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AZ EMBER ÉS A l\1UNKA
AZ (JJKOR ALKONYÁNAK EMBERE ÉS AZ öRöK ERKöLOS

Idóbe11 betöltött örök erkölcs! hivatás

A szabadnak teremtett ól'lswbad életalakításra hivatott embert
mindennapí feladatainak teljesítésében örökérvényű erkölcs kö
telezi. Időfeletti erkölcsi parancsszólítja az időben váaídnrlő em
bert, A ssüntelen változásban élő embernek változhatatlan erkölcsi
értéket kell megvalósítania, Az időfeletti kötelezés viszont nem azt
célozza, hogy az embert elvonja sadát idejének mindig egyelt1en,
mindig újareulatú és soha vissza nem térő lehetőségeitől Ellen
kezőleg: mindenkit fi saját pótolhatatlan időalkalmáhozutasít. Az
örök erkölcsi eszmék a mulandó időből érkeznek az emberhez és
ennek IR mulandó létnek elmúlhatatlan értékű betöltésére kötele
7iik őt. Az embernek nem szabad valótlan időfelettiségbevetítenie
-és álmodnia önmagát, hanem mulandóságának mindig megmaradó
és mégis mindig új jelenében kell felismernie az örök eszmék:
látogatásának idejét. Az időtlen értékek szolgálata hűségre köte
lez az idővel szemben. Aki elhűtlenedik saját történelmi és saját
mindennapi idejétől, az elvéti az örökkévalót. Saját idejének vál
lalása és betöltése nőttetí túl az embert az idő múlásán. Mint
Goethe mondia: aki saját idejének eleget tett, az mánden időknek
élt.

Mindig a jelenben kell élnie az embernek, nem pedig a holt
multban, vagy a valótlan jövőben. Csak így tud benne élő őrök
",óggé támadni a mult és reményteljes lehetőséggé nyílni a jövő.

A~ u.jlwr alkonya

A történelmi idő napjainkban felmérhetetlen arányú változás
ua jutott. Ezt a változást, ezt a hatalmas fordulatot fi jelenkor em
bere éli át. Rajta keresztül vesznek új irányt évezredektől nehe
zült, nagy történelmi idők. A mai ember eltagadhatatlanuj tapasz
talja, hogy benne valami a végéhez ért. Nem a mulandó idő mín
dennapi halálát ismeri f~l ebben a bevégződésben, hanem egy nagy
történelmi időfolyamatnak a lesárulását. Az,t, amit Romano Gu
ardini történelembölcseleti könyvének címe fejez ki határozott
egyszerúf>éggel: Das Ende der Neueeit. - Az uikor vége. (Base-l.
1950.). A jelen embere az uikor alkonyában él. Végéhez jut benne
a IM megélésének, a természet és az élet látásának az a módja,
amely sajátos arculatot adott a közvetlenül elmult évszázadok
történelmének. Napjaink emberének szemében elmosódnak azok a
vonások, ramelyek alapvetűen jeJlemezték az ufkori világszemléle
tet. A régi fények kialvóban vannak és csak lassanként homály
Janak elő a mindenség félelmetes és mégis vonzó új vonásai. Nem
sejtett mélységek szakadtak elénk és még idegenül állunk a meg
táruló titkok előtt. Válságba jutott az eddigi nézésméd és veszély
hf' került az ujkor alkonyának embere.



Az ufkor alkonya egy nagy történelmi hllőegy8Óget zár le, do
maga az emberi történet megezakítatlannj folyik tovább: új fel
adatokkal, új veszedelmekkel és új igéretekkel. Megnőttek a Iela
datok, megsúlyosodtak a veszedelmek és megerősödtek az igére
tek. Az ujkor alkonyának embere hajnalodó jövőbe tekint és nagy
kezdések előtt áll.

Az ufkorra következő történelmi idő az atomerő felszabad í tá
sának jegyében indul. Az atomkorban beláthatatlan távlatokba
szélesedik az ember működési tere és az atomtechnika vívmányai
egészen ujszerű létsíkot teremtenek - még nem ismert kaf,egó
'ríákkal és áttekinthetetlen törvényszerűségekkel.Ha az ember nem
tudja betölteni ezeket a kozmikus méretűvé tágult erőlehető~
ket emberségének. erkölcsi magasabbrendűségénekátnemesítö szel
lemével, nagyon könnyen a felidézett hatalmak áldozatává válik.

