
Eglis István

AZ ATüMKüR TÁRSADALMI TÁVLATAI
Megszoktuk, hogy minden nap hoz valami új, szenzácíós felfedezést,

vagy rekordot. Könnyedén napirendre térünk olyan dolgok felett is, ami
egy emberöltővelezelőtt lázba hozta volna az emberiséget. Mintha a ránk
zúduló sok újdonság és az események egyre gyorsuló irama tompítólag
hatna. ránk, legtöbbünk egyáltalában nem tudja felfogni azt az ijesztő"

vagy örvendetes, de mindenképpen valóságos helyzetet, hogy olyan világ
kialakulásában élünk, ami semmilyen más eddigi korhoz nem hasonlít
ható. Megszokott gondolkozásunk kezd csődöt mondani. Egy kissé ha
sonlítunk a gyermekhez, aki szorosan becsukja, sőt be is fogja a szemét,
ha valamitől megijed és reméli, hogy amit nem akar látni, az nincs is.
Az élet nem csak változik körülöttünk, de egyre gyorsuló tempóval vál
tozik, az emberek pedig kevés kivétellel hajlamosak a konzervativizmusra.
Századokon, sőt évezredeken keresztül az élet két generáció között nem
változott lényegesen. Csipkerózsika 1658-ban száz éves álomba merülve
1758-ban bizonyára furcsán megváltozott világot talált volna, de az élet
külső keretében semmi olyan sem történt, ami túlságosan megdöbbentette
volna. De annak, aki 1908-tól 1958-ig aludta volna mély álmát, lenne min
csodálkoznia. Nem tételezhetjük-e fel, hogy egy ma elalvó ember huszonöt
év múlva gyökeresen megváltozott életkereteket találna és mi csak azért
nem vesszük észre a szédítő változást, mert megszokjuk az újat és haj
lamosak vagyunk azt hinni, hogy "mindég így volt" s hogy ez "mindég
az élet rendes menetéhez tartozott".

A változásnak ez a gyorsuló irama egyelőre leginkább csak az alkal
mazott természettudományok területén tapasztalható és látszólag és egye
lőre nem sok közvetlen befolyást gyakorol mindennapi életünkre, ezért
nem figyelünk rá kellőképpen.Ha arról olvasunk, hogy újabb mesterséges
holdat indítottak el útjára, vagy egy lépésse! ismét közelebb kerültek a
tudósok a magfúziós energiatermelés gyakorlati megoldásához, vagy újabb
rekord született a lökhajtásos utasszállításban; esetleg, hogy sikerült gépi
úton egyik nyelvből a másikba szőveget fordítani, talán a fejünket csó
váljuk és nem tulajdonítva nagyobb jelentőséget az egésznek mint holmi
tudományos játéknak, ügyeink után nézünk. Ha este az utcára lépve a
megszokott lámpák helyett szinte nappali fényben ragyogó magasnyomású
higanygőzlámpákat találunk, egy percre megcsodáljuk, tudomásul vesz
szük és - máris megszoktuk, Ha látjuk vagy olvassuk, hogy ahol tegnap
még düledező viskók vagy üres rét volt, ott hónapok alatt új városrész
vagy gyár épült, esetleg ~llat vonunk, de nem igen veszünk fáradsá
got, hogyelgondolkozzunk: tulajdonképpen mit is jelent mindez és hová
fog vezetni ? .

A mi jelenleg kitűzött célunk éppen annak vizsgálata, hogy az al
kalmazott természettudományok - fizika, kémia, biológia stb. - naponta
születő újabb és újabb eredményei hogyan változtatják át a társadalom
külső kereteit.' A legkonzervatívabban gondolkozó ember sem állíthatja,
hogy mindezek a találmányok nem követelnek mélyreható átalakulást a
társadalmi életben. Atvitt értelemben, de hivatkozhatunk Krisztus Urunk
hasonlatára: az új bort nem lehet régi tömlőkbe önteni, mert a tömlő is
elszakad, a bor is szétfolyik, az új bornak új tömlő kell. Jelen esetben az
új bor a merészen és egyre növekvő gyorsaságban átalakuló világ, - rész
ben már valóság, részben még csak lehetőség - a régi tömlő pedig eset
leges elavult gondolkozásmódunk.
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Először vizsgáljuk meg, mik azok a legnagyobb jelentőségű találmá
nyok, amik a sokezer felsorolhatatlan kisebb mellett az emberi élet mene
tének olyan új irányt adnak, hogy ma már elfogadott a szociológiában
"második ipari forradalomról" beszélnünk?

Előljáróban csak annyit, hogy főleg az elmúlt két évtized találmá
nyairól lesz szó, amik húsz évvel ezelőtt még nemcsak egyáltalában nem
léteztek, de komoly tudósok sem hitték, hogy valaha is az emberiség köz
kincsévé lehetnek ! Történelmi mértékkel mérve, mi húsz év ? Még csak
.nem is perc az emberiség életében, ezért mondhatjuk, hogy mindazok
az új találmányok, amik ma szemkápráztató gyorsasággal fejlődnek kö
rülöttünk, tulajdonképpen csak most teszik meg első lépéseiket, de rend
kívül hamar, tíz-tizenöt év múlva teljesen megváltoztathatják a világ
képét. Mindesetre a mai fiatalok már abban a világban élik le életük
nagyrészét, már arra kell őket fe1készítenünk. Forradalom ez a szó legszo
rosabb értelmében, mert ellenállhatatlanul feszegéti a társadalom elavult
kereteit, a legnagyobb forradalom, amit az emberiség eddig megért.

