenetet nem ..szöszerín
tibb értelemben" vesszük, hanem egys zeruen félreértjük . Egy bibliai
leirásnál tehát mindenekelőtt azt kell kérdeznünk, milyen irodalmi rnű 

fajhoz tartozik, hogy így a ta rtalmat a formától pontosan meg tudjuk
különböztetni.

Ha ezeket a követelményeke t (Ka rl Rahner közelebbről is meghat á
rozza őket irásaiban) behatóbban alkalmazzuk a Genezis két teremtés
történetére, összefoglalóan azt mondhatjuk: ezek nem szemtanúk leírá
sai, nem az idők kezdetén történt te remtés eseményeiről készült ..ripor
tok", csupán ezeknek ténylegességére vonatkozó kijelentések. Ha ez
az alapvető elv helyes, akkor rnindaz, amit a szarz ök az idők kezdeté
vel kapcsolatos reflexió segítségével valóban megismerhettek , a k ijelen
tés tartalmához, mindaz, amit így nem ismerhettek meg, a k i j elentés
formájához sorolandó.

Kiséreljük meg az imént felállí to tt elvet a Genezisnek arra a részére
alkalmazni, amely az embernek lsten által történt külön-teremtésér6l
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szól. Azt olvas suk, ho gy Isten agyagot vett a földből, belőle alakot for
mái t úgy, ahogyan a fazekas agyagból mindenféle használati tárgyat
gyúr, vet te ezt az alakot és orrlyukaiba életet lehelt. "Igy lett az ember
élő lénnyé". Ebben a képben hármas k ijelentést ismerhetünk fel. Elő·

ször: Isten az embert nem semmiből, ha nem anyagilag a világtól függően
teremti. Hogy milyen fajtájú ez - az "agyag" kifejezéssel illetet t 
anyagi függés, arról it t nincsen szó; ez az agyag éppúgy egy már meg
lévő, magasfejlettségű állati test is lehetett. Ami azonban itt teológiailag
fontos , az az alapvető f öldhözkötöttség, az ember "beágyazottsága" a
világba. - Másodszor: bár az ember ennyire bele van ágyazva a világba,
mégis gyökeresen más, mint a többi teremtmén y; Isten mintegy "sa ját·
kezűleg" teremti , hogy partnerévé tegye: ezzel az embernek közv etlen
Istenhez való viszonya jut kifejezésre . Ezt az Istenhez való kötöttséget
azonban földhözkötöttségének állapotában kell megélnie és megvalósi
tanía. - Harmadszor: ez a közvetlen kapcsolat Istennel, amely az ern
bert minden más teremtménytől megkülönbözteti, abban leli magyara
zatá t, hogy az em be r mintegy Isten leheletét hordozza magában, tehá t
szellemi, vagy m ás szóval: világot és állatot egyaránt felülmúló teremt
mény. Földhözkötöttség, Istenhez kö töttség, szellemiség: ezek - úgy
látszik - ennek a teremtéstörténetnek legfontosabb mondanivalói. Mín 
den más a közlés módjához, az elképzelési s émához. abeöltöztetéshez
ta r tozik: tehát a k öz l és í tartalom a kulturkörhöz kötö t t elképzelések
segítségével konkrétizálódik. Ezt a három lényegi tényt minden vall ásos
ember minden élethelyzetben me gtapasztalhatja .

Hasonló módon lehetne a világ kezdetére vonatkozó tö bbi beszámo·
lót is (a világ megteremt ése. a hatnapos te remtés , az első asszonynak
megteremtése Adám oldaláb ól. a paradicsomi ősállapot, az ere deti bűn

elkövetése) megszabadítani irodalmi-elképzelési öltözéküktől és leredu
ká Ini k özl éseí tartalmára. Csakhogy ez túl messzire vezetne . E gy azon
ban már mo st világos : az így felfogott te re mtéstörténet semmiképpen
sem mond ellent az evolúció természettudományos elmé letének ,
éppen ellenkezőleg!

Ez a tapasztalat rejlik abban a szintézisben , amelyet Teilhar d de
Chardin alkotott a fejlődéselmélet és a ke re sztény hit ka pcsolatáról.

