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AZ Új EMBEHTIPUS
ÉS A KERESZTÉNY EMBERESZME

Napjainkban egy új embertípus keresi önmagát. Mit mond
róla a hitünk? Miben lehet segítségére? Milyen illúzióktól, milyen
veszélyektől óvhatja meg? Milyen új távlatokat fedez fel benne?
Végül, hogyan mentheti meg a bukástól azáltal, hogy a helyes
úton vezeti fenségesebb célok lelé? E kérdésekre nincs módunkban
kimerítően felelni, csak nagy vonásokban vázoljuk fel a választ.
Nem fogunk soha nem hallott elvekre hivatkozni, nem fog csébi
taní az ujdonság varázsa. A kereszténység nem lehet "divatos"
elmélet: hiszen éppen ebben különbözik a múló tanításoktól. Orök
újdonsága az első pillanatban nem ötlik szembe; ahhoz, hogy fel
isrnerhessük, nem elegendő nehány tanulmány elolvasása, sőt még
az emberi szellem rendszeres kutatómunkája vagy a '"keresztény
elveknek" a napi problémákra való alkalmazása sem.

Egy idő óta nemcsak olyan rendkívüli események. tanúí va
gyunk, melyek megváltoztatják a világ külső képét, hanem egy
a mélyben végbemenő eseményéi is, amely magában az ember
ben változtat meg valamit.' Ez a tény az, amelyből ki akarunk
indulni. E "lélektani fejlődésben lévő" világegyetemben az emberi
öntudat, bármennyire is változatlan benne az, ami éi lényege, időn

ként mintha egészen új értékeket és távlatokat fedezne fel. Úgy
látszik, ma az emberiség öntudatraébredésének és átalakulásának
ilyen korszakát éljük. Új humanizmus van születőben? Ennél is
több: új embertípus. amely átalakítja ez embernek önmagáról, a
történelemről és az emberi sorsról alkotott fogalmat. Mind eszmei
síkon, mind a valóságban, roppant erjedés megy' végbe.

Az emberiség a történelem kezdete óta nem egy változáson
ment keresztül, de ezek a változások csak bizonyos területekre
korlátozódtak. Hullámhegyek és hullámvölgyek következtek egy
másra, birodalmak haltak meg és birodalmak születtek. Az ember
a civilizáció korszakaiban is közel állt a természethez, annak rít
musát követte, és akárcsak a természetnek, megvoltak a termé
keny korszakai, de belenyugodott abba, hogyafénykorokat vissza
esés kövesse, ahogya tavaszt az ős'z. Tény az, hogy mióta csak
öntudatra ébredt, nyugtalan állat volt, elégedetlen a sorsával és
lázadásra kész. De a forradalom csak szórványos és bizonyos he
lyekre korlátozható jelenség volt csupán, lázrohamhoz hasonló,
nem pedig egy tudatos és rendszeres akció fokozatos fázisa.

Korunk emberének új vágyai születtek. Új, világhódító esz
méje, támadt: a ránehezedő emberi sors ellen lassankint fellázadt.
Le akar győzni minden olyan fatalitást, amelyet ősidők óta legyőz-
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hetetlennek hitt. Hogyan jutott el idáig? Milyen távoli okok, mí
lyen kedvező körülmények játszottak közre? Nincs szándékunkban
mindezek részletes taglalásába bocsátkozni, csupán három tényre
mutatunk rá, amely ennek az átalakulásnak az alapja; három egy
szerű, általános és nem is új tényre, mely jelentöségét főleg egyre
nagyobb elterjedésének köszönheti és annak, hogy egyre rendsze
rezettebb formában jelentkezik.