Korunk újUTCÚ erénY'Világa

Az atomkorba érkezemt emberre eddig nem ismert, sötét vesze
delmek ásítanak. Vannak, akik úgy látják, hogya vészes jövőbe
induló ember erkölcsileg nem tud hozzánőni újméretű történetének
félelmetesen kockázatos kalandjához. Viszont nekünk tudnunk
kell,hogy a legfenyegetőbb veszélyek ott támadnak, ahol a leg
igéretesebb lehetőségek rejtőznek. A mai idők minden eddiginél
pusstítóbb módon elveszíthetik az embert, de azért, mert a mni
idők minden eddiginél többé is tehetik őt. .

A mcstaní idők teljébe érkezett embernek nem szabad elijed
nie és elbujdosnia korának emberentúli feladatai elől, hanem őn

magán túlnőve, vállalnia kell azok teljesítését. Tudnia ken, hogy
a saját navv idejéhez van erkölcsi hivatása. A roppant változás
elutasíthatatlan jelenéhez kell hűségesnek lennie, ha azt akarja,
hogy az idő ne eltemetöje, hanem megürökítője legyen. A zajló
jelenben vannak elbujtatva létének örök Iehctőségei. Ha az el
múlhatatlan eszméket akarja szolgálni, úgy kell élnie ős kÜ7..de
nie, ahogyan csak egyszer lehet megvalósítani az örök emberit
az időben. Olyannak kell lennie. amilyet még nem láttak az, el
múlt idők.

Azokkal ellentétben, akik bizalmatlanok a felmérhetetlen-nrá,
nyú feladatok előrovetülő árnyékában álló jelenkori emberrel
szemben, mi vall.iuk, hogy máris megvannak azok a nagy erköl
esi lehetőségek. melyek kibontása és ténylegesttése lélekben hoz
zámagasdtja az embert örök hivatásának mcstaní beteljesítéséhez.
A maiemhe:rben újarcú erényvilág' van kiépülőben. ami egyrés.~t

az új lehetőségeketelőtermő időhöz való hűségének gyümölc80ként
érlelődik benne. másrészt pedig, ami remény a jövőbe mozduló
akarat számára. A jelent munkáló ember sajátos színetz,ődésű
orényvílága megmutatja, miként idomul az ember a nagy koc
kázatokkal adott nagy lehetőségekhez, ugyanakkor uzonban azt is
felfedi, ki ez az ember, aki a Slaját képére és hasonlatosságára
nlakítda a rajta áthaladó, roppant súlyú történelmi időt.

Röviden felvázoljuk az ujkor alkonyában álló és a vesoolyek
től ködlő jövőbe induló ember erkölcsi képét. Úgy beszélünk er
ről a vázlatosan megrajzolt emberről•. mint valóságról. Tudjuk

. azonban, hogy ez l/l. kép nem annyira kész tények vonását tükrösí.



IIÚJnt inkább fel-felmerülő Iehetőségait mutatía a mostani időkböz

szólított örök embernek. ."
Pár évvel ellelMt tartott beszédében Deesauer professzor a kö

vetkező hármas megnevezéssel jellemezte a mai idők emberét:
Homo investigator - Homo inventor - Homo Iaber, Ezeknek a
megnevezéseknek jegyében vizsgáljuk a jelenkor munkálójának
erkölcsi arculatát,

Homo ínvestigator

Szóról-szóra fordítva: nyomozó ember. A mai ember rninde
nütt különös nyomokat lát a valóság mezőin és keresi, kutatia
ezek magvurázatát. A kutató ember a puszta tényekben termé
keny titkokat sejt és nem nyugszik, míg rá nem jön ezek nyitjá
ra. Mindenütt jeleket lát, amik túlvezetnek a látszatokon és fel
fedik az izgató mélvségeket, Egészséges érdeklődése rávezetí, hogy
a dolgok igazi valósága több, mint ami látszik belőlük, hogy a
suta tények mögőtt gazdag igéretű lehetőségek nyugszanak. Mivel
túllát a megezokottság felszínein, tud csodálkozni. A csodálko
zás a szellem szemének kerekre tágulása, az emberi értelem örök
gyerme~ségű izgalma a vonzó titokzatosság előtt, ami olthatat-
lan tudásszomjat ébreszt az emberben. .

