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A VI LÁG ÉRTÉKE

A világúgy tudatosul bennünk mint a tapasztalati adatok és jelenségek összessége, illetve összta
pasztalásunk értelmezési horizontja. A tapasztalások és értelmezésük határa koronként és egyé
nenként változik. így a világ fogalma is hol szűkíthető, hol tágítható. Mivel a világról nehéz ki
merítő és egyértelmű meghatározást adni, általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogya "világ
olyan tárgyilag megalapozott totalitás, mely egyszerre hozzáférhető és hozzáférhetetlen, kimerít
hető és'kimeríthetetlen valóság az ember számára". Ezért a világhoz való viszonyunk olyan kér
dés, melynek tisztázása mindig időszerű feladat marad.

Az ember a világ részének és egyben átalakítójának tudja magát. Egyrészt alá van vetve a világ
objektív törvényszerűségeinek, másrészt viszont hatalmat is gyakorolhat fölötte. Az ember szere
ti a világot, amiben él, de ugyanez a világellensége is lehet. Az ember "világban-való-létének" fe
szültségeit nem mindig képes harmonikus egyensúlyban feloldani. Hol elbizakodottá válik, si
kertelenség esetén viszont elbizonytalanodik, s ez kétségbeesésbe is hajthatja. Fontos tehát a vi
lághoz való viszonyunk helyes ismerete, de ugyanakkor helyes értékelése is. Értékes-e a világ, s
ha igen, akkor miért? A következőkben erre a kérdésre kívánunk választ adni.

A világ, értékjellege

A világ nem csupán úgy tudatosul bennünk mint valamiféle kozmikus "nagyság", vagy a "történe
lem színpada", hanem - .vüágban-való-Iétünkv-böl adódóan úgy is, minta .rni világunk",
amelyben élünk, melyhez "közünk van", s amivel szemben állást kell foglalnunk. A világ tehát
nem tisztán tárgyi valóság, hanem érték is. Vagy elfogadjuk, vagy elvetjük. vagyegyszerűen úgy
teszünk, mintha nem akarnánk tudomást venni róla. A világ értékjellege azon alapul, hogy onto
lógiai értelemben minden, ami létezik, az egyben jó is, vagyis valamiféle törekvés célja lehet (vö.
"ens et bonum convertuntur"). A világ értékjellegét tagadják az antifinalista irányzatok. melyek
kétségbe vonják, hogy a dolgok közvetlen célján túl a valóságnak összefüggő, távolabbi célja is
lehet.

A racionalista győkerekből táplálkozó pozitivizmus és általában a klasszikus, mechanista be
állítottságú természettudomány tagadja a világ objektív célirányosságát, Nézetük szerint a dol
goknak mi magunk adunk célt, s éppen ezért ez a célszerűség nincs tárgyilag megalapozva a való
ságban. Következésképp nem is lehet vonzó, objektív érték akarati törekvésünk számára.
A szubjéktív célszerűség .,kivetítése" a világra viszont olyan tevékenység _. hangoztatják -, ami
nem állja ki a szigorúan természettudományos módszerű vizsgálódás próbáját. A dolgok célsze
rűsége és hasznossága tisztán járulékos jellegű mozzanat, nem tartozik a természet lényegéhez,
tehát érték gyanánt sem értelmezhető. Általában a materialista és pragmatikus beállítottságú vi
lágnézeti rendszerek nem tulajdonítanak különösebb jelentőséget az ember"világot értékelő" te
vékenységének, mivel a világ javait csak annyiban tekintik értékesnek, amennyiben anyagi hasz-o
not jelent az ember számára.