Az első ilyen tény, a legáltalánosabb, a legismertebb: a mai
ember hite a tudományban. A pozitiv tudomány, amely a kisérleti
kutatásnak köszönheti létét és a matematíkának pontosságát és
szabatosságát, nem ma született. A görög és hellenisztikus kor
szakba eső kezdeti virágzását hosszú hanyatlás követi, majd újjá
éledés a középkorban, főleg a XlV. századtól kezdve; egyik fény
kora Galilei, Descartes és Pascal idejére esik. De a tudomány még
a XVII. században is csak az ember nemes kíváncsiságát van hi
vatva kielégíteni. vagy arra szolgál, hogy bizonyos gyakorlati elő

nyöket szerezzen neki. Descartes kora még nem várta a tudomány
tól azt, hogy az emberiség boldogságát biztosítsa; a tudományos
kutatásban nem látta még a legmagasabb eszményt, amelyet az
ember maga elé tűzhet. Ez a felfogás sokkal ujabbkeletű. Egyéb
ként is, a pozitív tudomány csak szűk területet hódított meg: az
asztronómia és a fizika területét. A kémiát és biológiát csak a
XVIII. században annektálja. Majd az emberi tudományok követ
keznek: a közgazdaságtan, a szociológia és lélektan. Valamivel
több mint száz éve, Auguste Comte "éi pozitív kor" eljövetelét hir
deti - amely szerinte a teológiai vagy metafizikai korokra követ
kezik '- és megteremti a "szociális fizikát" vagy "szociológiát".
A nagy újdonság az volt, hogy maga az ember, akárcsak a külsö
természet, a pozitiv tudomány tárgya lett, tehát, mint mondották,
végre megismerhette önmagát, mert a pozitiv tudomány a meg
ismerésnek egyetlen biztos módja, amely kiszorít minden bölcse
leti és vallásos álmodozást. Ennek ellenére a mult század tudo
mánya még meghátrált az ember előtt: valami homályos miszticiz
mus védte az emberiséget a tudás veszélyei ellen: valamifajta
"érzelmi entitás"-nak tekintették, melyben az egyes élő felolvad.
E szubjektivizmus megszüntetésével az embert teljes egészében be
kebelezte a tudomány,

De ez a tudomány -- s ez a második tény, - nem elméleti
többé, nem modern változata az antik tudománynak, amely nem
volt más, mint a kozmosz esztétikai szemlélete. A mai tudomány
"cselekvő tudomány": a világ birtokbavételére törekszik. Elmult
az idejük - mondják - a tisztán kritikai eszméknek, a vissza
tekintéseknek és minden érdeknélküli tudománynak. A mult tudo
mányát csak ugródeszkának tekintik; az embernek gyakorlati cél
jai vannak és csak előre tekint. Nem élvezi az elméleti vizsgáló
dást. célja az, amit már Descartes eléje tűzött: "a természet erői

nek urává és birtokosává lenni." A technika nem alacsonyabb
rendű valami, a tudománynak kissé lenézett alkalmazása, hanem
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mintegy annak szükséges folytatása. A világegyetem törvényeinek
ismerete eszköz az ember kezében, mellyel uralkodik a világegye
tem felett. A kartezianus álom jelentősége most kezd igazán ki
bontakozni és mind megvalósithatóbbá válik, amint a tudomány
fejlődik és az emberi életnek egyre több területét keríti hatalmába.
A mult század elején a nagy utópisták felújítják ezeket az álmo
kat. Fourier szerint az ember hivatása "a földgolyó kezelése".
"Mindent az iparért és az ipar által" - ez volt Saint-Simon jel
szava, aki szerint "az új kereszténység" iparositás formájában fog
jelentkezni. Ezek az eszmék lassanként hatalmukba kerítik az em
beri szellemet, aminek következményeképpen az emberi munka új
értelmet kap. Egy újfajta civilizáció eszméje születik meg és las
san meg is valósul: az ipari civilizációé, a munka civilizációjáé.
Az ember hivatását abban látja, hogy megszervezze a földgolyót
a maximális termelés szempontjából. Hozzáfog, hogy a világot
munkája által átalakítsa.

Minthogy az ember, mint minden más a világban, a tudo-·
mány tárgya lett: ami igaz a külvilágra, miért ne lenne igaz az
emberre vonatkozóan is? A technika álmai és az első nagy meg
valósítások egyébként összeesnek az emberiségnek a szociális
egységre való ráébredésével és a hatalmas szociális törekvésekkel,
amelyek szintén újak az emberiség történetében. Tehát a termé
szet átalakításával párhuzamosan az emberi társadalmat is át kell
alakítani. A társadalomtudomány létrehozza a "társadalom mérnö
keit", és minthogy az ember önmagát tárgynak tekinti, ezentúl úgy
kezelik majd és úgy formálják, mint valami tárgyat. Létrejön az
alkalmazott biológia, az alkalmazott lélektan, az alkalmazott szo
ciológia. Az ember a tudomány segítségével "az emberi erők ura
és birtokosa" lesz. Kifejlődik az ember "technológiája". Ez a har
madik tény.