Teremtés és fejlődés nem ellentétes valóságok Teilhard de Chardin
szá mára . A fejlődés konkrét struktúrája nem m ás, mint Isten teremtési
aktusának az ember felé fordíto t t része. A teremtés tehát nem kész vi·
lá gba dobja bele erővel a dolgokat , hanem az egyes alakzatokat hagyja
felemelkedni és létrejönni a lét öléből. S ez a fej lődés egészen az ern
berig me gy, sőt még azon túl is . Teilhard számára a kozmosz fejlődési

folyamatot jelent , amely évrní llíárdokon keresztül fokozatosan és mind
előbbre tapogatózva, az anyagnak folytonos komplikálódása és bens ő -
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s éges ít ése által éri el a beteljesülést. Olyan folyamat ez, amelyben az
ember az élet totáli s erőfeszitésének egye nes vonalában fekszik.

Az em ber tehát - hangsúlyozza Teilhard - többé nem egy már tö
kéletes világnak vá ltozhata tl an k özéppon t ja . amint azt korábban hitte,
hanem - amennyiben megtapasztalhatjuk - a világmindenség fejlő

désének csúcspontjává lett, amely egy mindinkább növekvő szellemi
bensőbbé-válás útján van. Az ember "az öntudatra ébredt fejlődés" 
mondja Teilhard, Julian Huxley-t idézve, ak ivel te ljesen egyetért e pont
ban. Az em be r. a világ sorsát hordozza magában. A világmindenség élet
akarata zúg át rajta. Az ember maga azonban még nem tökéletes.
Fejlődő lény. A homini záció folyamata még nincs lezárva. Az ember
még csak önkifejlésének elején áll . Olyan j övő előtt, amelyet tisztelni
kell és mellyel nem lehet tréfá lni. Az igazi emberséghez való hűség

tehát a jövőhöz való hűséget is je lenti, a múlthoz és jelenhez való hű

ségen kivül. Az em be r iségben már most megfigyelhető a fej lődés törek
vésének ez a növekvése. Milyen jövő felé tart az emberiség? Teilhard
így válaszol : minden erők összefogásának irányába .

A világmindenség mint fej lődési egység mindinkább összetart, mind
jobban kíélez ödík, vagyis kúp al akjá t veszi fel. Az emberben a fej lődési

folyamat véglegesen összeszűkül. A fej lődés az emberben - a szellemi
felé való áttörésével - egyszersmindenkorra összesűrűsödött. Egy kö
vetkezetesen végi ggondolt fej lődéstan fényénél a mai idők az emberiség
történetének jordulópont j akén t je lenne k meg. Az egyedek kezdenek
egymás felé sodródni. Szellemi kötések sűrű hálója szövődik köztük .
Csoportok, egységek, népek és népcsaládok mind átlátszóbbakká lesznek
egym ás számára, mindig nyiltabbak , öszí ntébbek, mindinkább képesek
az egymással való éle tre. Teilhard szerint egy planetáris "önmagára·
gyűremkedés" fol yamatával áll unk szembe n, az emberiségnek mindent
átfogó összefonódásával. Az embernek ezek a tö rekvései azonban nem
veszélyeztethetik a személyis égnek elidegeníthetetlen értékeit. A ko zmi 
kus fejlődés legfőbb ere dményét, az emberi személyt, nem szabad el
nyomniok és to talitarizmusb a vezetniök. Az emberiségnek tisztán jogi
politikai egyesülése nem elégítheti ki az emberi lélek mélyén ébredt
vágyat az organikus egységre .

A világmindenség végső törekvése te hát, amelynek az emberiségben
kell végbemennie, egye dül az emberiségen belül nem történhetik meg.
Teilhard de Chardin számára csak egy lehetőség marad nyitva: az em
beriségnek olyasva lami által kell eggyé válnia, ami meghaladja az egész
emberiséget, ami egyszersmi nd személyes lény és így minden ember
számára biztosíthatja személyi egyediségét és ami ugy anakkor egyesí
teni tudja az összes embereket is, vagyis - ko nkrét és egyedül igazi
nevén nevezve - Istenen keresztül. "Nézetem sze rint - mondja Teil 
hard - itt merűl fel a fejlődést kuta tó tudomány számára Isten p roblé-

77



mája; mer t csak igy tud ez a fejlődés továbbra is előrehaladni: Isten,
a fejlődés gyűjtöpontja és feje" .