Ugyanakkor a világ értékelésének kérdésében számolnunk kell azzal a szélsőséges dualista
szemléletet tükröző felfogással, melynek gyökerei visszanyúlnak egészen az ősi iráni mande íz
mushoz és Zoroaster tanításához. Ez a dualista világ-értékelés a későbbi keresztény korban a
manicheizmus, a gnoszticizmus és a janzenizmus formájában jelentkezett és éledt újjá : a világ két
összetevéje a jó és a rossz principiuma. Ajó nem más, mint a szellem, a lélek, a világosság forra
sa; a rossz viszont az anyag, a test és a sötétség alkotója. Bizonyos értelemben Platón és Ploti
nosz, majd a hatásuk alatt álló ó- és középkorikeresztény gondolkodás tanaiban is fellelhető ez a
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dualisztikusszemlelet. E tanításokban sokszor találhat6k olyan kijelentések, amelyek az anyagi
világlényegi, belső romlottságát hangsiílyozzák, s ezt.azáteredő bűn következményének tartják.
Következtetéseiben eljutott egészen odáig,hogyaz anyagi világés az emberi természet"lényegi"
romlottságát is hirdette, ami al61 - nézetük szerint - csak a szigorú aszketikus gyakorlatok, a
misztikusszemlélet, illetve a hitből fakad6 megigazulásszabadithat fel. Az előbbi vélekedés in
kább a középkori aszketikus-misztikus irodalomban, mig az ut6bbi főleg a lutheri megigazulás
tanban fogalmaz6dottmeg.A későbbi korokban semismeretlen a világe negativés pesszimiszti
kus.értékelése. Keresztény vallási téren ez sokszor abból az egyoldalú beállitottságb61 fakad,
melykülönösen az Újszövetségből emeliki azokat az idézeteket, melyek ,,6vnak" a világt61. Az
idézett írások azonban a 'Világot sajátos összefüggésben értelmezik, mivele sz6valjelzik mindazt
a visszahúzó erőt, amely az embert IStentől és üdvözítő tervétől távol tarthatja. A világ negatív,
esetlegpasszivszemlelete a keletivallásokbansemismeretlen. Különösena hindu vallások hang
súlyozzák a világ "átmeneti" s az ember boldogulása szempontjábólértéktelenjelleget,mig az
iszlám a világra mint megváltozhatatlan "adottságra" tekint. Az új- és legújabb kori filoz6fiai
gondolkodás sem kedvezmindenben a világ pozitív értékelésének. Az újkori tudományos gon
dolkodasterősen befolyásol6 carteziánus racionalizmus a tudati és tárgyi-anyagi val6ság éles
.szembeállításával, korunk egzisztencialista filoz6fiája pediga lét értelmetlenségének (s így a világ
értéktelenségének) hirdetésével implikál hasonl6 nézeteket.

E felfogással szemben a skolasztikának az az irányzata, melyarisztotelészi gyökerekből táplál
kozik;a hülemorfizmus tanításának keresztény továbbfejlesztésével mindig is hangoztatta, hogy
világunkban célszerűség van, s ez a világ értékes. A mai keresztény gondolkodás e hagyomá
nyokra építve hirdeti, hogy a világ abszoiút értelemben nem értékes (amint egyes szélsőségesen

optimista irányzatok vallják),relatívértelembenviszontfeltétlenül értékeket hordoz: Tehát a ví-,
lág alapjában vévejó, mivela teremtő Isten jóságát tükrözi. A teremtéscélja az ember, akit ter
mészetében az áteredő bűn annyira nem rontott meg, hogyértelmével az igazságotfel ne ismer
hetné, s akaratával a jóra ne törekedhetne. Ezértképesaz embermegragadnia teremtett világjó
ságát mint értéket, ami az emberres az emberen keresztüla világ teremtőjére és urára irányítja a
figyelmet.

A fizikai világ értéke

A fizikai világértéke a világhierarchikus rendjének és célirányosságának felismerésében tudato
sulhat bennünk. Szent Tamás azt mondja, hogy minden anyagi valóság annyiban értékes,
amennyibenaz értelmesteremtménytörekvéseinek céljalehet.Az ember a teremtett világlegma
gasabbrendű létezője. Ezértképesemberi "formájába" asszimiláini az alacsonyabbrendű létezők

"formáit". Azalacsonyabbrendű (élettelen, vegetatív, szenzitív) létezők végső céljaaz ember,míg
azembervégső céljaIsten(vö.II. Sent.,d.l.q, 2,a. 3).A világcélirányos (teleologikus) hierarchikus
rendjétSzentTamása'Zzal indokolja,hogyminden,ami van, az Isten teremtménye. Azegészvilág
Istenlétteljességéből, tökéletességéből ésjóságából részesedik, mégpedig úgy,hogyegybenarra is
képes,hogyaz istenitökéletességet - a természetének megfelelő szinten- analógmódonkifejezésre
juttassa. Ezért szerinteminden létező dolog - akarva-akaratlan - arra törekszik, hogy mínél in
kább hasonlítsonaz istenitökéletességhez. A létezők mind magasabb és magasabb létszintenva
lósítják meg s hozzák ki "formájukat" és {énylegességüket. Következésképp, minél magasabb
rendű formát és aktualitást birtokol valamely létező, annál erősebb benne az anyag törekvése ar
ra, hogy ezt a ténylegességet, illetveaktualitást "kihozza magából",

