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MAI MEDlTÁCIÓK

1\ T / fia 7""l vern az acs -e ez.
A názáretiek az ács fiának tartják őt (Mt 13,55), és ő maga is ácsként
dolgozott (Mk 6,3). Állítólag földműves eszközöket készített: ökrök
húzta ekét és szántóeszközöket (Jusztinosz: Dial. 88).

Hogyan lehet hát benne ekkora bölcsesség, és miként képes
csodatettekre (Mt 13,54)? És megbotránkoztak benne.

És nem volt-e igazuk, nekik, akik csak a munkásembert is
merték, a homo fabert? Ezt a homo fabert, aki korunk tudósai sze
rint (és milyen k ülönös, hogy korunk tudósai és a názáreti kis
emberek teljesen azonos véleményen vannak!) csak akkor vált
emberré, amikor homo faberként kezdett élni. Ezt az embert, aki
levetkőzte az állatok testtartását és kiegyenesedve kezdett járni,
s ekkor használni kezdhette a kezét (vö. pl. Berrnek J. de Mor
gan L'humanitéje második kötetéhez írt el ősz ója), azért, hogy
megalkothassa keze meghosszabbításait, azokat az eszközöket,
amelyek "védekezésre és támadásra szolgáltak, s lehetővé tették
számos hasznos dolog létrehozását" (Berr XI), egyszóval az em
beriség "fejlődésének" szolgálatában álltak. De nem tölt-e el ré
mülettel bennünket, amikor e modern antropogónia képviselői

től azt halljuk, hogy keze révén formát öltve a homo faber
részben a támadás és a védekezés céljából alakult ki? Nem jelen
tené ez azt, hogya kéz meghosszabbítása - a primitív eszkö
zöktől az atombombáig - lényegében csak az ember állati ere
detének jele, nem úgy jelenik-e meg akkor az ember, mint a
négylábúakkal ellentétben felegyenesedve járó állat? Ennyire
visszás következményei lennének annak, hogy az ember "szaba
don használni kezdhette a kezét"?

A tudósok és a názáreti kisemberek csak a homo fabert látják, s
ezért saját terepükön nem értik meg az Emberfia bölcsességét és
a csodákat, amelyekben az emberi kéznek is volt szerepe. Az ő

szemükben az ember homo faber, és mindig is csak homo faber
lesz, sokkal inkább, mintsem homo sapiens. És mi más is alkot
hatná a homo faber bölcsességét, mint a homo [aber világának
megszerkesztése, egy olyan démiourgosz világegyetemének fel
vázolása, aki e homo faber kezével cselekszik, és az az állati ösz
tön hajtja, hogy egy egész világot vessen uralma alá? Az ő sze
mükben a "csodák" a technikai fejlődés új és új állomásai, az
emberi kéz meghosszabbításai, és nem az ács fiának csodái. A
tudósok és a názáreti kisemberek, akik csak a homo fabert isme
rik, nem ismerik föl az Emberfiát. Csak azt látják, hogy ekét és
szántóeszközöket készít, és nem értik, amikor azt mondja, hogy
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nem nézhet vissza, aki kezét egyszer az eke szarvára tette, mert
különben nem alkalmas Isten országára (Lk 9,62), nem értik,
amikor arra szólít: "Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok
tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat
találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem
könnyű" (Mt 11,29sk). De hatalomra érzékeny ösztönükkel
(amely a homo faber veleszületett adottsága) érzik, hogy eljön
majd az óra, amikor az Emberfia az emberek kezére adatik (Mt
17,22). Mert az ember mint homo faber csak a saját hatalmát akar
ja, Isten hatalmát sosem, és ezért olyan világ-imperializmusról
álmodik, ahol az ateizmus általános és mindenki számára előírt

vallás, mert csak egy ilyen vallás felelne meg a homo faber termé
szetének Igen sokat elárul, hogy a homo faber uralmának kifeje
zésére az állatvilág, oroszlánok, medvék és leopárdok nyújtják a
legmegfelelóbb képeket (Dán 7), mintha ösztönösségükben a
homo faber és uralma állati eredetére emlékeztetnének.

A tudósok és a kisemberek sejtették: vészesen kettős az, hogy
az ember "használni kezdhette a kezét", és ezért nyomban elő

álltak azzal a szabállyal, hogy mindenkinek meg kell mosnia a
kezét, ekképpen tisztulást nyerve. És nemcsak Lady Macbeth
igyekezett megtisztítani fehér kezeit a vérfoltoktól, és nemcsak
az Emberfiát elítélő Pilátus mosta kezeit - napjainkban az em
bereknek mérhetetlen igényük van a tisztaságra, amely a materi
alista puritanizmus k ülönbözö formáiban fejeződik ki.

A tudósok és a názáreti kisemberek csapdába estek, amikor
keresztre feszítették az Emberfiát. Az ő átszúrt kezei mindörökre
a homo faber ellen tanúskodnak Az Emberfia keresztjében elhalt
a homo faber uralmának álma.

Hári Andrea fordftása
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