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A MODERN TECHNIKA
ÉS A KERESZTÉNY EMBER

Hallgatag tavasz egy könyvnek a címe. Nem regénvé, hanem tudo
mányos igényű munkáé. Egy amerikai asszony írta és arról van benne
szó, hogy a vegyszeres rovar- és gyomirtás előbb-utóbb nemcsak a gyo
mot irtja, nemcsak a rovarokat pusztítja, hanem megtizedeli az énekes
madarakat, és lassanként mérgezően hat majd az emberi szervezetre is.
A könyv váratlan közönségsikert aratott: bestsellerIett.! Erre a jelenségre
érdemes felfigyelni. Annak a tünete ez, hogy az amerikai társadalom szé
les köreiben kezd jelentkezni a technikai haladástól való félelem. Száz
kétszáz évvel ezelőtt az ilyenféle gondolatok és amilyeneket nemrégiben
egy Nobel-díjas orvos vetett fel, hogya haladó orvostudomány aláássa
az ember életrevalóságát, sőt talán számolni kell az emberi értelem apa
dásával is, értelmetleneknek tűntek volna.é Akkor még mind az ameri
kai, mind a nyugateurópai polgári társadalom elutasított magától min
den olyan gondolatot, amely valamiképpen a technikai haladás veszélyeire
intett volna. A vallásos és erkölcsi eszméktől teljesen függetlenített ter
mészettudomány és a reá épülő gyakorlat, a technika, nemcsak a hata
lom eszköze volt az uralkodó osztályok kezében, hanem az értelmiség jö
vőbe vetett hite is arra támaszkodott. A nagybetűvel írt haladás új isten
séggé vált: a természettudomány kezdte mindinkább kiszorítani a köztu
datból a teológiát, a technika meg a vallás gyakorlását. Fontenelle (1657
1757) a fejlődésről szólva azt mond ta, "természetes, hogy mindennek nem
lesz vége". M. A. Javary a múlt század derekán megállapítja, hogya köz
véleményt mindennél jobban érdekli a haladás eszméje. Renan is azt vall
ja: "A nagy művek a természettudomány révén fognak bekövetkezni."
Alig' volt tudós, aki ne hasonlóképpen gondolkodott volna és még IX.
Pius, a "hírhedt" Syllabus kibocsátója is azt hangoztatja, hogya római
pápa nemcsak képes, de el is van rá szánva, hogya haladással összeba
rátkozzék és békét kössön.i' A haladás gondolata, a technika diadalai el
kápráztatták a közvéleményt. Az ellenpont nélküli haladás eszméje a
deisták és a "parlagi materialisták" fetísévé vált. A Hal.lgatag tavasz-nak
száz évvel ezelőtt aligha lett volna sikere.

Aggodalmak és feltevésel..

Az emberek nagy része persze ma már úgy vélekedik, mint a múlt
század gondolkodói; ez a történelmi interferencia törvénye, mondaná rá
Röpke. A jövőt kutató gondolkodók azonban kezdenek ráeszmélni a tech
nika természeti és társadalmi veszélyeire. Vagyok nélkül való-e, ha fél
tik levegőnket a Stroncium 90-től és a különféle mesterséges sugárzások
tól ?A. természetbe történt beavatkozásunk nemcsak az énekesmadarakat
veszélyezteti. A hajók olaja, a gyárak szennyvizei a tengerek és folyók
halait kezdik már pusztítani. És felmerül a kérdés: a technika életpusz
títóvá kezd válni? Utaltak sokan a társadalmi veszélyekre is. A varró
gép összetörése óta állandóan ott lappang a gyanú, hogya technika, a
gép munkanélkülivé vagy a gép rabszolgájává teszi az embert. Nem
Taylortól (1856-1911), a "tudományos" kapitalista munkaszervezés meg
alapítójától származik-e az a mondás, hogy ",az ipari munkát annyira egy
szerűsíteni kell, hogy idomított goril1ák is elvégezhessék?"! Az emberi
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munka öröme vész el az elgépesített munkában ésnem véletlen, hogy az
amerikai Burling már 1918-ban úgy észleli: "A dolgozók neurózisa és érez
hető ellenállása munkájuk, előljáróik és munkatársaík iránt több veszte
séggel jár, mint az összes balesetek és betegségek együttvéve."> Nem csoda
tehát, ha akadtak és akadnak vallásos gondolkodók, akik mindebből arra
következtettek, hogya technika ördögi, a technika ou gonosztól való.