Ezzel a harmadik ténnyel kapcsolatos, igéretektől és veszé
lyektől terhes nagy újdonsága korunknak az, hogy az ember íel
fedezi önmagáról, hogy tárgy és a maximális teljesítmény érdeké
ben sajátmagát kézbe veszi. Ö lesz sajáLsorsának kovácsa. Eddig
egy olyan kalandnak tekintetfé az életet, amelyriék Tudatéban sem
volt, még kevésbbé volt képes azt el1enőrizni, ismeretlen erők

játékszereként sodrodott ismeretlen sors felé. Ezért nem is jutott
semmire, egész élete nem volt más, mint egyhelyben topogás.
Most haladni fog. Elősegíti, irányítja, egységesíti saját fejlődését.

Micsoda lehetőségek állnak előtte! Julian Huxley szavai minden
területre értendők: ,,1\_ fejlődés tudatos irányítása lépett a véletle
nek mechanizmusa helyébe," ~s azok szemében, -akIk tudatára
ébredtek ennek és dolgozni akarnak ebben az irányban, a valaha'
ellentétes két irányzat: forradalom és szervezés egyesül egymás
sal, hogy elérje a teljesítmény csúcspontját. A pozitivista jelszó:
"repd és haladás" helyett azt mondják: "forradalom és szervezés"
vagy inkább: "szervező forradalom". Vége az egyéni szeszélvék
nek, versengéseknek, a liberális anarchia erőpocsékolásának. Csak
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a hatalmas szervezés, amely mindenki erőfeszitését egy közös terv
érdekében egységesiti. teszt lehetővé, hogy az emberiség kiemel
kedjék régi szolgaságából és önmagát megalkossa.

Hogya racionális megszervezés lehetőségébe vetett hit, leg
alább részben, kiegyenlítő szerepet játszik egy olyan században,
amelyben bizonyos irracionális erők eddig még nem látott mérték
ben szabadultak rá az emberre, nagyon valószínű.Tagadhatatlan, hogy
ez a hit a folyton új életre kelő tudományos elméletek számtalan
változatában fejeződik ki, melyeknek szimplifikáló hajlandósága és
elbizakodottsága olykor kedvét szegi a rokonszenvező vizsgálat
nak, Az is kétségtelen tény, hogy az első eredmények kevéssé bíz
tatóak: hogy például az új találmányok egyszersmind halálthozó
eszközök is az ember kezében. aki eddig nem volt képes a gép
felett uralkodni és legtöbbször még csak szaporította vele a bajt
a földön és növelte a szorongást. De ne álljunk meg itt. Szükséges-e
sokáig nézni merőn a napba, hogy észrevegyük fényét? A legna
gyobb eszmék is nyomorultnak látszanak, ha kicsinyes agyvelőkön

keresztül jutnak el hozzánk. Sokszor a legvitathatatlanabb újdon
ságok sem találják meg mindjárt megfelelő tolmácsolóikat.
A nagy emberi kísérletek nem hozzák meg rögtön gyümölcseiket,
és mi sem természetesebb. mint hogy eleinte felfordulást okoznak;
nehány kezdeti csalódás még nem döntő érv ellenük. Hogy a sok
nyomorúság nem téríti le az embert útjáról, hogy a szörnyű meg
rázkódtatások nem ébresztik fel álmából: mindez nem az őt hajtó
ösztön mélysége mellett szól-e? A pesszimisták banális. jóllehet
erőteljes ellenvetései nem érdemlik meg, hogy sokáig foglalkoz
zunk velük. A sötét jelen és a még sötétebb jövőbeli kilátások elle
nére is, a remény sokakban elseper minden ellenvetést és nem fog
rajtuk semmiféle gúnyos megjegyzés.