A formák aktualitása az egyeslétezőkben más és más. Az "elsődleges anyag" (materia prima)
képességi állapotban van arra, hogy az elemi formákat kibontakoztassa. Amint az egyes elemek
formája aktualizálódott, ezekújabb képességet hordoznak magukban a természeti összetett léte
zők, atomok és molekulák kialakitására. Az ígyösszetett formák lehetövéteszika vegetatívélet
megjelenését. A vegetatívéletben pedigmár ott a képesség a szenzitív élet formáinak kibontásá
ra. A szenzitív élet viszontazt a képességet hordozzamagában, hogyaz intellektívélet hordozója
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legyen. Az ember "formáján" (szellemi lélekj-kívül a fizikai világban tökéletesebb formát nem
észlelünk. Az emberi lélek tehát a természeti fejlődés végsőhatárpontja, s ugyanakkor a fizikai
világ .mczgásénak" is végső célja. Ez azért lehetséges, mert az anyagi elemek a fizikai és kémiai
összetett létezők alkotórészei, míg a fizikai-kémiai összetettség az élet hordozó alapja, ami a ve
getatív és szenzitív élet útján az intellektív élet megjelenését és fennmaradását biztosítja.

A fizikai világ hierarchikus rendjét és tagolódását 'hordozó összetevők nem csupán a maga
sabb rendű létben való 'megnyilvánulást, hanem ebben a létben való fennmaradást is szolgálják.
A fizikai világ hierarchikus tagolódása tehát lehetővé teszi az objektív természeti célirányosságot,
amit az alacsonyabb rendű létezők magasabb rendű célt szolgáló "eszközszerűsége" is bizonyít.
Az ember, világban való tevékenysége során, ténylegesen figyelembe ve~i a természet célirányos
ságát és azt a maga hasznára is képes fordítani az élet fenntartásában, a táplálkozásban, az öltöz
ködésben és környezetének alakításában stb. E tevékenységek végzése közben (melyeknek tárgyi
alapját felismeri) összpontosul benne a fizikai világ objektív értéke, és ez lesz szubjektív világ-ér
tékelésének forrása is. A fizikai világ értéke tehát abban áll, hogy az emberi életet szolgálja.

Az ember élete azonban nem merülhet kí tisztán a biológiai értelemben vett élet fenntartásá
ban. Az ember életéhez hozzátartozik a szellemi értelemben vett élet is, ami a megismerésben, az
akarásban, az alkotásban és különösen a szeretetben,nyilvánul meg. Nem kétséges, hogy a szelle
mi értékek meghaladják a tisztán materiális értékeket Góllehet feltételezik is azt), és transzcen
dentális, abszolút és maradandó érték formájában tudatosulnak az emberben. Ez pedig nem zár
hatja ki a vallási értékek felismerését és asszimilálását az integrális emberi életbe. Az ember lelki,
szellemi élete végső soron Istenre utal, akinek létteljességébőlrészesedik az emberi élet, s ezt a ré
szesedést különösen szellemi aktivitásának végső megindokolásaként és lehetőségi feltételeként
fogja fel (e téma bővebb kifejtését lásd Szent Tamás Summa rontra gentiles c. művének III. köny
ve 22. fejezetében).

Az előbbiekalapján megállapíthatjuk tehát, hogy nem a világ (mint olyan) az ember célja, ha
nem épp ellenkezőleg, az ember az egész univerzum célja. Ezért a világ és anyagi javai nem képez
hetik kizárólagos értelemben a legfőbb jót az ember számára. Abban a felfogásban is van némi
igazság, hogy a világ csak hasznossági értelemben tekinthetőértéknek az emberi életben. Ez a vi
lág azonban csak akkor hasznos. ha alkalmas eszköznek bizonyul az ember végső (transzcenden
tális, túlvilági) javának szolgálatában, ami az evilági élet során fokról fokra a magasabb rendű

személyi és erkölcsi tökéletesedés útján Istenhez, az ember legfőbb javához, értékéhez és végső

céljához vezet. Ellenkező esetben a világot "árnyék" borítja, s az embert kétségek gyötörhetik,
hogy vajon mit keres egy olyan "világban", ami őt kell, hogy szolgálja ugyan, de előbb vagy
utóbb mégsem találhatja helyét és otthonát e zűrzavaros és ellentmondásokkal terhelt valóság
ban, mert akárhányszor tapasztalnia kell, hogy nincs itt .maradandó városa".