*
1934-ben a világhírű Nobel-díjas Rutherford, angol fizikus és atom

kutató, első ízben hozta létre laboratóriumi méretben az atommagbomlást
és a magfuziót. Tulajdonképpen korszakalkotó felfedezés volt ez, de maga
Rutheford nem hitt abban, hogy az atomenergiát valaha is az embe
riség szolgálatába lehet állítani. Az 1945-ben felrobbantott első atom
bomba inkább megdöbbentette, mintsem örömmel töltötte el az emberisé
get. Az atomenergia "megszelídítése" akkor még olyan álom volt, hogy a
tudósok bizonytalan közlései szerint "egy emberöltő múlva", a "század
végére" sikerül majd ezt a hatalmas energiaforrást az emberiség szolgá
latába állítani. Tíz év sem múlt el s a világ első energiáttermelő atom
reaktora mégis megkezdte működését a Szovjetunióban. Akkor még igen
szerény mértékben, mindössze 5000 kilowattal, de azóta már szerte a vilá:'
gon egyre nagyobb, reaktorral működtetett, villamos centrálék épülnek.
Angliában az 1965-re elkészülő reaktorok 2,000.000 wattot szolgáltatnak, a
Szovjetunió egyik most épülő reaktora 84-szer akkora lesz, mint az első,

Amerikában a Glemm-cég már hordozható, nyolc teherautóra felrakható
törpe reaktorokat is gyárt, kisebb városok árammal való ellátására.
Ugyancsak angol tervek szerint 1975-ig 20 millió kilowattal dolgoznak az
atomreaktorok és még ebben a században Anglia teljes elektromos-ener
giaellátását atomenergia fedezi.

Ezeket a terveket is halomra döntheti a még újabb találmány, a mag
fuziós energia, a H-bomba irtózatos erejének "megszelíditése". Közismert,
hogy az ún. fuziós energiát nem atombomlás, hanem négy hidrogénatom
nak héliumma való egyesülése szelgáltatja. Ez az energia 12 milliárdszor
akkora, míntha a hidrogéngáz egyszerűen csak elégne. A Nap energiáját
is lényegében innen származtatják. A szelídítés útjának mérföldkövei az
angol Zéta, a szovjet OGRA és a hasonló nyomon járó amerikai kísérle
tek. A fuzió előfeltétele a többmillió fokos hőmérséklet. 1950-ig 30.000
foknál magasabb hőrnérsékletet ember nem tudott létrehozni, ezzel szem
ben aZétában 100 millió fok, az OGRA-ban 300 millió fok a hőség, ami
a mágneses "ketrecbe" szorított plazmában előáll. Ilyen fokon a magfuzió
be is következik, bár energiatermelésre még nem használható, mert több
áramot fogyaszt, mint amit nyerni lehetne. Ez a mai helyzet, de lehet,
hogy mire ezek a sorok megjelennek, már megtörtént a következő, döntő

lépés. A magfuzíó hasznosítása azt jelenti, hogy az emberiség évmilliókra
megszabadult energiagondjaitól és a mai 0.1 kilowattos világátlagot köny-
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nyűszerrel tudnánk százszorosára felvinni s ez egyszersmind százannyi
termelést és százannyi kényelmet és más lehetőséget jelentene. Az angol
John D. Barnal angol egyetemi tanár szerint: "A magenergia felhaszná
lása nyomán földünknek olyan területeit is meghódíthatjuk, amelyek ed
dig vagy az örökös fagy miatt, vagy a vizhiány miatt termelésre alkal
matlanok voltak. Hovatovább már nem fantasztikus álom többé a sarki
jég elpárologtatása, s az sem, hogy a sivatagokat vízzel árasszuk el. Az
atommag energiájával elhagyhatjuk a Földet s birtokunkba vehetjük, a
bolygók világát ..." .

*
Mintegy tíz évvel ezelőtt terjedt el világszerte a híre annak, hogy

a Bell-társaság újfajta, ún. digitális számológépeket hozott forgalomba.
A szenzációéhes sajtó "gondolkodó gépeknek" nevezte el ezeket az új,
elektronikus számológépeket. Az első példányok, az UNIVAC és társai
még inkább furcsaságszámba mentek, termeket foglaltak le, üzemeltetésük
nehézkes és költséges volt, áruk megfizethetetlen. Ma világszerte gyakor
'latban is müködnek ezek a technikai csodák, a másodpercenként 7-40.000
műveletet végző gépek. Bár beszerzési áruk ma is magas, azzal, hogy rádió
csöveiket tranzisztorokkal cserélték ki, terjedelmük ma már csak szek
rénnyi, üzemeltetésük is jóval kisebb. Felhasználásuk? Az élet minden

- területére kiterjedő, s egyre inkább fokozódik. Irányítják a modern tele
fonközpontokat, számláznak, könyvelnek, tervet készítenek, olyan számí
tásokat oldanak meg, amelyeknek eddig csak a képleteit tudtuk felállí-.
tani, de kiszámításukhoz matematikusok légióinak évtizedes munkájára
lett volna szükség. Legújabban egyik nyelvből a másikra való fordítással
is sikerrel próbálkoznak, a gépek erre is programmozhatók. Széleskörű

alkalmazásuk külöriösen a tervgazdálkodásban nyujt majd nagy segítséget
és a· "szűk keresztmetszet", a nehézkes adminisztráció és következménye,
a nehézkes összehangolás megszüntethető, Érthető, hogy jelenleg a leg
tökéletesebb számológépek a Szovjetunióban vannak. Hogy mire képes az
elektronikus számológép az adminisztrációban, arra jellemző, hogy a
nürnbergi Quelle áruházban naponta körülbelül 50.000 vásárlás számlájá
nak kiállítását, raktárkőnyvelését, nyilvántartását, az új áruk rendelé
sét stb. egy számológép egy emberrel .megoldja, holott eddig valóságos
hivatalnoksereget kellett tartani. Az egyik amerikai biztosítótársaság pe
dig 15 emeleten elhelyezett hatalmas adminisztrációját cserélte ki egy
szobát és két alkalmazottat lefoglaló "gondolkodó géppel". A mechanikus,
gyötrelmesen fárasztó és sok esetben megoldhatatlan számolástól a gép
az élet minden vonalán felmenti az embert.