Talán érthető ezek után, hogy a Technische Rundschau, ez a nálunk
is jól ismert svájci szaklap a múlt év második felében néhány érdekes
tanulmányban vizsgálta meg az ember és a modern technika viszonyát.
A szaktudás, a technikus kezd felfigyelni az emberre, az ember jelentő

ségére a termelésben. Nemcsak arra, hogy az ember mit cselekszik a gé
pek kiszolgálása közben a technikai civilizáció fenntartása érdekében, ha
nem arra is, mit gondol és mit érez, mit hisz, milyen értékekre vetí te
kintetet. Ha a technika nem segíti elő az ember jólétet, [óérzését, boldo
gulását, ha az ember nem ismeri fel ,a technikáért hozott áldozat és szen
vedés értelmét, ha a technika nem fakaszt több életet, nem segíti elő ér
tékek kialakulását és nem javítja, esetleg éppen megrontja az emberi kap
csolatokat, akkor az ember és a technika viszonyát felül kell vizsgálni.

Röpke, aki szintén szerepel ·ól szerzők között, derűlátó következteté
sekre jut. Szer-inte a technika folytán növekvő "munkamegosztás, amely
az embert szolidaritásra kötelezi --a legerősebb civilizációs erő. Kétség
telenül úgy van - mondja a neves svájci közgazdász és történetbölcselő

-, hogy míg a szolidaritésnak ez a köteléke az erkölcsöt és a jogot maga
sabb fokra emeli, az embert békés érzületre és kölcsönös tapintatra neve
Ii"." Ugyanakkor azonban arra figyelmeztet, súlyos hiba lenne, ha a tech
nikát abszolutizálnánk, mint egyes technikusok teszik, akik hajlamosak ar
ra, hogy istent vagy ördögöt lássanak benne. Mindkét magatartást ember
és kulturaellenes determinizmusnak tekinti és arra figyelmeztet, hogy a
döntő mindig az ember marad, aki a technika megteremtője, ura és irá
nyitója, .a technika pedig mindig csak az emberi szellem és értékrend szol
gája lehet.

Kísérfct a Hawthorue gyárban

A haszonelvre berendezkedett üzemek persze nem igen vannak tekin
tettel az emberre. Igaz, ma már nem verik a 14-15 éves gyermekeket a
"hengercimbcra" néven ismert vasbottal. hogy kibírják a nyáron hajnali
3-tól este 10 óráig tartó rnunkanap szörnyűségeit Varley úr találóan "po
kol öblé"-nek nevezett gyárában,? rnint a kapitalizmus hajnalán Angliá
ban, de az üzemek ma sem felelnek meg mindenütt az emberiesség, sőt --
a termelés követelményeinek sem. Mert bármilyen furcsán hangzik is: a
jobb termelés feltételeinek kutatása közben jöttek rá a kapitalisták arra
az igazságra, amit egyes vallásos gondolkodók, a humanisták és a szecialis
ták váltig hangoztattak, hogy az emberiesebb légkör biztosítása a terme
lés szempontjából is előnyökkel jár.