Ezz el azonban még nem mondtuk ki a Teilhard-i világértelmezésnek
végső és tulajdonképpeni mondanivalóját. A világmindenség fejlődése

nem egyszeruen a transzcendentális Isten, hanem az Istenember felé
tart. Ha az emberiség a fej lődés utolsó nagy ugrasat - az Istennel való
egyesillést - meg akarj a tenni, akkor az lsten és ember közötti abszolut
transzcendencia ű r ét á t kell hídalnía, akkor valakinek lennie kell, aki
Isten is és ember is egyszerre , aki ugyanakkor olyan hatalmas is, hogy
önmagába - önnön testébe - az egész emberiséget felveheti. A gyűjtő

pont, a fejlődés Omega-pon t ja tehát az Istenember. aki feltámadott
állapotban él , vagy is a legá thatóbb, pneumatikus nagyság; a megdícs ö
üIt Istenember . aki valóságának teljességét az eggyé-Iett emberiségböl
épiti fel. Ha ezt a világszemléletet néhány mondatban akarjuk össze
fog lalni, akkor nem tehetünk jobbat , mint hogy idézzük Teilhard egy
kis irásának "Comment je cro ís" (Hogyan hiszek) kezdősorait: "Hiszem
hogy a világmindenség fejlődés. Hiszem, hogy a fejlődés a szellem írá
nyába tart. Hiszem, hogy a szellem a személyben teljesül ki. Hiszem,
hogy a sze mé ly beteljesülése az egyetemes Krisztus."

Talán a legdöntőbb mindebben: Pierre Teilhard de Chardin-ben olyan
ember áll előttünk, aki a világot ismét vallásos m eghatódottsággal tudja
sze rnl élni, aki Istenne k új világ-közelségét érezte meg, mégpedig azt az
Isten-közelséget, amely egyedül adatott meg az embernek, ti. Isten
kö zelségét J ézus Krisztusban. Ez a tény nem forditható többé visszá
jára. Ezzel a keresztény gondolkodáson belül olyan mozgalom indult
meg, amely a világmindenséget k risztocen trikusan kezdi szemlélni. Ha
később talán ki is tűnik. hogy Teilhard de Chardin gondolatai pontat
la nok, túlhaladottak. sőt talán hibásak is , mégis ez az irányvonal fogja
a jövő nemzedék keresztényeit , az "új ernberv-t meghatározni. Világ
képünk válto zásának. amely Teilhard de Chardin-nél mutatkozik, mély
és messzireható következményei lesznek. Az egész embert érinti ugyan
is, ön- és világ-megértésével egyetemben, sőt ahhoz való viszonyát is,
akit Istennek nevez.

TECH NIKA

Az új embertipúst mindinkább a természettudomány fémjelzi. A tu
dós magatartása ma egész nép eket befolyásol. A jövő embere egészen
új viszonyban áll majd a technikával. "Tudományos szellem" hatja át,
s ezt a szellemet teszi meg életstilusává . Lelke struktúráját elsősorban

a technikai feladatok befolyásolják. Melyek most már ennek a technika
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és a tudomány ál tal fém jelzett embernek fő [e ríemvon ásaí? A világot át
akarja alakítani, vagy még inkább: most akarja megterem teni a világot
tökéletes formájában.

Ezért ennek az embernek első jellemvonása a célratörekvés. Mindig
úgy érzi: fel adatok előtt áll . Lelki magatartás ának lényege a "célhoz
kötöttség". Szellemét az ehhez szükséges tárgyra-irányíto ttság jellemzi.
Ezzel egész sor más tulajdonsága is össze van kötve : szívósság, kitar
tás , koncentráció, lelkiismeretesség és önfegyelem. Teljesen "előreter

vezett" világban él. Magatartását a technikai anyag tö rvé nyei és jellege
diktálja: lényegében tehát a m ü kényszeríti rá . Ez zel egy másik alap
tulajdonság is ös szefügg. E z az új ember az "utasítás" embere.