*
Az ipar fejlettségét az automatizálás térhódítása jellemzi. Az elektro

nikus számológépekkel vezérelt teljesen automatikus gyár, melyet né
hány jólképzett ember vezet és ellenőriz, sem álom már többé, hanem a
közvetlen megvalósulás útján halad. A jelen eredmények is már hatalma
sak. A szovjet Sztankókonsztrukcia gyárban a dugattyúk készítését tel
jesen automatizálták, a munkások 80,0f0-át másutt lehetett felhasználni.
A Ford gyárban óránként 154 motorblokkot gyárt az automatizált gépsor
mindössze 41 munkással. Egyenesen kísértetiesen hathat pl. az angol
fawley-i petróleumfinomító, ahol napi öt és fél millió gallon benzint hat
munkás irányításával működő gépek automatikusan finomítanak. Az
atomerőműtelepek felszerelésük után majdnem teljesen emberi közremű

ködés nélkül működnek.
*
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1938-ban New Yorkban a világkiállításon a tömeg megcsodált egy
harisnyát, amely a magyarázat szerint szénből és levegőből készült, mégis
finomabb és tartósabb a tiszta selyemnél. Legtöbben reklámtrükknek mí
nősítették az új anyagot, a nylont. A kereskedők nevetve világosították
fel a vevőket, hogy ilyen anyag nincs, nem is lehet. Kevesen voltak, 
talán még maguk a feltalálók sem - akik arról mertek volna ábrándozni,
hogy húsz év múlva a nylon és vegyi rokonai hová fejlődnek. A nyers
anyagak történetében új fejezet nyílott. A természetben egyáltalában elő

nem forduló, teljes egészében mesterséges, emberkéz-gyártotta, emberi
agy teremtette anyag született, olyan összetevőkből, amik gyakorlatilag
mindenütt korlátlan mennyiségben fordulnak elő. Jelenleg ezeknek a
mesterséges nyersanyagoknak mintegy kétszázféle a felhasználási lehető

ségük, a legfinomabb textiliáktól a hajókötélig, "csomagolópapírtól" a
gépalkatrészekig mindent gyártanak belőle, a közőnséges acéllal egyenlő

keménységűre és szilárdságúra alakítható, munkagépeken formálható. S
mindez csak az első lépés, jóformán az elmúlt tíz év eredménye.

*
A második világháborúban született a közlekedést forradalmasító há

rom nagy találmány: a nagy hatósugarú rakéta, a lökhajtásos repülőgép és
a radarkészülék. amely ma valóságos légipályákat tesz Iehetővé és a re
pülést függetleníti az időjárás szeszélyétől. Az eredmények ismeretesek:
a repülőforgalom naponta növekszik, gyorsul és minden közlekedés között
a legbiztonságosabb, a megtett utaskilométerek arányát tekintve. Földünk
"zsugorodik", London-New York távolsága - mikor ezekéte a sorokat
írom - hat óra néhány perc.

*
Malthus óta újra és újra felbukkan a szocíológíában a kísértő rém:

az emberiség rohamos szaporodásának végeredménye, nem lesz-e leküzd
hetetlen éhinség? A világ élelmiszerellátása - nagyon is közismert 
még koránt sem kielégítő, az ún. elmaradott országokban a lakosság táp
lálkozása is elmaradt, egy-egy rossz esztendő az éhinség rémével fenye
gethet. Vajon tud-e ezen a téren eredményeket felmutatni a modern
tudomány? A kilátások bíztatóak. Egyrészt a mezőgazdaság gépesítése,
szűzföldek birtokbavétele, öntözés fejlődése, az agrokémia és agrobiológia
új eredményei és módszerei kecsegtetnek nagy [övővel, de vannak más,
kíaknázatlan lehetőségek is. A kémia szintetikus gyártmányai lassan ki
szorítják az ipari növényeket és a felszabaduló földek élelmiszereket te
remnek. A mult században még 3 millió holdon termeltek indigót, ma már
teljesen eltűnt a földről az indigóültetvény, minden festék szintetikus
úton készül. Rövidesen ugyanez lesz a sorsa a gumiültetvényeknek és
más ipari növényeknek is. Nagyjelentőségű kísérletek folynak bizonyos

'rohamosan szaporodó algafajtákkal, ezek azonos nagyságú területen majd
nem negyvenszer annyi termést adnak, mint a hagyományos takarmány
növények, tápértékük igen magas, különösen fehérjékben. Az élelmiszer
kérdés végső megoldását a mesterséges fotoszintézis jelenti majd. Ettől

sem vagyunk beláthatatlan messzeségben; amerikai kémikusok nézete sze
rint, ha azt a húsz milliárd dollárt, amit az első atombomba kísérletezé
sére szántak, ők kapták volna, ma már az emberiség birtokában lenne a
mesterséges élelmiszerkészítésnek is.

*



A fentieken kívül más száz és száz életet átalakító találmányról le
hetne beszámolni. Napról-napra fejlődik a közlekedés, a rádió, a televizió,
a hírközlés, a ruházkodás, .lakás, fűtés, világítás, háztartási munkák gé
pesítése, az építkezés s nem utolsó sorban a gyógyászat, a szinte mesébe
illő eredményeket elérő sebészet, diagnosztika, gyógyszeripar, az antibioti
kumok és szintetikus gyógyszerek minősége és mennyisége. Most jelent
meg a "beszélő könyv", mint a brüsszeli világkiállítás egyik szenzációja,
a tökéletesen plasztikus mozival, a cirkorámával és száz másféle eddig alig
elképzelhető találmánnyal együtt.

Változik világképünk is, a természettudományok egyre jobban bon
togatják a fizikai világ titkait s egy-egy újabb lépés halomra dönti eddi-
gi elképzeléseinket. I

Aki megpróbál lépést tartani ezzel a hihetetlenül gyors, sőt gyorsuló
fejlődéssel, abban önkéntelenül is az a meggyőződés érlelődik meg, hogy
hovatovább az emberiség nem ismer lehetetlent és valóban az anyagi
világ korlátlan urává lehet és uralmát fokozatosan a világür egy részére
is kiterjesztheti. A műholdak a legszkeptikusabbakat is meggyőzték, hogy
más bolygók elérése sem tartozik már a fantasztikus regények soha el
nem érhető birodalmába. Altalában nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a
tudomány fantáziája - a megvalósulásban - messze felülmúlta a regény-.
írók találékonyságát.