Hadd utaljak arra az esetre, amely a Western Electric kötelékébe tar
tozó, 21.000 munkással dolgozó Hawthorne telefongyárban valósággal fej
be kólintotta az üzemracionalízálás szakértölt. A meglepetés Hawthorne
teszt néven került bele a szakirodalomba. A dolog úgy történt, hogy a
telefongyárban kutatni kezdték a legelőnyösebb megvilágítás hatását az
alkalmazottak munkájára. Azt gondolták, jobb világítás esetén termelé
kenyebb lesz a munka. A munkásokból két csoportot alakítottak: kísérleti
csoportot és ellenőrző csoportot. A kisérleti csoport világítását javították
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- a termelékenység emelkedett. De emelkedett az ellenőrző csoportban
is, ahol nem javították a világítást, Azután egyre furcsább dolgok de
rültek ki. Amikor a kísérleti csoportban az ellenőrző csoport világításá
nál is gyengébb megvilágítást szolgáltattak, a csoporttagok teljesítménye
javult. Sőt az ellenőrző csoportban is. Az üzemracionalizálás szakértői böl
csességük végén jártak. A Harward egyetemet és a Rockefeller intézetet
hívták segítségül. Az egyetem szaktudósai leszállították a munkaidőt; a
termelékenység emelkedett. Felemelték a munkaidőt: emelkedett a ter
melés. A különféle kísérletek nyomán végül is megfejtették .a titkot. Ki
derült, hogya teljesítmény nem annyira a munkaidőtől, a szünetektől, a
világítástól. színhatásoktól, mégcsak nem is annyira a fizetéstől függött,
hanem egy "titokzatos" emberi tényezőtől, Az a tény, hogy a kutatók
őszinte érdeklődessel foglalkoztak az ott dolgozó leányok munkájával, ne
hézségeikkel és sorsukkal, egymagában növelte a dolgozók rnunkájának
termelékenységét, Nem érezték már puszta számnak, vagy munkagépnek
magukat. Elmúlt nyomasztó fáradságuk, a távolmaradások 20 százalékkal
csökkentek. Előzőleg ötször annyit betegeskedtek. mint amióta fogLalkoz
tak velük. A pszichológus kísérletezők nem racionalizálták agyon Taylor
és Bedeaux módjára a mozdulatokat, hagyták a dolgozókat egy kicsit sza
badon, kedvük szerint dolgozni, sőt időnként még fecsegni is. A szabadság
tudata fokozta a leányok munkakedvét.

Ezek után minden 300 dolgozó mellé semleges tanácsadót alkalmaz
tak, aki egy-egy órát elbeszélgetett az alkalmazottakkal munkájukról,
előljáróikról, munkatársaikról stb. A beszélgetések teljesen bizalmasak
maradtak, a vezetőség csak a panaszokról szerzett tudomást, a nevekről

soha. A hatás minda vezetőkre, mind a vezetettekre kedvező volt. (Mint
ha csak modern "gyóntatószékeket" állítottak volna be az üzem érdeké
ben.) Megállapították - írja Mayr -, hogy "a gyárnak nemcsak a jó
termelést kell szolgálnia, hanem a fedele alatt élő ember személyes meg
elégedettségét is. A Hawthorne kísérlet bebizonyította, hogy az üzemnek
gazdasági és szociális funkciója van és ezek elválaszthatatlanok egymás
tól. Ha ugyanis egy üzem emberi szervezete nincs egyensúlyban, akkor
gazdaságilag is elmaradott lesz". Mayr egyébként már 1927-ben rájött,
hogy a szabadon és önálló módon kialakult munkacsoportok dolgozói az
átlagosnál jobb murikát végeznek.

A Hawthorne kísérlet azért is nagyon érdekes, mert azt bizonyítja,
hogy az embert nem sokba vevő Taylor-rendszer a kapitalista haszonel
vűség szempontjából sem vált be. A technokraták, az üzemszervezőkés a
tőkések is kénytelenek számolni a termelésben az emberi elem, a humá
num megjelenésével. Maga a termelési verseny cáfol rá arra a kímélet
len szellemre, amely a telhetetlen nyereségvágytól elvakultan a dolgozó
személyíségére és szociális igényeire való tekintet nélkül vetette rá ma
gát kizsákmányolására. Hans Zbinden professzor Novaiist idézi, a roman
tikus költöt, aki ezt az igazságot az angol ipari forradalom (1760-1840)
első évtizedeiben megérezte: "Ha az emberek a szervezés művészete és a
technika révén egyetlen egy lépést akarnak tenni a természet meghódí
tása felé, először három lépést kell tenniök befelé, az etikai elmélyülés
irányába."