A mai ember egyik legrokonszenvesebb vonása, hogy tudni,
érteni akarja a létét. Van érzéke a dolgokban rejlő isteini jelen
tés iránt. Szomjazza a világteremtés mondanivalóját, kimer íthe
tetlen igazságtartalmát. Vannak korok, melyek nem tartják érde
mesnek, hogy valamit magtudjanak. A kételv kimárja belőlük az
igazság szenvedélyes szeretetét, Nem tudnak csodálkozni, mert
nem találnak semmi csodálnivalót a dolgokban. Ezért nincs' ré
szük az igazságban és nincs igazi örömük a lét megtapasztalásá
ban. Látásukban saintelen látszattá oldódik la Teremtő dúskin
csű, érdekes világa, Az, ilyen szeralélet nem tud nagy utakra in
dítani és nem tud nagy korokat építő tettekre lelkeeiteni. Itt nincs
mit kutatní és nincs miért Iáradozni. Ez a látásmód idegen a mai
kor számára. A jelenben munkálkodó ember hisz a dolgok éltető
igazságában. bizik abban, hogy nem hiába ereszti hálóját az át
láthatatlan mélyvizek titkaiba, mer ráhagyatkozni a valóság gaz
dag igéreteire. S mivel törhetetlen hittel hisz a dolgok és jelensé
gek mély értelmében, azok megnyílnak neki és felfedik magukat.
A hit vetése meghozza a tudás nagy aratását. Mivel össintén hisz.
a természet és a lélek ontológiai igazmondásában, mindennap
újabb kinyilatkoztatásban részesül kutatása szélesülő terűletén-

Korunk kutató embere mind szédűletesebb tudással tudja a lé
tet. Ezért mind szerényebb. mind alázatosabb lesz erkölcsi maga
tartásában. Hu megállna és visszafelé nézve megelégülten szem
lélné roppant tudását, megkisértené a felfuvalkodottság szelleme.
Viszont az igazi kutatót éppen az jellemzi. hogy mindig előre néz,
mert ssüntelenül hívják azok a végtelenbe szakadó messseeégek,
ahol.:még uvugtalanítő titkokban homályianak előtte az ismeret
len dolgok. Ahogyan növekedik tudása, mind hatalmasabb terü
leten érintkezik a nemtudott. végtelen tudnivalóval. Mind több
titokkal szemben fedezi fel nemtudását. Mind 'több dologról tudja
meg, hogy nem tudja. Ezért mind szerényebbé egyszer-űsödik, mind

'.".
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alásatosabbá finomul. Csak a hazug látszatok szűk világába«
látja önmagát határtalan nagynak az ember, csak saját maga sem
miségének kivetített álmindeneégében duzzad betegesen gőgtj,ssé.
Aki találkozik az igazi valóság végtelenségével, mind jobban tud
ja saját létének elvesző méreteit, Ez a tudat az, alázatosság. Az a'lá
zatosság a semmiség tudata, mégsem "semmisítő", hanem "végte-
lenítő" tudat: megnyit és űz a végtelen felé. '

Mivel a mai kor kutató embere látja, hogy minden véges út
végtelenbe torkollik. hogy minden ismeret újabb ismeretlenre nyit
távlatot, nem korlátozza a lét teljességét a tapasatalhntó világra.
A reális tapasztalat miudig tudja saját határait és ezért nem veszi
tagadásba a tapaszéalaron túli létet. Az empirizmus hiányos, vér
szegény empiriából ered. Napjaink szenvedélyes kutatója mind
jobban kiemelkedik az előző idők sekélyes empir-izmusából. Már
nem idegenkedik a lét végső, bölcseleti kérdéseitől. Ellenkezőleg:

a maga szakternietén is mind sűrűbben rátapint ezekre. Mélyre
ereszkedő ismeretekről és messzire terjedő látásról tesz bizony
ságot korunk tudósainak a filozófia és a vallás végső problé
máival való mind gyakoribb· fo.g'lalkozása.