Bizonyos, hogy az alkalmazott természettudományoknak ez a hatal
mas lendülete a társadalmi életben is gyökeres változásokat okoz, vagy
helyesebben megindított máris olyan változásokat, amik az elkövetkezendő

évtizedekben új arcú világot teremthetnek. Mielőtt azonban még ezt meg
vizsgálnánk. egy másik kérdésre kell választ adnunk: mi a helyes kato
likus viselkedés az anyagi világ és anyagi jellegű kultúra gyors emelke
désével kapcsolatban? Két túlzást kell elkerülnünk. Az egyik az, amitől

XII. Pius pápa egyik beszédében óvta a híveit: kerüljük a túlzott techní
cizmust, azaz azt a naiv hitet, hogy az anyagi javakkal egyenes arány
ban "magától" nő az emberiség boldogsága is. Nyilvánvaló, hogya bol
dogsághoz az anyagi jólét nem elegendő, magasabbrendű és nemesebb
erőknek is érvényesülniök kell. A technika a boldogságnak a lehetőségét,

mintegy külső kereteit adja meg, s azzal, hogy a lélekölő nyomort meg
szünteti és képessé teszi az embert a méltóbb életre, de helyettünk a ne
mesedés feladatát nem végzi el. Még azzal is számolnunk kell, hogya
technika önmagában meg is ronthatja az életet, ha megfogyatkoznak az
erkölcsi erők, hiszen minden eszközünk végeredményben olyan, mint a
kalapács, építésre is, rombolásra is egyaránt használható. A túlzott tech
nicizmus hibájába esik tehát az, aki csak a tudománytól vár mindent és
nem veszi figyelembe az erkölcsi erőket, amik végeredményben nélkülöz
hetetlenek az emberek boldogságához.

A másik véglet a szinte babonás irtózás mindentől, ami új. Tapasz
talat szerint vannak olyanok is, akik "modern bábeli-tornyot" emlegetnek
és azt hiszik, hogy katolikus módon gondolkoznak, amikor az "emberi
gőg alkotásait megsemmisítő isteni ítéletről" képzelődnek. A kinyilatkoz
tatás világosan tanítja, hogy az Isten az embert a maga képére és hason
latosságára teremtette és olyan képességeket adott, amik segítségével
"uralkodnia" kell a világon. A maradi gondolkozás - ami cseppet sem azo
nos laz Egyháztól elválaszthatatlan nemes és jogos konzervativizmustól,
ami nem kap azonnal minden új eszme után csak azért, mert a legújabb
- éppen elég bajt okozott már azzal, hogy minden újat először az "ördög
találmányának" tart. A maradiság és ódivatú értelmetlenség nem kato
Iikus gondolat, akkor sem, ha a hamis elvhűség palástjában jelentkezik.
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Rátérve az "atomkorszak" társadalmi változásaira, az első feltűnő és
egyben bíztató változás az emberi egyenlőség most már fel nem tartóz
tatható előrenyomulása az élet minden vonalán. A nemzetek közőtt ez
éppen úgy tapasztalható, mint a különböző 'társadalmi osztályok közőtt.

Az elmúlt tíz év máris több eredményt hozott, mint a megelőző évszáza
dok. A gyarmatok felszabadulása és az elmaradott néptömegek önrendel
kezésének visszanyerése gyors tempóban megváltoztatja a világ eddigi
arcát. Alig hinnénk pl. hogy India máris - 1957-ben - több pamutszöve
tet exportált Angliába, mint amennyit Anglia kivitt az egész világ szá
mára. Az eddig elmaradt és gyarmati sárból most felszabaduló országok
ugrásszerűen hozzák be elmaradásukat. Kínában egyes vidékek most is
merkednek meg a vasekével, ugyanakkor vannak repülőgépgyáraik. egy
év alatt kétszeresére emelkedett vasöntésük, a legkorszerűbb elektromos
centráléik azzal biztatnak, hogy eredményesen tudják véghezvinni nagy
tervüket: tizenöt év alatt utolérni a fejlett nyugati államokat! Az ök
rösszekereket szerte a tegnap még gyarmati országokban a repülőgép vált
ja fel, az elmaradt kézművesipart a legmodernebb technika, az analfa
bétizmust a nyolc osztályos általános iskola.

A tények hatására kénytelen-kelletlen meg kell változnia a legreak
ciósabb gondqlkozásnak is, Fél emberöltővel ezelőtt még a híres Nobel
díjas A. Carrel biológus is azt bizonygatta Az ismeretlen ember c. köny
vében, hogya "fehér faj" értékesebb a "színeseknél". Az pedig ma már
elképzelhetetlen, hogy a század elején egyesek még azt állították, hogy
Öceánia bennszülöttei és az emberszabású majmok között kevesebb a
különbség, mint a fehér ember és bennszülöttek között.

A népek egyenlősödési folyamatához tartozik az is, hogy a nyomasztó
ellentétek kis és nagy népek, gazdag és szegény nemzetek, tengeri és
szárazföldi államok stb. között szintén új képleteknek adják át helyüket.
Az ENSZ még nagyon messze van az egységtől is, a tökéletességtől is, de
elvitathatatlanul haladottabb, mint a Népszövetség volt s már legalább
elvben elismerést nyert minden nép - kis és nagy - egyenrangúsága.
Svájc, Finnország, Svédország példája már nem egyedülálló abban, hogy
kis népek is tölthetnek be fontos szerepet az emberiség közös életében. A
gazdagság és szegénység fogalma is változik, a tegnapi értéktelen sivatag
ma már kincsesbánya lehet, mert olajat találtak a mélyében és holnap
már paradicsommá válhat, ha a nagy öntözési tervek megvalósulnak. A
légi közlekedés minden országot egybekapcsol, jobban, mint régen a ten
gerek, s így szárazföldi és régen a forgalomtól távoleső városok hirtelen
középpontokká válhatnak. Reméljük és valószínű, hogy Budapest is ilyen
középpont lesz már a közeljövőben.