Ebből a három lépésből mindezideig fél lépést ha megtettünk 
rnondja a svájci szaklap tanulmányírója. Már pedig a modern technika 
bármennyire rákényszerít is humánus szempontokat a teehnokratákra és
az üzletemberekre -önmagában még semmit sem oldhat meg. Csupán
hozzásegít annak a felismeréséhez, hogy a humánus és morális követelmé-
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nyek teljesítésétől függ a technikai vívmányok haszna. "Végül .most is,
mint a múltban, az ember törekvését és alkotását rnindenkor a központi
értékek, a bölcseleti és erkölcsi mintaképek, a testi, lelki és szellemi szük
ségletek határozzák meg. Toynbeenak kétségtelenül igaza van - vélí
Zbinden -, amikor azt állítja, hogy sem a gazdaság, sem a technika, sem
a politika nem határozza meg teljes kizárólagossággal a kultúrák sorsát,
hanem ma is, akárosak az összes korábbi időszakokban - már amennyi
re fel tudjuk őket fogni - a metafizíkai értékek azok, amelyek a fel
emelkedést és a bukást eldöntik." Másképpen és témám szempontjából
egyszerűbben fogalmazva - nem a gép, hanem maga az ember.

Módszertani és egzisztenciális atheizmus

Hol rejlenek azok az erkölcsi és mets.fízikai értékek, amelyeket Zbin
den professzor Toynbeet idézve számonkér a nyugati technika emberé
től?" Alex möchlinger éppen ezt vizsgálja és felveti a kérdést: lehet-e a
technikus -- keresztény?"

A kérdés nem új. A dialektikus materializmus oldaláról nálunk is
gyakran foglalkoznak vele és elvi alapon tagadó választ adnak rá, jóllehet
azt ma már marxista szerzők is elismerik, hogy a polgári társadalmi élet
ből kiindulva a válasz gyakorlatilag nem egyszer igenlő is lehet.t?

A vita nem akörül forog, vajon a technikus a magánéletében jó ke
resztény lehet-e? Ennek a lehetőséget keresztény és marxista gondolko
dók egyaránt elismerik. "Vannak emberek - állapítja meg a keresztény
világfelfogású Blöchlinger -, akik kettős életet élnek a hivatás és a ma
gánélet síkján (és ez esetben a magánélethez számolhatjuk a vallásgya
korlatot is), anélkül, hogy a két sik között tudatos kapcsolat állna fenn.
Ebben az esetben azonban hiányzik a benső egység a keresztény hit és a
technika közt, úgy, hogya kettő nem is kerülhet egzisztenciális összeütkö
zésbe." Nagyon jól tudjuk, hogy az efféle kettősség a hivatás ,és a magán
élet közt nemcsak a nyugati társadalmi élet sajátossága, hanem nálunk, a
szocialista társadalomban élő természettudósok és technikusok körében is
előfordul. .

A kérdés tehát éppen az, vajon a technikus személyében a technika
és a keresztény hit élő, egzisztenciális egységbe olvadhat-e össze? Vagy
ilyesmiről szó sem lehet, minthogy ez alapjában véve lehetetlen? Annál
nyomósabb ez a kérdés, mert a technikai civilizáció kibontakozásának és
az európai elkereszténytelenedés folyamatának párhuzamcssága még a ke
resztény szemlélődőben is azt a feltevést keltheti, hogy egyrészt a termé
szettudomány és a technika, másrészt a keresztény hit aligha forrhat
össze egzisztenciális egységbe. A svájci szerző szerínt akadnak olyan ke
resztény gondolkodók is, akik azt a következtetést vonják le, hogy a tech
nikaa gonosztól való, a technika démoni, a technika Isten nélküli. S
nyilvánvaló, ha tényleg igy volna, akkor lehetetlenné válnék a technikus
személyében a technika és a keresztény hit élő egysége.

Azt hiszem azonban, míndjárt a kérdés feltevésénél meg kell állnunk
egy pillanatra, hogy azt jobban megfogalmazzuk. A technika se nem is
tenes, se nem istentelen, aminthogy nem lehet az a matematika vagy a
hatás-kvantumelmélet sem. Ez a kategória egyszerűen nem alkalmazható
rájuk. A kérdést tehát így lehetne pontosabban megfogalmazni: vajon a
technika művelése, technikai fel.adatok ellátása, a technikai problémák
beható kutatása atheístává teszi-e azt az embert is, aki hivatásának kez-

708



detén még tudatosan kereszténynek vallja magát, vagy legalábbis kiala
kulhat-e benne valami tudathasadásos jellegű, kétsíkú szemlélet.