Aki tudja, mít jelent lenni, az tudja azt is, mit jelent nem len
ni. A mai tudós nagyon sokat tud a dolgok létéből. Erert mind
többet tud azok nemlétéből is. Mélyen látja a keletkező és elmúló
lények esetlegesséeét, léthiánvosságát, elégdeleuségét, korstíngen
cióját. A természet történetéről írt nevezetes művében (Die GE7
sehiehte der Natur. Göttingen, 1948.) Weizsücker rámutat, hogy a
középkori ember végesnek látta a mindeuséget, de mégötte tudta
a Végtelent. Az újkor-i tudomány mítosza végtelennek látta a min.
deuséget és háttérbe hagyta, vagy pedig elvesztette az isteni Vég
telent. A mai tudomány előtt azonban szétfoszljk az ujkorí tudo
mány mítosza: mindenűtt kdütköznek a végességnek. a másra
utaltaágnak jelei. Ennek felismerése és tudatosulása kétségbeesés
sel fenyeget. Azonban "a kétségbeesés olyan kérdés, amire magu
Isten saokott válaazolni". A szakadék elé ju'tott jelenkori kutató
meghallja ezt a választ. Tántoríthatatlanul hisz a lét végtelen
teljességében. Ezért a nemléten át is létre bukkan. SŐt.: a dolgok
tiinékenységén át ismeri meg a megmaradó Létte.ljességet, a te
remtő isteni Létforrást "A kutatás élménye - mondja Dessauer
- a legnagyobb élmény. A kutató úgy érni, hogy egy mérhetetlen,
roppant Szellemmel találkozik, aki halk suttogással 'beszél hozzá,
akinek ő teljesen odaadja magát ... Az ember, aki valóban kutat,
élete minden napján elmondja: Iniroibo ad altare Dei. Mindig
érintkezésben van egy határtalan 'I'itokkal, egy lenyűgöző, isme,
rétlen Istennel." Planck ismert tétele szerint az egységes világné
zetet követelő tanulmányszemjunk megkívánja, hogy II mindenütt
működő és mégis tátokzatos Hatalmakat, a természettudomány Vi
Iágrendjéf és a vallás Istenét egymással azonoaitsuk.

A vallásos lelkület njjászületéséhez a mai tudományos szel
lern egészs'égesebb légkört nyujt, mint az előző idők pozitivista,
empírtsta iránya. A mai kutató nagyon messsíre elkalandozot!t:
sokkal tovább jutott, mint elődjei. Ezért közelebb jutott Istenhez.
Nem egy vezető tudós vallja, hogy mária eljövendőben van az a
kór, amikor természeteileneenek tűnik, ha a legnagyobb kutatók
egyútta.l nem a legvallésosabb emberek lesznek,



-A mai muukús kOL' k utató emberének ez az isteni Végfelcure
való rnegny ílottságu II lCg'Hzcbh vonása. Itt rejlenek legtöbb érté
ket igérő Jehetűsézci. Ez.e,h nek a lehetőségeknek kdbontakozása Iter
sz.i vnlóbuu mél l óvú nzokhoz a. nUb"Y időkhöz melvek alakításá
ra történelmi hivu túst kapott. Igy tudja. s?.elle{nmel'hetöltmli koz
m.iku s arúnv úvá hu.tuhuasodo'tt anyagi hutásvilágűt, A szédítő

rohunású időheu í!~~' tud] .. megfalú.lni iiriik önmagát.

Hom') inoentor

:\z. odaadó k u tutó I\II11lka gy ii mölese érick ki a. fnifec1crL.é&ben
",... a feltulálásba.n.