A kem ény tár gy i lag osság embere is. Szellemének egész figyelmével
arra az "utasitás"·ra kell ügyelnie, amely a tárgy fel ől jön. A tárgy
maga alakítja őt. És ezzel a tárggyal csak a legnagyobb figyelemmel ,
a szubjektív befolyások kikapcsolása árán találkozhat. Alapvető maga
tartása tehát az odafigyelés a "dolgokban rejlő val óság"-ra, egy bi
zonyos földi "áhitat" . Számára nincs "véletlen". Csak a kemény tények
kel szabad számolnia.

Ebben a magatartásban az újonnan létrejövő embernek egy másik
tula jdonsága is felismerhetővé vá lik, ti. az önátadás . Szinte "ott kell
hagynia" alanyiságát, önmagát "zárójelbe" kell tennie . Minden a sikerre
ir ányul. A kész m ü a döntő . A te chnikai-tudományos te vékenységben
nem lehetséges semmiféle engedékenység, nincs alanyi engedmény,
nincs kitérés . Az ismeretnek valóban a tárgyból kell fakadnia. Ilyen
beállítottsággal az ember minden szeszély és önakarat veszélyétől
védve van. Mindebből egy negyedik a lap tulajdonság fakad: a j ózanság.
E z az ember sokkal kritikusabb, bizalmatlanabb. sőt szkeptikusabb
mint az előző nemzedékek . Nem akar kalandokba bocsátkozni. Nem
szabad kockáztatnia azt , amit sok-sok fáradsággal sikerült elérnie, fel
épí tenie. Ez az embertípus tudja, hogy tud ásával. fegyelmezettségével,
szakemberi pontosságával új biztonságot nyúj t az embe ri társadalom
nak. Csak civódást, véleménykülönbsége t , pontatlanságot és fecsegést
vél felfedezni a társadalmi rendszerek egyéb területén: a szellemtudo
mányokban, a politikában, a filozófiában, a vallásban. Társadalmi be 
állítottsága p átosz-, programm- és jelszónélküli. Számára az igazi tár
sadalomalkotó erők: a józan világosság, a lényegre tekintés , az illuziók
nélküli tárgyilagosság, a szígor ú önfegyelem. Vélemény e szerint csak
ezek a tulajdonságok fog ják a jövendő világot felépíteni és a jelent
fenyegő kaoszt megszüntetni. Az ilyen m agatartás ú emberek tudtak pl.
a Kennedy-adminisztrácíóban érvényre jutni, s alkották az amerikaí el
nök legszűkebb tanácsadóí testületét.

Az imént említett józansággal egy ötödik alaptulajdonság van egy·
bekötve. A technikus-beállítottságú ember etikai magatartása szinte
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szélsőséges tá rgyi j egyelem re alapul. Számára magátólértetődő, hogy
bizonyos munkatervhez kell idomulnia . A munka maga, a munka cél ja
hihetetlen alkalmazkodási készséget kiván . De ez a magatartás nem
alávetettség és tulajdonképpen nem parancsvárás . Egy technikailag jól
megszervezett üzemben nem lehet csak úgy parancsolga tni. A szó szoros
ér telmében itt nincs is olya n, aki parancsot elfogadj on: mi ndenkit a
technikai feladat lényegéből fa kadó tárgyi fegy elem irányit. Mindenki·
nek ugyanaz a méltóság jár ki. Minél bony olultabb egy technikai fela
dat, annál nagyobb szükség van arra, hogy az egyes technikusok mun
kaközösséggé alakuljanak át. Mindenkinek a maga területé n a legpon
tosabbat kell nyújtania, s a kész m ü csak a közös munka eredménye
ként jöhet létre.

Eppen ezért látjuk ennek az embernek hatodik alaptulaj donságát
a közösségi érzésben. Technikus munkakör be töltésekor mindinkább
alapvető követelményként jelentkezik a csoportokban és rnunkaközös
ségekbe n való együttdolgozás képessége. E zált al ma igen nagy fontos
ságú "szoc iológiai kiválasztódás" jön lét re . A "nagy egyéniségek" , a
,,magányos nagyság ember év-nek kora - úgy lá tszik - lej árt. A mű