Csakhogy nem valami tilos álomról van-e itt szó? Nem valami
sátáni törekvésről-e? A katasztrófa előrelátható -- mondják, 
mert ai ember a tiltott gyümölcshöz nyúl, őt meg nem illető jogo
kat bitorol. megzavarja a mindenség rendjét, lsten jogait sérti.
Sokan csak félénkségből gondolkodnak így, vagy mert vissza
ldv~nnakegy olyan civilizációt és életformákat, melyeknek tagad
hatatlan varázsa örökre eltűnik szemük elől; ezek csak a mult szép
ségét látják és elfeledkeznek az árról, amelyet fizetni kellett érte.
Másoknál nekikeseredett romanticizmus fejleszt ki bizonyos elvi
ellenkezést minden technikai civilizációval szemben: ezek a hala
dás régi bálványával szemben "a haladásellenesség új babonáját
szögezik." Vannak, akik olyan tudatlanságot árulnak el a tudomá
nyos áramlatokkal szemben, hogy nem is érdemes vitába szállni
velük. Mások észreveszik ugyan, ami ezekben az áramlatokban
nagyszabású, de nem akarnak mást látni bennük, mínt gőgöt és
izgágaságot. Talán nem átkozzák el magát a tudományt, sőt a tech
nikát sem, csupán az álmot, amely az embert ihleti. A világot, a
társadalmat és magát az embert átalakitó akaratban nem látnak
mást, mint Prometeus bűnének kollektív és még szörnyűbb válto-
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za tát. Ezért az embert energikusan figyelmeztetik arra, hogy csu
pán teremtmény, egy olyan világegyetem része, melynek törvé
nyei függetlenek szellemétől.és akaratától; hogy legfőbb köteles
sége mindenben alávetni magat a realitásnak és tisztelni a Gond
viselés megszabta rendetv A túlzott hagyománytisztelet szelleme
nem mai keletű. de még napjainkban is él. Belőle születnek azok
cl pamfletek. amelyek elítélik korunkat, mert keresi önmagát, és
degeneráltnak tartják. Ez a szellem nyilvánul meg a következő

sorokban: "Nem mi alkottuk a valóságot, hanem Isten, mi nem
tehetünk egyebet, mint hogy értelmünket gazdagítjuk azáltal, hogy
megismerjük ezt a valóságot olyannak, amilyen, vagyis amilyen
nek Isten teremtette. Ha alávetjük magunkat a valóságnak, akkor
tulajdonképpen a teremtmény értelmét alávetjük Istennek, aki e
valóságot teremtette." Az elv maga kitűnő, de ez esetben milyen_
rosszul alkalmazták! Az embernek valóban soha nem lehet más
hivatása, mint a valóságot megállapitani? A természeti törvények
állandósága ne engedné, hogy a valóságra hasson? És a szociális
világ, amely ma szemünk láttára alakult ki, valóban a teremtő

Isten műve, ugyanabban az értelemben. mint az anyagi világ? És
ez utóbbi felett valóban nem lehet semmi hatalmunk?

Azok, akik akár képzelethiányból, akár kicsinyességből az
emberi erőfeszités iránti bizalmatlanságból fenn akarták tartani azt
a történelmi helyzetet, amelyben az örök rendet látták, már a
mult században is a Gondviselésre és szent törvényeire hivatkoz
tak. A "gondviselésszerű rend" és a "gondviselés törvényei" nevé
ben lázadtak fel minden olyan törekvés ellen, amely a jobb tár
sadalmi megszervezést célozta.\ A közhatalomnak minden közbe
lépése abból a célból, hogy a kiáltó visszaéléseket megakadályoz
zák, utópia és szentségtörés volt a szemükben. Minden nagyobb
társadalmi igazságosságra való törekvést elnyomtak az emberben.
E törvények, e rend nevében szentnek nyilvánították a gazdasági
liberalizmust, a modern világ egyik legsúlyosabb bűnét. Nem ha
sonló-e ehhez a napjainkban felhangzó keserű és egyoldalú kritíka,
mely elítéli az új útakat, amelyeket civilizációnk követ? Nem
tagadjuk, hogy /szémos veszély leselkedik rá. Ovakodjunk azon
ban attól is, hogy az ilyen lelkületet összetévesszük némely
mélyen spirituális lélek magatartásával, akiket aggaszt, hogy az
"egyetlen szükséges" feledésbe merül. Helyesen írta! Emmanuel
Mounier: "hogy a kereszténység megtarthassa helyes irányvonalát.
időnként szükség van olyan csiszolatlan prófétákra, akik az élesen
megfogalmazott tanokat szeretik, a szűk kaput, az igazság miszté
ríumát, és az Isten hívásának kérlelhetetlenségét hirdetik; akiknek
szemében az Isten Szava, a bűn, a halál, az ítélet fenyegető közel
sége az emberi életet nagy drámává teszi." Az efajta próféták meg
akadályozzák azt, hogy a keresztény ember túlságosan a világhoz
idomuljon és elfelejtse azt, hogy annak az élete, aki Krisztushoz
hű akar lenni, csupa "ellentmondás és küzdelem." Kétségtelen
azonban, hogy az abszolút formában megnyilvánuló tradicionaliz-
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mus legtöbbször olyan életszemléletből és bölcseletből táplálko
zik, mely sokkal inkább az antik világ öröksége, mint a keresztény
hit szükségszerű következménye.