A mai ember i-cndíthetetlenül LiH:Ú, hogv II iuindennapi je
lenségek mögütt csndú.latoa méívségek húzódnak. ]'}zért soha nincs
nyugta. Felfedező utakra indul it tér és az idő hívogató mcssze
sége! felé. Kimondhntut.lanul értlekesnek találja ezt a világot,
amelybe belessülotett.: Chesterton szavai szer.iut, minthj, valami
titokzatos, i degeuszerű, na/-,"Y meglepetéseket tartogató, féJelmeí.ef,;
és mégis vonzó "tülldórországhu" érkezett volna. A képzelet már
nem tudja követni a makrokozmosz és mikrokozanosz határtalan
.~ágá1k'l. elkalandozó emberi szellemet. Nem lehet megmondani, me
lvík úta nagyszerűbb: az-e, amelyik a galaktikák távolságába
vezet, va.gy pedig az, amelyik az atomalatti mélységeket tária feH

Fedfedező útra indulni mindig kockázatos vállalkozás, A kor
ernberének ernyedetlen, töretlen szellemi erejéről tanúskodik, hogy
van bátorsága vállalni a Ielfedezö útjárás mindennapi veszedel
meit. Az igazi felfedező tiszteli az ismert, az otthonos, a megazo
kott világot, de mer elszakadni attól, hogy feltárulhassanak sze
mei előtt II lét ismeretlen, idegen tájai.

Osak nagv célok hívása tud kedvet (lS kitartást adni az em
bernek ana, hogy szüntolenül úton legyell. A felfedező utakat
j.áró jelenkori ernber his", veszedelmes útrakeléseinek messzd nagy
céljai ban. Tudja, hogy erőfeszdtéseinek, fáradozásainak megvan
az értelme. Akit a nagyrn.indenség állandóan ú iabb és üiabb is
meretekkel ajándékoz meg, az nem találja ertelmetlennek, eélta
lannak a létet. A felfedezö ember megingathatatlanul bízik ab
han, hog-y útja célhoz vezet, Ezért szfvós türelemmel végzi mun
kájkt: nom lesz rajta urrá a kislelkűség és nem esik kétségbe, ha
próbálkozásai hosszú-hosszú ideig nem is hoznak semmiféle ered
ményt Ebben az elnyűhetetlen türelemben van a felfedező ember
leg-nagyohh ereje.

. A felfedező útra induló ernbernek nem elóg, hogy sejti a. tá
voli nagy célokat. Neki józannak és okosnak is kell lennie It ve
szélyektől árnyékolt úton, az útkeresés és úttörés drámaian vál
tozó szftuáciőiban. A felfedező ember nagy célokról álmodik, dc
nem válik álmodozóvá, Idealizanusában miaidvég'ig' reális ember
marad. Szemlélődése Í/-,"Y nyet" bámulatos termékenységet;

A Homo invento1' annyit jelent, mint felfedező és feltaláló. A
feltalálás több, mint It felfedezés. A feltaláló nem csak azt teszi,
hogy megleli és elötárja « lét rejtett titkait, olbuítatott igazság
tartalmai t és lehetőségeit, hanem olyat alkot, ami még eddig nem
volt a természet nagyvilág'ában. A feltaláló valami újatt: ad hOZZD
a teremtett világhoz.



A feltaláló megsejti azokat a szétazőrt, de egvbehangolhaté dús
lehetőségeket, amelyek álltal a dolgokat valamiképen többé lehet
tenni, mint amik. Szellemét belemerítt abba a mindig frissfaka
dású teremtő folyamatba, amelyben a dolgok valósulnak. Felis
meri a valóság kimeríthetetlen termékenvségét. Rájön arra, hogy
a világfolyamat dolgai mindig újak a szűntelen létesülésben bs
ez.ért még újabbá tehetök.

A feltaláláshoz hatalmas szellemi erő kell: találékonysáJg, le
leményesség. A feltaláló szétszedi a Iéit megszokott alakzatait,
hogy utána ujfajta sziutézdsbe illelssze azokat, Mintegy lebontja
azt, amit Isten teremtett, mégpedig azért, hogy ujjátel'emtse. Isten
teremtő örömében részesül a feUaláló ember, amikor lelkének lát
hatatlan elgondolásából újareú lényekkel gazdag-ítja a látható
világot.