A világ .zsugorodása'' a közlekedés és a hirközlés hatalmas fejlő

dése következtében a népeket egymáshoz közelebb hozza, az anyagi és
kulturális értékek cseréje is meggyorsul. (Most tekintsünk el pillanatnyi
lag a jelen helyzettől, amikor a megvadult hatalompolitika mesterséges
akadályokat állít, s csak arra gondoljunk, milyen lehetőségek állanak
márís rendelkezésünkre.) A felszabaduló és felnövekvő népek eddig el
rejtett értékei is mind az emberiség közkincsévé lehetnek, a jövő "nagy
és kis" népeit bizonyára nemcsak a lélekszám dönti el, hanem hogy mi
vel járul hozzá az emberiség közkincséhez.

*
Az eddiginél is nagyobb jelentőségű az egyes nemzeteken belül meg

indult "felnövekedési" folyamat, az emberek egyenlősödése, a társadalmi
osztályok és kasztok falainak bomlása. A harc élesedik, hiszen akik szü-
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letési előjogaik vagy vagyonuk birtokában különbnek tartják magukat
embertársaiknál, azok a lehetetlenségen túl is megpróbálják tartani meg
különböztetett helyzetüket. Ez persze egyre nehezebb és lehetetlenebb: az
élet az osztálymentes társadalom felé halad, - ez nekünk már egészen
természetes - s a technika további fejlődése csak gyorsítja a folyamatot.
Megváltozik a foglalkozások aránya is. A tanulatlan mezőgazdasági vagy
ipari munkás fogalma is eltűnik hovatovább; a merőben fizikai munkát
jórészt már ma is a gépek végzik el és a növekvő automatizálás ezt a
folyamatot gyorsítja. új munkaalkalmak születnek, egyre több jól kép
zett szakemberre van szükség, de ezek tulajdonképpen már szellemí mun
kát végeznek. A technika fejlődése még a kapitalista és haladásban el
maradt országok vezetőit is arra kényszeríti, hogy az iskolai kötelező

oktatás idejét növeljék, s így minden állampolgár számára kinyílik az út
az egyenlő alapműveltség megszerzéséhez. Ez pedig a fejlődés útja
is, az alapjában műveltebb népet egyre nehezebb akarata és érdekei el
lenére vezetni, illetőleg félrevezetni.

A foglalkozási ágak eltolódásáról sajnos pontos statisztikai adataink
nincsenek, csak megközelítőszámokkal érzékeltethetjük a társadalom szer
kezetének most már nemcsak mennyiségi, de minőségi változását. Alta
lában az emberi foglalkozásokat három csoportba oszthatjuk. Az elsőbe

mindazok az élethez feltétlenül szükséges munkák tartoznak, ami nélkül
egyáltalában. nem élhetünk. Ez a mezőgazdasági és élelmiszeripari fog
lalkozások sora. A második csoportba az élethez feltétlen szükséges olyan
társadalmi munkák tartoznak, amit ideig-óráig lehet nélkülözni, huzamo
sabban azonban nem. Minden létszükséglet ide tartozik - lakás, világítás,
fűtés, közszolgáltatások, ruházkodás, stb. -, kivéve a táplálkozást. A har
madik csoport a társadalom anyagi fenntartása szempontjából nem feltét
len szükséges munkákat jelenti, ezek elvégzése nélkül huzamosabban is
meglehetünk, csak - amint mondani szokás - nem érdemes élni. Minden
magasabbrendű kultúrtevékenység ide tartozik, az üdülés és szórakozás
lehetőségeivel együtt.

A háromféle főfoglalkozás aránya a haladottabb ipari államokban a
század elején körülbelül 40-40-20 volt. Ez inkább példaszerű feltevés,
mint statisztikai pontosság. Az arányok eltolódtak s ma már talán 20
40-40-ről beszélhetünk, de eljöhet az az idő is hamarason, a mezőgazda

ság gépesitése és az automatizálás elterjedésével, hogy az arány 20-20
60 lesz, növekvő mezőgazdasági és ipari termelés ellenére is. Mielőtt a
fejünket hitetlenkedve csóválnánk, gondoljunk arra, hogy a mindjobban
kifejlődő iskolarendszernek mennyi elméleti szakemberre. gyakorlati pe
dagógusra és technikai segederőre.van szüksége; a rádió, televizió, mozi,
színház, opera, hangverseny, ujság, folyóirat, könyvkiadás milyen sok
írót, művészt, zenészt. szerkesztőt, rendezőt, mérnököt, elsőrangú tech
nikai szakembert igényel! S hol vannak még az üdülés, szórakozás, pi
henés egyre szélesbedő intézményei. Ezek is a dolgozó emberek egész tö
megét igénylik.

A rendelkezésünkre álló energia mennyiségének növekedése, a futó
szalagok részbeni vagy teljes automatizálása, a mezőgazdaság gépesitése.
a természetben található és nehéz munkával megszerezhető anyagok nagy
tömegben szintetikusan való előállítása, stb. egészen új társadalmi kér
dést vet fel: a sok szabadidővel rendelkező emberek társadalma felé kö
zeledünk, az emberek nagy tömegének kiváltságává válik, amit régen kis
kivételezett csoportok, a gazdagok és előkelők mondhattak magukénak.
Nyilvánvaló, hogy erre a feladatra is fel kell készülni, az ifjúságet már
ma úgy kell nevelni, hogy tudjon idejével mit kezdeni. Sem a keresztény
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erkölcs szempontjából, sem az emberiesen és becsületesen gondolkozó
emberek előtt nem lehet ideál a tunya, semmittevő élet. Az ember mun
kára termett és a társadalmilag szükséges munkaidő csökkenése nem je
lenthet a nap nagyrészében léha ődöngést, vagy az üres szórakozások
hajszolását.