A tudomány értése

Amint láttuk, a fizikai világ nem csupán anyagi valóságában, hanem megismerhetőségébenis ér
ték az ember számára. Az anyagi világ viszonylagosan tökéletes megismerését jól szelgálhatja a
természettudomány. A tudományos megismerés értékét épp az adja, hogy ez a tevékenység jóté
kony értelemben visszahathat az emberre is, hiszen a tudományos (alapelvekre visszavezetett,
rendszerezett, oksági összefüggésbe állított) megismerés során megvalósulhat az ember spontán
igénye, hogy a maga mélységében ismerje meg azt a világot, amelynek része és amely a környeze
te, A modern értelemben vett tudomány arra törekszik, hogy tüzetes vizsgálódás tárgyává tegye
a megfigyelhető jelenségeket, és a megfigyelés útján szerzett eredményeket elméleti szinten rend
szerezze s foglalja össze. Azzal, hogy atudomány feltárja a jelenségek természetét és törvénysze
rűségeit, majd ezeket oksági összefüggésbe ágyazza, továbbá azzal, hogy igyekszik az érzékélhe-

- tőben az érthető szerkezetet megragadni, teoretikus értelemben is értéket hordoz. Amennyiben a
tárgy és a módszer általleszűkítettmegismerési határait is felismeri, az emberi méltósághoz illő
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feladatot hajt végre, nemes célt követ, mert így az embert fokozottabb megismerési aktivitásra' és
az igazság mélyebb szemléletére ösztönzi.

A világ értékelésében nem csupán a természettudományos megismerésnek, hanem az ún. hu
mán megismerési típusnak is van létjogosultsága. Jóllehet a társadalommal és az emberrel foglal
kozó tudományok - épp tárgyuk miatt - más módszert kénytelenek követni, mint amilyen a ma
tematikai tennészettudomány módszere, eredményeiket mégsem szabad alábecsülni, hiszen az
emberről számos olyan fontos információtnyújtanak. melynek figyelembevétele nélkül az egzakt
természettudományos megismerés válna szegényebbé.

Ezért nem csupán a civilizációra kell törekednieaz emberiségnek, hanem a kultúrát is művelnie
kell. A civilizáció áldásaival az emberi életet kényelmesebbé akarjuk tenni. A kultúra inkább az
ember szellemi értékére figyel, és az értékmegvalósító tevékenységet tekinti fontosnak. Mind a ci
vilizáció, mind a kultúra emberközpontú össztevékenység eredményeként jön létre. Csakhogy
míg az előbbi az embert inkább anyagiságában, addig az utóbbi inkább szellemi mivoltában kí
vánja szemlélni és értékelni. A kultúra és a civilizáció minden további nélkül nem azonosítható a
tudománnyal, hiszen a kultúra és civilizáció célja nem lehet pusztán a tudományos tevékenység
(és ennek eredménye), amint ezt helytelenül egyes szcientisták vélik. Ellenkezőleg, a tudomány
csak segítség és eszköz, amely a kultúra és a civilizáció emberi javait szolgálja. Ezért egyoldalú
ság lenne az összemberi értékeket mindenestül a tudomány önértékére visszavezetni.

A kultúra és civilizáció - s ezen belül a tudományos tevékenység - arányos összhangja biztosít
ja az ember (és a társadalom) integrális, személyes kibontakozását. Ezért a kultúrában fontos
szerep jut a művészetnek, az irodalomnak, a történelemnek, a filozófiának és a vallásnak, a
sportnak, illetve minden emberi tevékenységnek, amely az embert testi-lelki összetettségében a
magasabb rendűértékek megvalósítására és hordozására készteti. A kulturális tevékenység meg
nemesíti a civilizáció gyümölcseit, mivel humanizálja a tudományos, gazdasági, politikai élet "ri
degségét", és megfelelő szabad kibontakoztatást igér az intellektiv képességeken túl a volitiv, af
fektív-emocionális, sőt a jó értelemben vett szomatikus törekvéseknek ill azzal, hogy aktivitásu
kat a szellemi értékrendbe integrálja, A tudomány értéke tehát azon alapszik, hogy képes szol
gálni a kultúra és a civilizáció összhangját, tágabb értelemben pedig az embert.