A tudomány és a technika története, az egyes tudósok és techniku
sok vallomásai azt bizonyítják, hogy nemcsak efféle kétsíkú szemlelet
alakulhat ki, hanem a vallásos világképtől való teljes elfordulás is bekö
vetkezhet és a keresztény technikus eljuthat a tudatos istentagadáshoz.
A természettudós és így ,a technikus is a maga szakterületén a másodla
gos okok vonalán marad; Laplace óta tudatosult benne az, hogy oa termé
szet magyarázásához nincs szüksége rá, hogy Istenhez Iolvamodjék. A
technikust még ráadásul eltölti az ember hatalmának az érzete, hiszen
rendelkezni 'tud a természet erőivel. Azt is tudjuk, hogy a mai természet
tudós,amintazt Karl Rahner jezsuita atya, a világhírű teológus a Paulus
Társaság idén nyáron rendezett salzburgi eszrnecseréjént! megjegyezte.
agnosztikusnak vagy módszertanilag atheístának mutatkozik. A tudóst
a tudomány módszere már eleve arra kötelezi, hogy "egy jelenség alapját
egy más jelenségben és ne közvetlenül Istenben keresse". Ez a módszer
taní atheizrnus azonban nem torkollik-e szükségképpen egzisztenciális
atheizmusba? Blőchlinger szerint nem. A terrnészetkutatás, a modern ter
mészettudomány egyre több titkot tár fel. "A természettudományok szük
ségszerűen vetnek fel olyan kérdéseket - írja Blőchlinger -, amelyeket
ct maguk módszereivel már nem tudnak megoldani. Ezek ,a kérdések ki
felé mutanak: a metafizikára, a teológiára, a hitre." Bizonyos. hogv ma
gából a természettudományból és a reá épült technikából nem keletkezhet
erkölcs, sem pedig vallási viszony. A természettudomány és a technika
nem igényli az ember "benső, egzisztenciális valóságát, öntudatát. A ter
mészettudomány ugyanis meglehetösen alanymentcs, az embert mellőző

természetű. Éppen ezért mutatkozik olyan alkalmasnak arra, hozv vi
szonylag gyorsan megismerhető legyen, s általában azért is olyan elismert,
mivel a valóságról alkotott képe az ember számára "személyes részvétel
nélkül is elfogadható", ahogy Karl Rahner fejezi ki magát. Ezzel szemben
az elvan emberi alantényezők, mint a szeretet, a hűség és bármilyen er
kölcsi erő, a valóságnak a természettudományori kivüli, azt meghaladó
területéhez tartoznak. Igy a vallás is, amely a természettudomány és a
technika kőrén túl jelentkező kérdésekkel foglalkozik.

A kutató természettudós és a gyakorl.ati technikus egyaránt átlendül
het a másodlasros okok láncolatáról a metafizika és a teológia trapézára,
hogy onnan a lét értelmére nézve teaven fel kérdéseket. Ebben az esetben
azonban már nem mint természettudós vagy technikus, hanem mint olyan
ember jár el, akinek szemléletére világnézete vagy vallása nyomja rá a
bélyegét. S ez esetben az sem vitás, hogy a természettudománnyal és a
technikával alaposan foglalkozó ember tudatában a természettudomány
és a technika nemcsak sorvasztóan hathat a vallásra, hanem meg is ter
mékenyítheti, ahogyan erre ugyancsak szárnos példát találunk a modern
tudomány történetében. Elég, ha a keresztény Planck és az istenhívő