A munkaidő fokozatos csökkenésére jellemző, hogy a korai kapitaliz
mus idején - száz évvel ezelőtt - nem volt ritka a napi 14-16 órai mun
ka. A különböző munkásszervezeteknek évtizedekig tartó szívós harca
árán sikerült elérni a vasárnapi munkaszünetet és a napi munkaidő nyolc
órára való szorítását. Ez nagyjából az első világháború után valósult meg,
de nem az egész világon, a gyarmatok színes rabszolgahadserege - mert
ha papíron nem is voltak rabszolgák, más választásuk nem akadt, mint
elfogadni a rájukkényszerített munkafeltételeket - továbbra is a degene
ráló látástól-vakulásig tartó munkában sinylődött. Ma még előbbre ha
ladtunk, a nehéz munkát végzők heti munkaórái 42, -36-ra csökkentek,
ismeretes, hogyabányamunka idejét nálunk is 48 óra alá csökkentették.
A Szovjetunióban most vezetik be az ötnapos, 40 órás munkah etet, sőt

egyes iparágakban a heti 35 órát. A kapitalista államokban ezt a folyama
tot elsősorban a lényegében soha le nem küzdött és a rendszer következ
tében le sem küzdhető munkanélküliség kényszeríti ki, s a munkásság
harca arra irányul, hogya munkaidő csökkenése ne jelentse életszínvona
lának a megélhetés alá való süllyedését. A szocialista országokban a mun
kaidő csökkentése a tervszerű előrehaladás eredménye és annál nagyobb
jelentőségű, mert amíg pl. Amerika az· első és második világháborúban
nem szenvedett semmit, addig a szocialista országok jórészének 1945-ben
szinte mindent újra fel kellett építeni a szörnyű pusztulásból.

*
A társadalmi átalakulásokról beszélve a legfontosabbat nem hagyhat

juk figyelmen kívül: a jelen tudásunk és technikánk csak akkor bontakoz
hat ki teljes mértékben, ha megszületik egy világot átfogó korszerű gaz
dási rendszer - ha egyelőre talán csak a békés egymás mellett élés és
szélesbedő kölcsönös gazdasági kapcsolatok révén is-, hiszen a tömegter
melés számára egy'-egy ország piaca szűk, a gazdasági javak eloszlása
egymást kiegészítő jellegű és a merev elzárkózás csak kárt hozhat az
emberiségre. De a puszta "együttélés" sem lehet tartós megoldas, az új
bor új tömlőt követel, a technika rohamos fejlődése, az árutermelés és
szállítás forradalmi átalakulása napról napra jobban sürgeti az ésszerű

megoldást. A tőkés gazdasági rendszer elavulása egyre nyilvánvalóbb és
XI. Pius pápa 1931-ben megjelent Quadragesimo anno kezdetü szociális
körlevelének erre vonatkozó megállapításai ma még hangsúlyozottabban
igazak, mint egy negyedszázaddal ezelőtt. "A gazdasági helyzet - olvas
suk a körl~vélben - és az egész gazdasági rendszer bizonytalansága foly
tán sokak lelkiismerete olyannyira eltompult, hogyanyerészkedéshez
minden eszközt jónak tartanak és semmi eszköztől vissza nem ijednek,
csak növelhessék vagyonukat és biztosíthassák magukat a nagy erőfeszí

tésekkel megszerzett javak birtoklásában a gazdasági élet minden eshe
tőségeivel szemben. A szabadkereskedelemben kínálkozó kötinyű nyere
ségek sokakat csábítanak a kereskedéshez és áruforgalomhoz. Ezeknek
egyetlen céljuk, minél kevesebb munkával gyors haszonhoz jutni s azért
tárgyi indok nélkül, tisztán a féktelen üzlet és nyereség kedvéért szünte
lenül emelik és leszállítják az árakat, ami, által a komoly közgazdászok
minden számítását kijátsszák. A részvénytársasági jog a felelősség megosz
lása és korlátoltsága miatt sok visszaélésre nyujt lehetőséget. Tapasztal-

8



juk, hogyalegyöngített felelősség már kevés hatással van az emberekre.
A leggonoszabb [ogtalanságok és csalások meghúzódhatnak a névtelenség
homályában valamely részvénytársaság vagy cégnek palástja mögött. Gaz
dasági cégek tisztviselői kötelességükrőlmegfeledkezve, egészen a hűtlen

ségig mennek azokkal szemben, akiknek megtakarított vagyonát őrzik.

S nem hagyhatjuk szó nélkül a lelkiismeretlen üzleti számítást, amely a
publikum legalacsonyabb ösztöneit felkorbácsolja, hogy belőle hasznot
meríthessen. A visszás állapotokat megakadályozhatta volna, vagy meg
előzhette volna az államhatalom a gazdasági erkölcsi fegyelem szigorú és
erélyes fenntartásával, de ebben bizony csődöt mondott ..."

A gazdasági verseny a tőkés országokban és a világpiacon azóta még
fokozódott és az automatizálás következtében egyre gyilkosabbá válik s
nem nehéz megjósolni, hogy az egész emberiség jövőjét veszélyeztető

gazdasági imperializmus még inkább való eldurvulásához vezet. Erre vo
natkozólag is megszívlelendők a szociális körlevél szavai: "A szabadver
seny önmagát felfalja, a szabadkereskedelem helyébe a gazdasági hata
lom lép, a nyereségvágyat a hatalmi mohóság követi, a gazdasági élet
kegyetlen, durva és félelmes lett. .. nemzetközi viszonylatban ugyaneb
ből kettős baj származik: egyrészt túlzott gazdasági nacionalizmus és im
perializmus, másrészt nem kevésbé ártalmas és kárhozatos tőkeimperi

alizmus, amely mindenütt résen áll, ahol zsákmányra van kilátás."
XI. Pius pápa végül is levonja a következtetést: "Magasabb és ne

mesebb erőknek kell a gazdasági hatalmat kemény és bölcs fegyelem alá
vetniök : a szociális igazságnak és a szociális szeretetnek. Szükséges, hogy
ez az igazságosság az összes állami és társadalmi intézményeket átjárja
és a szociálpolitikában gyakorlatilag is érvényesüljön, azaz olyan jogren
det és társadalmi rendet teremtsen, amely az egész gazdaságra is rá
nyomja bélyegét s amelynek a szociális szeretet a lelke."