és a cél döntő, nem a szubjektív k ülönl egess ég és ér té ke lés. Egység a
tárgyilagosságban, a pátosz nélküli bajtársiasság, a kö zös mű előtérbe

helyezése, a készség az elkötelezettségre és az egymásiránti türe lem
- ezek azok a magatartások, amelyek ma ebben a közösségi érzésbe n
kialakulnak. S ez a munkában való kö zösség ma szinte az egész világot
átfogja. A technikus-tudomány os képzettségű ember m ár ma is köze
lebb áll egy más nemzetiségű és fajhoz tartozó technikushoz, mint
pl. humanisztikus műveltségű szomszédjához. E gy világosan kirajzolódó
vonzóerő mindinkább közelebb hozza egymáshoz az embereket . Ennek
a vonzóerönek nem áll útjában semmiféle áthághatatlan határ, nem
ismer szociális , faji vagy vallási kor látokat.

S ebben áll ennek az embernek hetedik a laptulajdonsága . Maga
tartása vil ágot-átfog ó, vagyis az egyetemességre irányul. Nemcsak egy
planetáris egység, hanem valamiféle minden t átfogó "kozmikus rokon
ság" értelmében is . A technikai beálli tottságú ember nem ismer a
világon olyan területet, amely tilos volna számára: sem a vílá gmínd en 
ség csillagmélységei, sem az anyagnak atomontúli világa , sem az ern
bernek bio-pszichikus felépitése nem jelent korlátot számára. Sőt, ma
már azon van, hogy a technikai átalakítás tudományát magára az em
be rre alkalmazza, hogy önmagát tegye meg te rveinek tá rgyává . A bio
lógi ai embertervezés legújabb kisérletei: a mesterséges megterm ékenyí
t és, a pozitív és negatív eugenika, a nemek me ghatározása a fej lődés

embrionális stádiumában, emberi lénynek az anyaméhen kivüli tenyész
tése, parthenogenezis, szervek és szövetek konzervál ása egy későbbi

á tül tetés célj ából, az agysejteknek művi megsokszoros itása, az ember-
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nek a betegségek elleni immunizálása, a biológiai kor kit erje ztése. Az
új ember egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy az öröklési
anyag megromlását irányítot t kiválasztási m ódszerrel me gakadályozza .
Az ember egészségének me góvása és továbbfejlesztése csak a genetikus
nívó emelésével érhető el.

A tapasztalati biológia eredményei ma m ár lehetövé teszik, hogy a
ember fizikai és pszichikai a lkatát messzemenően me gvál toztassuk.
Más lehetőségek is vannak; ezek ug yan ma m ég nem valósíthatók meg,
de elzárva sincsenek az ember elől örök időkre. Szükség van arra, hogy
a keresztényeket az ilyen fej lődés előnyeire - és vesz élyeire is 
figyelmeztessük. Szabad rem énykednünk. de sok okunk van az aggoda
lomra is. Az új ember a világot és saját magát is csak nye rsanyagnak
nézi, amelyből saját tervei szerint aka r új világ ot és új embert alkotni.

A világ nagysága feltárult előtte. Fi gyelmesen hallgatja az elrejtett
nagyság szavát, amelynek magát odaszentelte. Hallgatagsága tehá t nem
más, mint összesűrített erej ének kifejezése . Min den , ami kicsinyes
és alacsony, kínos és mélységesen idegen számára. Vajon meddig
viseli még el ez az ember azt a ..kispolgári, kicsinyes és méltóság
nélküli" Istent , akit eddig annyiszor megfes tettünk neki?

E z az ember egy nagy feladat lenyűgöző élményéből meríti azt a
r eményt, amely teljesen lefoglalja lelkének benső alkatát. S ez volna
a kilencedik tulajdonság, amellyel a mai ..technikus" ember jellern
zését be is szeretnök fejezni. Az új ember a jövő szolgája, az új föld
kialakítója. Teljes egészében lefoglalja ennek a szolgálatnak az etosza.
A technikai feladatvállalásban pátosz nélküli önzetlenség rejlik. A
technikus ember tudja, hogy nem a maga számára dolgozik, hogy az
általa létrehozott m ü másokat fog majd sz olgá ln í, Ebből a szolgálat
etoszból szület ík meg nagy b ízakod ása: ..amit al kotok , valóban szolgál
valamire".