A feltalálás próbálkozásaiban az emberi szellem üde gyermek
ségű játékossága nyilvánul meg. A Homo inveutor egyúttal Homo
Ludens. Az ember aoort tudja feltalálásának bámulatos vívmányai
val tovateremteni a világot, merj, meg tudja magában őrizni ,~z
örökfiatalságú Istentől tererntett játékos gyermeket. A játékoll'lság
azonban nem azonos a komolytalansággtul. Senki sem veszi olyan
komolyan a dolgokat, mint a [átékoa gyermek. A feltaláló ernber
egy végzetes komolyságú játékban kapcsolódik bele II Teiremltö
örök találékonvságú tevékenységébe.

A kísérletek korában élünk. Az emberektől benépesült viJ,úg
szirite egyetlen hatalmas Iaboratóriummá vált. Az eg ésaembea-iség
mindinkább. egy nagy kísérletező munkaközösségrré egységestt\.
Kérdések ostroma alatt áll a uagvrermészet - és hűségeseu ivá
Iaszol, A szételemzett dolgok találékony egvbeillesztésének mind
újabb és újabb lehetőségel merülnek fel. A világban megjelennek
és elhatalmásodnak az ember feltaláló játékának félelmetes nagy
szerűségű vívmányai, a természet számára ismeretlen iderrenek: a
gépek. A gépekké támadó anyag új kozmosza a feltaláló ember
legnagyobb diadala, de ugyanakkor lesrí'en yegetőbb veszélye js.

Korunkat annyira áthwtja 'a feltalálás szelleme, hog')'. a fel
találó tevékenység ma már nemcsak egyes kiemelkedő lángelmék
kiváltsága. A maga terűletén mindenki igyekszik felt.aláló lenni.
MindJenki szeretus valami eredetit. valami ú.iat hozzáadni ukészülő
dolgok v ilágához, 'I'iszteletreméltő tulajdonság-a ez a mai munkás
kor emberének. E~t II tulajdonságot kell miudiobban kifejleszteni
a gépek között munkálkodó emberben, inert amíg ól benne a
tovaalkotás. az újítás szelleme, egyszerű muukás létére sem vá
lik eszközévé és szolgájává a gépnek, amin dolgozik.

Homo [aber

Történetének hajnalától fogva dolgozott, uiunkálkodott az em
ber, de egyetlen kor emberére sem illett annyira a Homo Iaber
elnevezés, mint a maira, A dolgozó ember korában élünk.

Napjaink dolgozó emberének sajátos viszonya vall a munká
hoz. Számára II munka nem valami mellékes vouatkozásból adódó
helyzet, hanein magából az emberi természetből fakadó szent fel
adat, A dolgozó ember olyan természetesnek találja a munkáit,
mint magát az, életet, Ezért szinte eg-ybelényegü! munká.iával. A7
ornber és a munka distaneiá.ia leszűkül !l ida. EzzBI együtt jár ti?
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a roppant veszély, hogyu dolgozó ember beleszemélytelenedik, be
levész munkájába. Az ember és a munka viszonyában két szélső
ség' között kell megtalálni az egyensúlyt. Az egyik szélsőség: van
egy XY. aki mellesleg mérnök; a másik: van egy mérnök, ak~
mellesleg XY. A dolgozó embert ez a második szélsőség fenyegeti:
as a veszély, hogyafoglalkozásban eltűnik az ember. A dolgozó
embernek bele kell adnia magát munkájába, mert csak ebben a
feláldozódásban találja meg iglaú önmagát.visszint ki is kell emel
kednie munkájából, mert az ember több, mint a munkáda,

A munka áldozat. A dolgozó ember természetes egyszerűséggel
vállalja ezt a áldozatot. Nem tusakodik a munkaáldosat ellen, ha
nem készséges lélekkel vállalja, hogy a munka minden nap elve
gyen valamit lényéből. Lelke legmélyén tudja, hogy így tölti be
emberi hivatását és így áldozata nem értelmetlen, vakkényszerű
el fogyatkozás.

Mivel a dolgozó ember szemében a munka alapvető emberi
hivatás, 'természetelLenesnek tartja a munkátlanság-ot. Soha,még
kor nem vetette meg annyira a dologtalanságot, a henyélést; a
lustaságot, mint napjaink dolgozó embere. Voltak korok, arnikor
a munka szégyen volt és a dologtalanság- dicsőség. M:a fordítva
van: a mai ember büszke arra, hogy van munkája, hogy dolgozik.
A munkátlansásrot szégyenli. Még akkor is, amikor nem tehet ró
la. A munkanélküliségbon legtöbbször nem az a le,gfájóbb, ho,gy
megszűnik a kereset és veszélybe jut a mindennapí kenyér, hanem
az, hogy üressé, hiábavalóvá súlvtalanodik az élet.· . .