A tudományos megis.merés és a tudományok művelése pozitiv nevelő hatást gyakorol az em
berre, különösen akkor, ha a reáliákat (tennészettudományokat) és a humaniórákat (emberrel
foglalkozó tudományokat, irodalmat, művészetet)nem állitjuk szembe egymással. Az egyoldalú
természettudományos műveltségelszegényíti az ember képzelet- és érzelemvilágát. míg azegyol
dalú irodalmi és művészeti érdeklődés könnyen szellemi szétszórtsághoz és túlzott szubjektiviz
mushoz vezethet, ha művelői nem rendelkeznek azzal az összeszedettséggel, melyet e témák ko
molysága megkíván tőlük. Ezért a humaniórák és reáliák összehangolt művelésénekelőmozdítá
sa fontos- pedagógiai feladat.

A tudományok fejlődésénekserkentésénél is ezt az összhangot kell szemmel tartani. Helytelen
tehát mind a túlzottan racionalista, mind a szélsőségesen empirista, mind az egyoldalúan objek
tív vagy szubjektív, idealista, illetve materialista megis.merési tipus irányába terelni a tudomány
haladását. Minden megismerési tipusnak - így a metafízikai megismerési tipusnak is - megvan a
maga létjogosultsága, s jóllehet az eszményi összhang az egyes megismerési tipusok között aligha
érhető el, megfelelő ellenőrzéssel és "önkritikával'.' kialakítható az a tudományos módszer,
amely elsősorban nem a maga végleges és feltétlen létjogosultságának igazolásával foglalatosko- .
dik, hanem az igazság mind tágabb körű és elmélyültebb megismerésére törekszik.
. Az ilyen tudományosság szolgálata megnemesiti az emberi szellemet, helyesen formálja az er

kölcsi jellemet, mert az igazság szeretetére visz, és ezzel együtt az emberek közti megértést és sze
retetet is előmozdítja. A tudomány léleknemesítőhatására az ember alázatosabban közelíti meg
a természet titkait, engedi. ,,megszólalni" az univerzumot, s így a kutató elme eljuthat ahhoz a
nagy Titokhoz is, ami a valóság mélyén mint végső alap és ok, mint mindenható erő tárul fel s
akit botladozó nyelvvel Istennek nevezünk.
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A technika értéke

A technika fogalmát a mílvészet fogalmából kiindulvaközelitjük meg. Most nem az esztétikai ér
telembenvett müvészetről szólunk, hanem abban az eredeti;és tágabb összefüggésben vizsgáljuk
il mÜvészet fogalmát, melyetSzentTamás meghatároZása ígyfejez ki: "ars est ... recta ratio fac
tibilium" (Comm. in I. Anal. Poster. lectio l). Szent Tamás szerint a helyesenirányított értelem
arra ösztönzi az emberi cselekvést, hogy a kellő cél megvalósításaérdekében megfelelő eszközö
ket használjon fel. Tágabb értelembentehát minden, az értelem által helyesenirányított cél-meg
valósltó tevékenység a müvészetkörébe sorolható. Ennek természetesen lényeges összetevője az
eszközökhelyes használata. Épp a "recta ratio" közremüködésekülönbözteti megaz emberi cse
lekedetet (actus humanus) az állat ösztönös tevékenységétől. Az ember alkotó tevékenysége
ugyanisfeltételezi már a célelőzetes, intencionálisismeretét;és majd az határozza meg az esz'kö·
zök arányos alkalmazását is. A "recta ratio" (helyes értelem)által irányított alkotó tevékenység
magasabb rendű a tisztán érzéki.megismerésenalapuló "ösztönös", vagy "próba-szerencse"
tevékenységnél.