Ne feledjük, hogy a Gondviselés nem azonos a Sorssal; sok
kal inká-bb az az erő, amely legyőzte a Végzetet." Tehát, .a Gond
viselésnek alávetni magunkat nem annyit jelent, mint meghódolni
a Fatalitás előtt. Az Isten nem úgy helyezte az embert a világba,
mint valami tárgyát. a többi tárgy közé. És nem is azért helyezte
ide, hogy passzívan élvezze a teremtett vílágot, mintha abban nél
küle is tökéletes volna minden. A Genezis azt mondja, hogy "Isten
képére" teremtettünk. "Isten képére" mi mást jelent, mint azt, hogy
elsősorban a Teremtő képére! Tehát Öt kell utánoznunk a magunk
módján és uralkodnunk kell a természeten. Ez a kötelességünk
nem az egyetlen és nem is a legfontosabb, de mindenesetre a leg
közelebb fekvő. Az antiochiai egyházatyák előszeretettel hangsú
lyozták ezt. "Kell, hogy a természet szíve gyökeréig hallja a pa
rancsot, melyet a Teremtő nevében adunk át neki" mondja
Claudel. Jóllehet ez a gondolat hitelesen keresztény és biblikus,
addig nem lehetett igazán kiaknázni, amíg az ember nem kapta
kezébe a fegyvert, melyet a tudomány adott neki. De elvben már
tisztában volt ezzel. Milyen távlatokat nyitogat előttünk Aquinói
szent Tamás két szóval - (főleg azóta, hogy ismerjük távoli mul
tunkat és a történelem első korszakait!: "Habet homo ratíonem et
manum"). Az embernek van esze és van keze. Haa Teremtő ellá
tott bennünket e két csodálatos eszközzel, nem volna más célja
vele, mint hogy kissé bonyolultabb módon oldjuk meg azokat a
problémákat, melyeket a természet az állat számára közvetlenül
old meg? Például, hogy szőttes ruhával pótoljuk a védelmet, ame
lyet az. állatnak a szőre nyujt? Hogy egy felsőbbrendű állatnak
némi könnyítést, némi biztonságot és egy kis örömöt nyujtson, mi
közben mindig ugyanazon szűk körben tartaná bezárva:? Semmi
esetre sem. A kéz és agy kimondhatatlanul termékeny szövetke
zése által az ember arra hivatott, hogy folytassa Annak művét,

aki teremtette őt. Az nem lehet, hogy az ember ostobán és nyomo
rultan helyeztetett volna egy kész világba, neki is közre kell mű

ködnie annak a keletkezésében. A Szentírás azt mondja, hogy mi
után Isten megteremtette a világot, "a hetedik nap megpihent".
Mert már volt kire rábízni a többit.'