A dolgozó ember szolgálatuak tekinti a munkát. Ezért. kifej
lődik benne a szolgálntkészsőg' erénye. A munka alázatos önátadást
követel: alkalmazkodást és figyelmet. A munkában álló ember
nem önmagát tekinti, hanem a művet, amin dolgozik," Hűséges
szolgálata önfeledt, önzetlelll emberré alakítja. '.,

A kemény munka reálissá és tárgyilagossá teszi korunk em
berét, Mivel folytonosan a vaskos tények vilázában él, nem fe
nyegeti őt a hiú ábrándozások kisértése. Reális tárgyilagos,~ágla

l.I dolgozó embert radikáldssá teszi életalakításában. Irtózik a, fé}
megoldásoktól. a mellébeszélésektől, a ködös, zürzavarl;)ses7,me
fu ttatásoktól. Valóság ízű, exisztenciális igazságokat akar" Ez,é.rt
idegenkedik a hangzatos, "szép" szavaktól. Eg'yszeriÍszay~n~
hisz, ahol a kifejezéseken átütnek a tények, Akkor hisz .a b~szélő
nek, ha azonosnak látja beszédével. Csakis rriegteetesűlt, igazsá
.~ok tudnak rá hatni. Olvau iguzságok, amik mellett élő .tanúbi
zonyságot tesz a mindennani valóság, Viszont, ha elfoga,djaa.z
igaz.ságot, azt életévér csontjává és húsává teszi. Tudja, ho~ .aZ
igazság nem arra való, hogy mondiák, hanem arra, hogy eljék.

A munkában leegY'szeriÍsödő ember nem tudja elviselni a kül
sö él,! .a benső, a Iátsza.t és ,a valóság- kettősségét. Viselkedése da
rabos, de áttetsző: lényének egészével benne van abban, amit
szavai és cselekedetei runtatnak. Az igazi dolgozó nyilt és őszinte.
Nem szereti az erőltetett, meeterkélt formákat. Nem símulékony,
de egyenes. Korunk szellemi léckörében élesen elválasztódnak az
ellentétek. Mindenűtt érvényesül az, amit Kierkeeaard könyvenek:
címe kifejez: "Vagy-vagy"; A dolgozó embert nehezen lehét J.P.eg
nyerni de ha valaki megnyerte, nvueodtan bízhat benne, Lehet
rá évíieni, mert nehezen mozdítható. Olyan, mínt azanyi\,g nagy
Wmh;ki.
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Miként a felfedező és a feltaláló ember, ti. dodgozó eniber J,.

értelmesnek, értelemtől telitettnek lát.ju. a világot. Mini }{uycr
mondja, az af. emoer, aki doigozas, nem találja auszurdnak a vilá
got, mart folytonosan tapaszaaua, hogy u. varóság értelmesen vá
laszol erőfeszatésearer ertekenes; uagyobbcdásávaí. A dolog:talall
ember előtt könnyen értenneuenne vank u. let és céltatanná ·az
élet. A dolgok ÖSI értelme, 'I'eremtotő] lehelt eszmegazdagsagu ar
tmgárzik. arra, aki munaaikoduc a vuáguan. Mrve; a dOlg01,(J enr
ber tudja a lét érteimet, pusztttnatatian deruvel néz éL jövőbe.
Mer számítaní és tervezni, meri veriteaes munkájút bctealdozui
olyan vánaíaosásokua, meryeauek gyümoicscí CSUK a boiútnatut
lan jövőben érlelodnek meg.