XI. Pius szavait annakidején igyekeztek a tőkés országokban elködö
síteni és minél hamarabb elfelejteni s ma sem beszélnek róla. A Quadra
gesimo anno által ajánlott megoldás - ezt a pápa nem parancs, hanem
csak tanács formájában vetette fel, de ugyanakkor felhívta a szocioló
gusokat a kérdés további tanulmányozására - ma már túlhaladott, ille
tőleg más formában a világ nagyrészén megvalósult. A körlevél szociális
szellemét azonban nekünk katolikusoknak elfelejtenünk nem szabad, azok
ma, a szocializmus építésének korában is irányt mutatnak s megszabják,
hol a helyünk. A pápa által követelt magasabb és nemesebb hatalom,
mely a gazdasági erőket "kemény és bölcs fegyelem" alapján úgy irányít
ja, hogy mindenben az embernek, a legfőbb értéknek, érdekei érvényesül
jenek, a mi életünkben valósul meg, de tökéletesedését elősegíti, nap
ról-napra, ha lelkiismeretesen együttműködünk építésében, s igyekszünk
a magunk részéről is a keresztény erkölcs nemességével megtölteni a jó
kereteket.

A tőkés rendszer elavulását abból a szempontból is sietteti a technika
fejlődése, hogy az elmúlt húsz évhez képest egyre nagyobb hatalmat kon
centrál kevesek kezébe, hiszen a húsz év előtti lehetőségek gyerinekjáték
nak tűnnek ahhoz a hatalomhoz képest, amit a közeljövő gigászi ipartele
pei jelentenek majd. Csak képzeljünk el egy atomerővel működtetettvagy
napenergiát hasznosító és millió kilowattokat termelő villanytelepet 
magánkézen. Vagy egy majdnem munkás nélkül, teljesen automatizált
gépsorokkal termelő és elektronikusan adminisztrált üzemóriást és azt,
hogy mindez egy vagy kevés ember kénye-kedvétől függ. Mi lehet ennek
az eredménye? Ismét a pápa szavait kell idéznünk: "A legszomorúbb az
államfőlség megalázása, amelynek pártatlanul, minden érdekharctól távol

9



egyedül a közjóra és az ígazságosságra .irányulva, mint királynőnek és
legfőbb bírónak magas trónon kellene ülnie, az önös érdekek akaratnél
küli megláncolt rabszolgája lett." 1931-ben ezek a láncok még csak az
akkori hatalmat és lehetőségeket jelentették s mégis a második világhá
borúhoz vezettek. Ma a tőke diktatórikus törekvése még súlyosabb lán
cokat rak az államokra. XI. Pius prófétai szavai eligazítanak, honnan
fenyegeti az emberiséget minden eddiginél nagyobb veszedelem.

*
Az atomkorban az emberiség előtt az elmondottaknál nagyobb távla

tok is bontakoznak. A nemzetek közötti szálak is napról-napra erősödnek,

és ha vannak politikusok, akik még a régi iskola tanítványai, és ha nem
is értik meg a tömegek vágyát, ez nem akadályozza meg az emberek leg
jobbjait, hogy egymás kezét keressék. Jellemző példa a világ atom
tudósainak genfi megegyezése! A tudomány emberei különben is világ
szerte törekednek az együttműködésre, ez közismert. Talán kevésbé is
mert az a szívós küzdelem, amit azért folytatnak, hogy el ne szakítsák'
őket egymástól. Michel Rouzé írja az Horisons 1958 novemberi számában
a Geofizikai évvel kapcsolatban: " ... De a dolgoknak egy másik oldalát is
meg kell világítanunk, azt a minőségi változást, amelyet észlelhetünk.
s ez nem más, mint a kutatómunka tökéletesen nemzetközi jellege .. ·.
munka közben is a legszorosabb kapcsolat áll fenn a kutatók között, s
ez a kapcsolat sugallja és irányítja munkájukat." "A megfigyelést úgy
kellett megszervezni, hogy egyik állomás váltsa a másikat, mint ahogyan
a stafétabotot veszik át egymástól a staféta tagjai: Japánt Szibéria, Szi
bériát Középázsia, majd Nyugateurópa, az Egyesült Allamok, majd a
csendesóceáni állomások, hogy ez utóbbiakat. ismét Japán váltsa fel. Ész
leléseiket azonnal továbbítják egy világközpontnak, ez kiértékeli az ada
tok jelentőségét, s ha szükségesnek találja, akkor úgy dönt, hogy azonnal
,különleges világintervallum' kezdődjék ..." "A tudomány haladása ál
tal kikényszerített új nemzetközi együttműködésiformák kifejlesztették a
tudósokban a kölcsönös megértés és testvériség szellemét ..." ezért a
"geofizikusok nem lesznek hajlandók ismét visszatérni a régi időkhöz,

amikor együttműködésüketlehetetlenné tették a különféle tudományágak
között felállított sorompók, ugyanúgy elválasztva őket, mint a katonai
vagy ideológiai tömböket. A tudósok nemzetközi közössége olyan eszmei
erővé vált, amely immár nem áll meg többé útjában. A nemzetközi geo
fizikai év sikere - jelentette ki a szakbizottság elnöke, a brit Sydney
Chapman - felbátorít bennünket ama, hogy azt ajánljuk: alkalmazzák
az alapjául szolgáló elveket egyéb tudományok területén is."

A földet másfélóránként megkerülő műholdak nemcsak az emberi
tudás nagyságának hirdetői, hanem az osztatlan emberiség első nagy lé
pései a Világür felé. Bármilyen nyelven megjelenő tudományos eredmény
hamarosan az emberiség közkincse. hovatovább a legnagyobb gond elég
fordítót találni. A művészet - minden fajtájában - is ilyen nemzetközivé
kezd válni, s bizonyára meglepődnénk, ha a térképbe berajzolva látnánk
a különböző művészi csoportok, énekkarok, táncegyüttesek, egyéni mű

vészek stb. elmult tíz év alatt megtett útját. (Elég csak a magyar népi
együttes szereplésére gondolnunk Londontól-Pekingig.) Az útvonalak bi
zonyára mint sűrű háló lepnék el a Föld térképét, mutatva a népek egy
mást keresését és - megtalálását. Mindezekhez vegyük a külőnböző és
megszámlálhatatlan kongresszust, zarándoklatot, szervezett és egyéni ki
rándulások és tanulmányutak légióit, a sport nagy nemzetközi találko
zóit. Az emberiség soha nem képzelt mozgásban van, s aki nem tud utaz-
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ni, az sem tudatlan más népek életéről. Legalább is filmen, eleven él-'
ményt nyujtó formában, hangban, színben, mozgásban "ott vagyunk"
idegen tájakon, idegen emberek között, s ma már nincs semmi, ami tel
jesen ismeretlen volna előttünk. Éveken belül megvalósul - illetőleg már
is a megvalósulás állapotában van - az Eurovizio, mely valóban egész
Európának élénk müsorcseréje lesz. Mindenki meghatottan hallgatta nem
rég az ENSZ évfordulójára rendezett hangversenyt, amit az emberíség j,

történetében először mindenki hallgathatott az egész Földön, egyszerre;"
egy időben.