Einstein vagy a katolikus Heisenberg életrajzaira hivatkozom. A termé
szettudomány törvényei, a technika alkotásai ugyanis gazdagítják a való
ságról alkotott képünket s kitágíthatják azt a kört is, amelyből a hívő el
me elvileg olyan tudattartamokra is következtethet, amelyek igazolják
vallási tételeit, újra feldolgozhatja, mélyebbé teheti a gyermekkorból szár
mazó vallásos képeket, az esetleg felmerülő ellentmondásokat is felold
hatja vagy kiküszöbölheti. Ha tehát nem is állítjuk, hogy szükségszerűen

ki kell alakulnia a technika és a hit egzisztenciális egységének, tapasztala
taink alapján megállapíthatjuk, hogy ennek az egységnek megteremtése
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egyáltalán nem lehetetlen. Persze ez aligha történhet meg bizonyos szemé
lyes erőfeszítések nélkül. Kereszténynek lenni azonban - feladat. Az
volt a múltban s még inkább azzá válik napjainkban.

A technikai civilizáció forrása

Ha azonban még mélyebben szerétnők megérteni a modern ember és
a technikai civilizáció viszonyát, nem árt rövid elméleti pillantást vetnünk
arra az egyedülálló történeti háttérre, ,a nyugati civilizációra, amelyből

a modern természettudomány és technika kifejlődött. A technika, lega
lább is abban a szűkebb értelemben, ahogy azt most használjuk, a ter
mészeti kincsek és természeti erők tervszerű kiaknázása a természet is
merete alapján, az emberi szükségletek fedezése érdekében. Ebben a meg
határozásban benne rejlik ·a cél, .a tudatosság és az uralom mozzanata, A
természet erőinek megragadására és leigázására irányuló uralmi akarat
éppen az európai kultúra körében rnutatkozik meg a legszembetűnőbben,

már-már oly mértékben, hogy szinte megrémülünk eredményeitől. Nem
kétséges, hogy az ókorban is voltak rendkívüli technikai tel iesítménvek,
de szoros értelemben vett technikai civilizáció csak az európai kultura
talaján virágzott ki.

Ez elég ahhoz, hogy .kissé közelebbről is szemügyre vegyük. Its itt
fel lehet figyelnünk arra a köztudomású, de csak ritkárremlesretett tény
re, hogy a természeti erők kiaknázása és a termelési viszonvok fe ilődése
szempontiábólaz ókorral szemben a marxista történetszemlélet is haladó
jellegűnek tekinti a középkort, A kereszténvséggel - persze marxizmus
sal se - vádolható Oswald Spengler kitűnően jellemzi ezt. amikor a ter
mészettudományokkal foglalkozó középkori szarzetesek cellaiba viszi ol
vasóit. Szerinte az akkori természettudósokra az jellemző, hogy nem a
világ titkait .akarják kifürkészni, mint az ókoriak, hanem a természet
erejét. Innen származik a matematik.ai módszer követelménve, arnelvet
az angol Grosseteste (1175) és Roger Bacon (1210), a német Albertus Maz
nus (szül. 1193) és Witelo (szül. 1120) állítottak fel. Innen Bacon ..scientia
experimentalis"-a, ·a kísérlet, a természetnek kínpaddal, emelőkkel és CS3.

varokkal való kínvallatása. "Experimentum enimsolum certífícat", vázvis
egyedül a kísérlet igazolja az elméletet, ahogy Albertus Magnus írja, aki
Aquinói Szent Tamás mestere, és Gassendit megelőzve azatomelmélet
nagy középkori képviselője volt (az egyház doktora is). Azt hitték. hogy
Istent akarják megismerni - írja róluk Spengler -, holott egyedül csak
a szervetlen természeti erőket, minden történésnek láthatatlan energiáját
akarták ízolálni, megfoahatóváés felhasználhatóvá tenni ... Nem az anya
got, hanem az erőt kutatják: a tömeg csak az energia füzzvénve. Grosse
teste a tér teóriáját, mint a fénv függvénvét fejteaette. Petrus Peregrinus
a magnetizmust, egy 1322-es kézirat a föld naokörülí moz!tác<;~l1'lk kooer
nikusi teoriáiát sejteti. és erre ötven év múlva Oresmei Miklós a De
coelo et mundo munká iában az elméletet vilázosabban és mélvebben ah
pozza meg, mint maga Kopernikus, é, a De differ.entia qualitatum tanul
mányában megelőzteGalilei szabadesés-törvénvétés Descartes koordinat-i
geometriáját. Istenben többé nem az urat látták, aki trónjáról izazzatía
a világot, hanem a végtelen, mindenütt ielenlévő, szinte szemelvtelen
erőt. Különös istentisztelet volt ez, amint ájtatos szerzetesek kísérletekkel
fürkészték a titokzatos erők titkait. És mintha bekövetkezett volna, amit
egy régi német misztikus mondott: "Mialatt Istent szolgálod, Isten szol
gál téged."12
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A természet uralmára törő európai ember szellemének ilyen megvilá
gítása után szinte elfogadhatónak tűnik Max Schelernek az a megjegyzé
se, hogy "a zsidó-keresztény teremtő monotheizmus és ennek győzelme