Van, aki a természet törvényeinek áthágásáról beszél, per
verzításról, amely az embert ki akarja szakítani a természet ritmu
sából, valóságos "denaturalizálásról", ami a mai kor legnagyobb
bűne lenne. Ezek a kritikák túllőnek a célon. Hogy helytállóak
legyenek, elsősorban el kellene ismerniök: nem lehet általánosság
ban elítélni azt, ami mesterséges, sőt bizonyos értelemben igaz az,

1 Itt azokra a változtatásokra célznnk, amelyek az embernek a v ilágegyetemmel
szemben való gyakorlati magatartúsábun következtek be. Dc hasonló megjegyzést
lehetne tenni a világszemlélet terén bekövet kezett változtntásokra vonatkozóan is
A kettő egyébként szoros kapcsolatban van egymással.
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hogy "az ember számára az a természetes, ami mesterséges". Azért,
mert az anyagi haladás gyakran rosszhoz vezet, vagy mert nem
egyszer nem a jó szellemében segítik elő, még nem mondható, hogy
önmagában véve rossz. A gondolkodó ember fel tudja bontani a
hibás szintéziseket és helytelen kapcsolásokat. Nem togja például
elítélni az értelem erőfeszítéseit a hit terén csak azért, mert olykor
eretnekséghez vezet. Hasonlóképpen, a tudománnyal való vissza
élés miatt nem vethetjük el a tudomány erőfeszítéseit, még szociá
lis téren sem. De tovább megyek. Lehetséges, hogy valóban fel
fedezhető bizonyos ellentét a tudomány szelleme és a keresztény
ség között, mint ahogy megvan ez az ellentét az ima és a gondol
kodás, a szociális beállítottság és Isten országának várása stb. kö
zött. Ha azt látjuk, hogy az emberben, aki földi bolyongása alatt
állandó levésben lévő lény, nemcsak két kiengesztelhetetlen erő,

a jó és rossz lakozik, hanem még sok más ellentétes indulat, tiszta
formájában összeegyeztethetetlen, de önmagában véve jogos törek
vése: ebből még nem fogunk arra a következtetésre jutni, hogy
lel kell áldoznunk egyiket vagy másikat, vagy el kell ítélnünk
egyiket a másik nevében. Ily módon esetleg mindkettőt elvesz
tenők. Ne mondjunk le arról, hogy valamifajta dinamíkus össz
hangot találjunk bennük, valamely feszültségből született harmó-'
niát. Első pillantásra az ember csupa ellentét. Az emberi sors foly
tonos harc, ez kiséri minden léptünket. De éppen ennek köszönjük,
hogy előbbre jutunk.

Ami áll a fizikai világra, áll a társadalomra is. Mit sem ér át
alakítani az elsőt, ha e munkát nem koronázzuk meg a társadalom
fokozatos átalakításával. Éppen ebben nyilvánul meg az ember
alkotóképessége, aki ezáltal a Teremtőhöz hasonlóan bizonyos
tekintetben "causa suiv-nak mondható. Nincs jogunk igazságtala
nul bírálni azokat, akik első pillantásra nem ismerték fel ennek az
eszmének nagyságát, de azt bizton állíthatjuk, hogy a "provid~n

cializrnus", a Gondviselésre való passzív ráhagyatkozás,- leg
alább is abban a formában, amelyben legtöbbször találkozunk vele,
- nem keresztény igazság. Nem támadja a Gonviselést az, aki arra
vállalkozik, hogy a dolgoknak nagyrészét és a történelem által
létrehozott rendjét megváltoztassa. Természetesen, a multra való
támaszkodás, a tapasztalatok felhasználása, a hagyománytisztelet is
szükséges, főleg olyankor, ha merész reformtervek megvalósításá
ról van szó. De ez nem jelenti azt, hogy szentnek tartsuk míndazt,
amit megszoktunk! Isten nevével fedezni a tisztán emberi, sokszor
nagyon is emberi dolgokat, legalább olyan istenkáromlás, - vagy
talán még nagyobb! - mint fellázadni Az ellen, akit helytelenül
úgy állítanak be, mint aki kezeskedik az evilági igazságosságról.

A folytonos Gondviselésre való hivatkozás nem egy szem
pontból helytelen, ezért éppen az igaz Istenben való hit nevében
kell megbírálnunk azt. Karunk több ateista gondolkodója szívesen
hasonlította művét Prometeuszéhoz, és büszkén vallotta magát a
fellázadt hős szellemi örökösének. Nos, ne essünk abba a tévedésbe,
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