Sok mindent lehetne még felsorakoztatni, mint "első fecskéit" a ki
bontakozó világegységnek. Most már azt is látjuk, hogy nem jellegtelen,
elmosódott és szürke nemzetköziségrőlvan szó, hanem az egység a nem
zeti sajátosságoknak is kedvez, hiszen minden nép értékeinek színét-javát,
adja cserébe a más nemzetektől kapott értékeknek. Nem elszegényedést,
hanem gazdagodást jelent a világ népeinek békés és sok szerű kapcsolata,
s olyan egészséges versenyt támaszt, mely népeknek és rendszereknek
valóban nemes erőpróbája.

Mindez azonban csak az egyik lehetőség. Mint már írtam, az emberi
ész és kéz gyártmányai önmagukban közömbösek, bármilyen nagyszerűek

legyenek is, maguktól boldogságot nem hoznak; az erkölcsi erőtől függ,
vajon végeredményben az építés vagy rombolás szolgái lesznek-e? En
nek a tanulmánynak éppen az a célja, hogy bemutassa: ha minden tu
dásunkat az építés szolgálatába állítanánk, az emberiség évezredes álmai
válnának valóra, s nem is a távoli jövőben, hanem még a mi és bizo
nyosan a most felnövekvő nemzedék életében. De a jó vagy a rossz, az
építés vagy rombolás, az élet vagy halál elsősorban az akaratnak, az er
kölcs nemesebb erőinek győzelmétől függ. Ezt nem lehet gépesíteni. ez
alól az embert nem menti fel senki. S ha van jogos ok az aggodalomra,
akkor az nem más, mint félelem, hogy az erkölcsi előrehaladás nem tart
lépést az értelmi sikerekkel, a világban tapasztalt kapzsiság, kizsákmá
nyolás, békétlenség, gyülölködés, sovinizmus, hazugság és fondorlat még
megvan, könnyelmü játékot folytat borzalmas fegyverekkel, elavult po
litikai cselszövések hálóját szövi, hazugságaival mérgezi az "Étert", sír
ját ássa az emberiség boldogságának.

Elég-e, ha ezen csak sopánkodunk ? Semmiképpen sem, hiszen olyan
hivatásunk van, mint nagyon kevés kor emberének. Két egymásután kö
vetkező pápánk jelmondatának is ott világit az útmutató szó: Pax, béke.
Ez a kulcs, ami megnyitja a fényes jövőt.

*
Hátra van még az a kérdés, hogy vajon az atomkor kialakuló társa

dalmában milyen helye lesz az Egyháznak? Kell-e félnünk a kialakuló,
új kortól, vagy helyesebben: szabad-e félnünk tőle?

Akiben a katolikus meggyőződés élő és erős, az természetesen erre a
kérdésre azonnal nemmel felel. Hogyan is félhetnénk olyan kortól, mely
minden előzőnél jobban megvalósítja az evangélium szellemének evilági
következményeit: az emberek egyenlőségét, a munka megbecsülését, a
dúsgazdagság és koldusszegénység kiegyenlítését, a népek testvériségét, a
békesség és erőszakmentesség lelkületét ? Hogyan is félhetnénk attól a
kortól, melynek ideálja az életszínvonalban és műveltségben felemelt, sok
szabadidővel rendelkező emberek társadalma ?

Vagy talán a tudományelőrehaladásától féljünk? Tudjuk és tapasz
taljuk, hogy tudásunk növekedésével egyre több megdönthetetlen bizo
nyíték sorakozik Krisztus Urunk tanításának és az evangéliumok hiteles-
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ségének igaza mellett, minden felszínre kerülő kődarab, minden megfej
tett írás azt az ősi hitet igazolja, amit mi nem emberi bizonyítékek alap
ján hiszünk ugyan, de amiről eleve tudjuk, hogy semmilyen tudományos
eredménnyel soha ellentétbe nem kerülhet.

Bizonyos az is, hogy az Egyház módszereiben is lesznek változások,
de ezek sem aggasztanak. Hasonló nagy változás jellemezte az Egyházat
a feudális kornak polgári korba való átmenéte idején. Még az előrelát

ható feszültségektől és világnézeti harcoktól sem félünk, attól sem, hogy
lesznek maradi emberek, akik akkor is ragaszkodnak a régbevált mód
szerekhez, amikor azok már elévültek. Az Egyház - amennyiben emberi is
- nincs felmentve attól, hogy az újat külső és belső küzdelmek árán te
~gye magáévá.

S mennyí minden új lehetőséget hozhat számunkra az atomkorszak
ma még csak derengő társadalmi átalakulása! Az Egyház nemzetekfeletti
sége, a különböző nemzetekhez tartozó katolikusok egysége milyen cso
dálatos kibontakozással bíztat. Mennyire könnyebbé válik az Egyház va
lóságos egysége és kormányzása a hírközlés és a közlekedés gyorsulása
folytán egyre "zsugorodó" világban.

Nekünk katolikusoknak tehát nincs félnivalónk, bár bizonyos, hogy
az új kor számunkra is csak lehetőségeket nyujt. A jövő felé fordulni és
a lehetőségeket felhasználni, ez a feladatunk, de ez a felelősségünk is.
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