az antik világ mitológiája és metafizikája fölött kétségtelenül a nyugati
természettudomány első és alapvető elindítója". Schelér szerint a termé
szettudományos technikai civilizáció forrása éppen abból a hitből fakad,
amely szerint Isten parancsolta meg az embernek, hogy uralma alá vesse
a földet.P Az a történeti tény, hogya technikai civilizáció éppen azon a
földrészen fejlődött ki, amely egyúttal a keresztény vallásnák is első ott
honává lett, kétségtelenül megerősítheti Scheler nézetét.

Az ember szolgálatában

Mi lehet az oka azonban annak, hogy különösen Galilei pere óta mind
3Z egyháziak részéről, mind pedig a világi tudományok művelői közül oly
sokan látnak ellentétet nemcsak egyes vallások, de elsősorban a keresz
tény vallás és a természettudomány. a vallásos ember és a tudományos
kutató vagy a technikus közt? Blöchlinger nem annyira ismeretelméleti
szempontokra és nem is a megismerés lélektanára hívja fel a figyelmet,
hanem főleg arra a kultúrtörténeti tényre. hogya Biblia korának és vi
lágképének 'kategóriáit is kinyilatkoztatott isteni igazságoknak tekintet
ték, a hagyományos teológiai módszereket pedig igyekeztek átvinni a ter
mészetkutatásba is. A szerző elismeri, hogya Biblia hamis terrnészettu
dományos értelmezése akadályozó módon hatotta természettudományok,
így a technika kifejlődésére. De ugyanakkor meggY9ződése, hogy "a ke
reszténység a természetkutatást Iehetővé teszi és előmozdítja". Ezt az ál
láspontját arra alapítja, hogya kereszténység ,.elvileg leszámolt a má
giával", amely túlvilági hatalmakkal akart természeti változásokat elő-o

idézni, fiziológiai folyamatokat megváltoztatui. Még az ószövetség emberé
nek gondolkodásmódja L<; átugorja ,a másodiagos okokat s egyenesen Is
tenhez, mint első okhoz folyamodik (Isten felkelti a napot és lenyugtatja,
esőt és havat idéz elő, megmutatja a csillagok útját stb.). Ezzel szemben
éi keresztény hittudomány szerint bár Isten, a természet minden történé
sének magyarázó és ható oka. nem úgy műkődik benne, mint valami
.xieus ex machina", nem kívülről nyúl bele a természeti eseményekbe,
hanem a természetet úgy teremtette meg, hogy az valóban a maga erejé
ből működjék. A keresztény bölcselet és .a hittudomány tehát tiszta és ön
álló természetfogalmat dolgozott ki. "Nem akarjuk azt mondani - írja
Blőchliriger -, hogya teológiai fogálomtisztázás ténylegesen egyengette
az utat az exakt természettudományos gondolkodáshoz vagy akár csak lö
kést is adott volna hozzá, de annyi egészen világos Iehet, hozv a tiszta
keresztény bölcselet és hittudomány elvileg nem mondhatott ellent a tu
dományos terrnészetkutatásnak, hanem ana feltétlenül igent kellett mon
dania. Ha az alkímia és a mágia a középkor derekán is még tartották ma
gukat, ha boszorkányokat éltettek és istenitéletre hívtak fel, ezek alapjá
ban véve olyan nem keresztény maradványai a pogányságnak, amelyeket
a kereszténység nem tudott kigyomlálni. A helyesen felfogott keresztény
ség nem lehet kerékkötője a természetkutatásnak és .a természettudomá
nyoknak, ellenkezőleg: a keresztény érezze hivatottnak magát arra, hogy
a világot maga alá gyűrje, a természet titkait kutassa és ezt a világot
alakítsa és formálja. A kereszténységnek lényegébőleredően tudomány
és kultura-barát beállítottságúnak kell lennie."