Az előbbiekből következik, hogy bizonyosértelemben a technika is a művészet kategóriájába
tartozik. Csakhogy,mig a művészi alkotó tevékenység a szépséget szolgálja, addig a technika a
hasznosságszolgálatát tekinti céljának. A technika úgy is értelmezhető mint természettudomá
nyosan megalapozott és kifejlesztettmüvészi tevékenység, mely mintegy mesterségesen "repro
dukálja" az első (adott) természetet, hogy így még jobban az emberi hasznosságszolgálatába ál
litsa azt. Sajátosértelembena "gép" jeleníti meg azt az alkotást, ami kifejezetten a technika pro
duktuma. A gép segítségével dolgozó vagy alkotó ember úgy érzi, hogy enne" az eszköznek bir
tokában a természet ura lehet. ~ természettudományok fejlődésével az ember mind bonyolul
tabb szerkezetekethoz létre, ezek segítik abban, hogy egységesebben lássa a fizikai világ törvé
nyeit és újabb kutatási eszközökre tegyen szert.

Nem kétséges, hogy a fejlett technika előnyösen hathat egy fejlett civilizáció kialakítására.
A természet erőinek. hasznosítása kényelmesebbé teszi az emberek életét, és megteremtheti az
emberi összműködés fei.tételeit épp a kölcsönös egymásra utaltság által, az orvostudomány fej
lettségerévénpedigmeghosszabbíthatjaaz emberi életet stb. Azt sem szabad azonban figyelmen
kívül hagyni,hogy a technika nagy kisértés forrása is. A technika egyoldalúművelése az embert
könnyenelbizakodottá, individualistává,a természet kizsákmányolózsarnokává,hedonistává és
névtelen tömegemberréteheti, és energiáit kizárólag az evilágianyagijavak hajhászá:sára is,for
díthatja. Ennek aztán könnyen olyan következménye lehet, hogy az ember produktuma, a tech
nikai civilizáció, mintegy "túlnövi" az embert. Akkor már nem a technika fogja szolgálni létre
hozóját, hanem inkább a gép fog uralkodni az emberen, s így az ember a maga alkotta gépek
rabszolgájávásüllyed. Napjainkban sajnosmár megalapozottan mondhatjuk, hogy a magasabb,
szellemi-etikai értékeket mellőző technikai civilizáció emberpusztító, fenyegető Moloch-bál
vánnyá is válhat a korlátlan fegyverkezési verseny következményeként. Ezért aztán olyanok is
akadnak, akik mindenestülkétségbevonjáka technikai produktivitás értékét (mint pl. az ameri
kai quékerek, akik még a villanyvilágitást is az ördög találmányának tartják). Nem a technika
"rossz" önmagában, hanem az ember lehet rossz, aki saját találmányait erkölcsileg meg nem en
gedhető célok szolgálatába állitja. Ám óvakodnunk kell attól, hogy a technikát túlzottan opti
mista vagy szélsőségesen pesszimistaalapállásból ítéljük meg. A technika azért értékes, mert az
emberi produktivitás embert szolgáló,világotjobban megismerő törekvésének kitüntetett meg
nyilvánulása. Dearról semszabad megfeledkezni, hogy az ember nem csupán a~ikai világ "ré·
sze", nem tekinthető egyszerűen valamiféle bonyolult gépezetnek. mivelaz ember "egész"-mivol
tában, személyességében sokkal több, mint az alkotásai. Az ember cselekedeteinek erkölcsi érté
ke van, s az ezzeljáró felelősség az ember magasabbrendűségére utal. A gép semmiért sem fele
lős, csak az, aki a gépet alkotta vagyalkalmazta. A technika tehát csak annyiban szolgálhatja
teljesértelembenaz embert, amennyibenmagasabb rendű erkölcsiértékek "korlátozzák" alkotá
sainak felhasználásában. Az ember technikai eszközök hiján is megőrizheti integritását, de er
kölcsi rend nélkül csupán jól vagy rosszul programozott robotgép lesz.
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A "homo sapiens" értékesebb a "homo faber't-nél. Ezért a "homo faber", amennyiben való
ban az embert kivánja szolgálni technikai tevékenységével, sohasem feledkezhet meg arról, hogy
ő először és elsősorban "homo sapiens", aki az eszközöket (vö. technikai civilizáció) alárendeli a
magasabb rendű (vö. kulturális, erkölcsi, vallási értékrend) céloknak, melyek a teljes értelemben
vett, emberhez méltó kiteljesedését szolgálják.