Lehet, hogy sokak számára ez a jövő fenyegető jelleget ölt magára;
a technikus kor új emberét azonban az az érzés tölti el, hogy valahogyan
majdcsak megbírkózik ezekkel a veszélyekkel is , mint ahogyan minden
más technikai feladatot meg tudott oldani. A természet törvényeinek
hűséges megtartásával és a tökéletes technikai megvalósítással bíztos
ra veszi alkotásának sikerét. S ezzel egy bizonyos higgadtság alakul
ki benne, mint a villággal szemben elfoglalt magatartásának egyik
alapvető tulajdonsága. Olyan ember szilárdsága, hűvös nyugalma és
megrázködtat ás-nélkülís ége ez, akinek ugyan a világ legveszélyesebb
természeti erői vannak kiszolgáltatva, de aki tudja , hogy korlátok
közé is tudja őket szorítani. Ebben az érzésben leli magyarázatát az
a meggyőződése, hogy a világ ..jó", s hogy addig, amíg a világban
található törvényszerüségekhez alkalmazkodunk és ezek szerint alakít-

81



j uk a jövőt , biz t l sá gban vagyunk, Ez II meggyőződés az a pont, ahol
az új ember a \. "':,.m csszebb re hatol be a metafizika és a vallás világába .

Az újonnan feltörekvő világérzés nek ez a - szüks égszerűen

hézagos - fel vázolása semmiképpe n sem rajzolja meg az ember
"ideális" tí pusát . E nnek az embernek egyik- másik tulajdonsága idegen
szerűen hat ránk, sőt úgy tűnik , egyikben-másikban teljesen elsikkad
az emberi lén yeg. Ugyanakkor azonban a ke reszténynek eb ben a techni 
ka i áttörésben Istennek a mi korunk számára adott kegyelmét kell
lá tnia . A kegyelem pedig mindig megvalósítandó feladatot is jelent .

ú gy tűnik, ho gy az új onnan létrejövő embertípus abban látja
életének célját, hogy átala kí tsa, átfonnálja a világot , sőt, hogy
megteremtse ezt a világot a maga végleges form ájában , Mindenütt
azt látja, hogy a világ tö ké letl en bár, de tökéletesíthető . Meg
akarj a szelid íteni a kozmo szt és így egy fenyegetően ránknehezedő

világban ot thont és hazát akar te remteni, meg akarja ..nyitni" a
vil ágot, alávetni az emberiségnek; olyan világot óhajt terem teni , amely
az embernek Iehet öv é teszi, hogy új ember legyen , ho gy a világot
olyan hellyé alakítsa át, ahol lehetséges lesz majd emberi m ödon élni.
S ez nemcsak emberi feladat : megfelel Isten szándékain ak is.

A filippiekhez küldött levélben Szent Pá l így írja le a ke reszté nyek
vá rako zásá t : ..Onnan várjuk az Üdvözítőt is : az Úr Jézus Krisztust. Ö

azzal az erővel , amellyel mindent ha talma alá vethet , átalakít ja gya rló
testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült tes téhez" . A Jelenések Könyvé·
nek végén pedig Krisztus így szöl: "I me, mindeneket megúj ítok". Az
üdvösségtörténet végén tehát egy teljesen megváltozott világ, Krisztus
te ljessége áll : az emberi lényekből felépített és a megdics őült világtól
kö rülvett Krisztus. Az egyházatyák fáradhatatlanul írják le ezt a L:
átalakulást, átfonnálást, a mi vi lágunk átváltozását és megú jftását.
Milyen viszonyban áll most már a világnak végső átalakulása - a
mennyország, vagyis az Isten-közvetlenség világa - a mai univerzum
mal, melynek átalakitásán az ember éppen fáradozik?

A teremtés és az átváltozás Isten számára egyetlen egészet jelent .
A véglegesen megteremtett világ egyben az átalakítot t világ is. A
..mindeneket megújító Krisztus" nem dobja el magától kezünk alkotásait,
hanem megfényesítve a véglegesség szférájába emeli őket. Az ..új
ember" tehát külön ösen közel érezheti magát Krisztushoz. Eszköz Isten
kezében, a világ átalakitásának nagy művében. E zt megtapasztalni,
vagyis megérezni földi alkotásaink isteni-végső dimenzióit : ez a mai
idők na gy kegyelme!
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