A keresztény vallás felől nézve tehát a keresztény hívő teljes szívvel,
egész egzisztenciájaval lehet természettudós és technikus.
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B1öchlinger gondolatmenete további Borán arra is utal, hogy annak
a technikusnak, aki kereszténynek vallja magát, voltaképpen egyre jobb
kereszténnyé kell válnia. Törekvése csak az lehet, hogya technika mind
igazabban az embert szolgálja. Az alkalmazott eszközök ugyanis csak
azért, mert jó célt szolgálnak, még nem bizonyosan jók. A cél nem szen
tesiti az eszközt. Ha tehát a techníkaí munkafolyamat úgy van megszar
vezve, hogy az abba belékapcsolt emberek szenvednek és közben emberi
értékek mcnnek tönkre, akkor a technika nem felel meg a maga értel
mének és a technikus szembe kerül önmagával, Ha például csak egyesek
gazdagodását, nem pedig 8.Z egész emberiséget akarja szolgálni, akkor
máris ilyen ellentmondás keletkezik. A kapitalista termelési és gazdasáqi
viszonyokra vonatkoztatva kiemeli Blöchlinger, hogy ebben és a hasonló
esetekben nem mindig az egyes technikusokat terheli oa felelősség, De ál
talában is a korlátozott emberi képességek olykor a legjobb akarattal sem
állíthatják be a megfelelő eszközt a helyes célok érdekében. A technika
ezért folytonos, fáradságos, gyakran kemény küzdelmet követel megja
vitása és haladása érdekében. Az emberi korlátozottság következménye
az is, hogya technikai haladá" egynémely következménye nem lát

.ható előre. A becsületes technikus valamiképpen szenved ettől az
elégtelenségtől, és ebből a szenvedésből fakadnak mindig újra meg
újra azok a törekvések, amelyek ana irányulnak, hogy a tech
nikát a lehetőséghez képest az emberhez méltóvá alakítsák. A keresztény
technikus a hitéből is erőt merít, hogy minél teljesebben megfeleljen hi
vatásának, hiszen tisztáhan van azzal, hogy az Isten iránti szeretetnek
mindenkor az emberek, az ember-testvér iránti szerétetben kell konkreti
zálódnía.

úgy gondolom, ezek a fejtegetések eléggé világossá tehetik, hogv a
keresztény ember a modern technika számtalan kérdést felvető korában
e technika fenyegető árnyékai alatt sem fordul szembe a technika hala
dásával; mint keresztény hívő egzisztenciális egységben élhet technikusi
hívatásával és karöltve dolgozhat mindazokkal, akik az emberiség javát
keresik, fi~gget1enül attól, hogy ki milven alapokról jutott lényegében
azonos értelmű erkölC'..si következtetésekre. Ecves keresztény elmék ide
genkedése .a természettudománny.al és a technikával szemben, a középkor
tól kezdve mostanáia, nem annyira a technikának, mint a technika mő

gött jelentkező korlátlan hatalomvágynak szólt. És ki tazadhatná, hogy
az erkölcsi értékek által nem korlátozott emberi uralomvágv olykor bru
tális, olykor félelmetes kifejezésre jutott a tudomány által feltárt és a
technika révén megragadott természeti erőkben? Mi azonban ma már
hisszük, hogy az erkölcsi erők végül is diadalmaskodni fognak a féktelen
hatalmi indulatokon, és humanizálják a technikát még akkor is, ha sokan
szerétnék felhasználni a természet rettenetes erőit a maguk önző, ember
telen célj ai érdekében.
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