Fölvetettük a kérdést: értékes-e a világ? Igenlő válaszunkat azzal indokoljuk meg, hogy a vi
lág azért értékes, mert "Isten nyomait" (vö. Szent Ágoston) hordozza magán, de különösen
azért, mert fejlődésemagát az embert szolgálja, "aki Isten képmása" (vö. Ter 1,27). A világ azért
jó és "cél"-szefÜ, mert Isten teremtői műve, A világ mint az emberi tevékenység lehetséges célja
azért értékes, mert Isten az embemek ajándékozta, azzal a megbízással. hogy "hajtsa uralma alá
a földet" (Ter 1,28). Ha viszont az ember függetleníteni akarja magát a teremtő Istentől s így ki
vári uralmat gyakorolni a föld felett, akkor a világ elveszíti érték-jelleget, Előbb-utóbb vagy
"unalmassá", vagy nyomasztóan kiismerhetetlenné válik.

Ha pedig az ember folyvást úgy alakítja a világot, hogy csak önmagát találhassa meg benne,
akkor a világ kiábrándító valóság lesz, mert az ember csak akkor nem "kiábrándító", ha emberi
méltóságát nem "képlékeny", változó paragrafusokban látja kifejezve, hanem abban a hivő belá
tásban, hogy az Isten képmásátjelenítimeg. A világ az emberért van, az ember pedig az Istenért.
E helyes és maradandó sorrend figyelmen kívül hlgyása kérdésessé teszi a világ értékét, és szélső·

ségekbe hajtja a világ értékelését. A világ pozitív, kiegyensúlyozott és realista értékelését tehát Is
ten és az ember helyes és rendezett viszonya alapozza meg.
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IGY LÁTTUK KODÁLYT (Zenem{ikiadój 
KODÁLY.MtRLEG, 1982 (Gondolatj.

A Kodály-év ünnepi kiadványai elsősorban az
emberre irányitják a figyelmet. A Bónis Ferenc
szerkesztésében megjelent Igy láttuk Koddlytkötet
(rnely az előző, hasonló című kiadványnak alapo
san bővitett, új változata) elsősorban a tanírvá
nyok és közvetlen munkatársak személyes vallo
másait gyüjtötte csokorba. Ezek rendkivül tanul
ságosakabban a vonatkozásban,hogybelőlük egy
kivételes személyiség bomlikki, s az olvasómegta
nulhatja, hogy soha nem az emberi gesztusok az
igazán fontosak, hanem maga a mű, amely jelell
esetben a-XX. századi magyarság önismeretének
egyiklegjelentékenyebb dokumentuma. Hogyez a
hatalmasema már világszerte érdeme szerint mél
lányolt törekvés, pedagógiai szándék és zeneezer- ,
zőí teljesítmény milyen küzdelmesen vivta ki el·
ismertséget, azt j61 dokumentálja a Kodály·mérleg.
1982. melyet Breuer János válogatott, gondosan
ellenpontozva a sikert és a sikertelenséget, a meg
értéstés az ellenszenvet, melyből Kodálynak,mint
minden nagy alkotónak, bőségesen kijutott. Né-

melyik vita,bármilyen kemény isvolt az alaphang.
ja, ma már inkább történeti furcsaságnak érződik.

Annál fájdalmasabb igazságokat mond ki például
Szabó Helga Torzulások a kodályizeneinevelés ál·
talanos iskolai alkalmazásában című szenvedélyes
Irásában. Az ünnep fényei gyakran elkápráztatják
szemünket, s nem vesszük észre, hogy miközben
szivesenszélunk "éneklő Magyarországról", s úgy
hisszük, erős szárba szökkent a k6dályimagvetés,
ma is seregnyi a zenei analfabéta, és kényelembISI,
hozzánemértésből nemsikerültkiaknázniKodály
módszerének és útmutalásainakembernevelő. sze
mélyiség-kiteljesitő vonatkozásait.

Úgy érezzük, ha Kodály örökségének mérlegét
itt ésmostmegvonjuk, nemannyiraa filológiai jel.
legű észrevételek az igazán izgalmasak (noha ter
mészetesen ezekre is szükség van, bár a kötetben
némelyik meglehetősen naiv okfejtéseket tartal
maz),hanemannak tudomásulvétele, hogymessze
járunk a beteljesüléstől, s az iskolai nevelésben
számtalan nehézséget kell még legyőzni ahhoz,
hogy valósággá váljon, amit a zencköltő áhított,

(r. u
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