lJolgozó korunkat szocialis kornak Is nevezik. Nem véletlen,
hogy IR munka egyetemes Ieílendtuese vetette Ielszmrc a llJag':r
szocíális kérdéseket. A dolgozo embernek ugyanis egeszsegesenb
és erőteljesebb a szociális érzeke. Mrnel dolgosann az ember, aLJ
nál fokozottabb mertékben valosul meg raj (a az ember szociá.íis
jellege. A megnövekedett munkareíadarok nataímasabb közösségi
ö88zefogásra késztetik oaz embert. A mai kor emberének életében
rendkivüli erővel érvényesül il. közósseg-i jelleg, ment olyan bo
nyolult munkafeladatok elé jutott, meíyek csak a íegszövevénye
sebb közösségi munkaegyesüiesben tedjesrthetök. Nem volt még
kor, a.meJ.ybenennyire dirtereneiáíódott volna az emberi munka
és amely éppenezért ilyen nagyfOkú társadalmi mtegrúlódást kö
vetelt volna, mmt 'a mai. h..oruIlK uoigozo embere természetes
egyszerűséggel lemond arról, hogy a maga külön útján járjon és
önfeledt 8zo1gáJ.atkészsóggel beleáll a nagy emberi munkaközös
Bégbe. A közos munkába ka.pcsolódó ember nagy áldozatot hoz é"
folytonosan annak a veszélynek teszi ki magát, hogy beleszürkül,
beleszíntelenedík a dolgozók nagy tömegeos. Tudja, hogy new
sZabad kivonnia magát a nagy egyOOfogoZl.kodásból, viszont nem
felejtheti, hogv egyéniségében nem szabad eítömegesednie, Ennek
az áldozatnak vállalása és ennek a veszeívnek leküzdése teszi V'&
lóban a munka hösevé napjaink dolgozo emberét, Igy születnek
meg azok a vívmányok, meíyeknek áldásából mindannyian élünk.
Csak tisztelettel lehet nézni a dolgusók névtelen tömegeire, amint
nap-nap után vonulnak munkahelyeikre, amint szüntelenűl ve
szítenek valamit magukból - azért, hogya-társadalom mind gaz
dagabb legyen létében.

A közösen végzett munka kifejleszti korunk emberében l.L8ZO
lidaritás erényét. A közöa munkás sors lélekben is öaszehossa uz
embereket. Akik. együtt dolgoznak,azoknak törödniök kell 6g'J
mással. Itt egymástól függnek és egymásért vannak az emberek.
Mindenki felelős mindenkiért és mindenki felelős az egész. kő

wsségért.
A köwsségi munka erőssé teszi a dolgozó emberben uz; ig~7.

ságérzéket. Aki megállja helyét a munkafeladatok teljesítésében,
aki meghozza munkás áldozatát a közösségért, az ráébred ielví
tathatátlan emberi jogaira. Korunk dolgozó embere tudatában van
munkája értékének. Tudja, hogy ez nem rendkívüli érdem, hanem
mindennapi kötelesség, viszont éppenezért tudja, hogy il munká
jából fakadó jogait senki sem csorbíthatja. A dolgozó ember meg
követeli, ami neki jár, viszont ő is kész megadni másnak; ami
azi megilleti.
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Napjaink dolgozó embere a jelenben áll, de nemosak a miLlH1k
dolgozik, hanem a távoli jövőnek is. Nem pusztán azokért hoz ál
dozatot, akiket lát, akiket ismer, hanem azokért is, akík : még
egyáltalán nincsenek. Tudja, hogy most kell betöltenie ör-ök hi
vatását, de éppen ezáltal lesz építője az eljövendő kornak. Beal
konyodó korban fáradozik, de nem sírt: ás, hanem kÖ7,(~1g"ö n:t~'Y
idő számára vet alapokat.

GYÜMÖLCS A TÖVEL ...

Gyümölcs a. t(jvel édes-egy lett
az I stenben. s a szenoedésben.
Hullasd reá féko.'<]ón 1) érem.
(Ó szüz talaj, teremtő neduek t )

A .flyönge fő gyökér/;" eresztett
e forgató, örök cserében.
Gyötö,'d nagyon majd, törd a présen
a naptól ittasult gerezdet.

Ó kincses kád, ó drága kezdet,
szerelmes Jelvény, kiontott Erdem !

Szelid szavadra őszbe tértem,

boo» pince liűeén, ö-nhevében
borom. kiforrjon, összeérjen

erős zamattá, édes-ellYnek.
K il l' P át y G fl it! ;.t.


