
"A KERESZTÉNYSÉG
AZ ATOMKORSZAK HAJNALÁN"

Másfélévvel ezelőtti megjelenése óta, három kiadást ért meg KI(;
mens Brockmöller S. J.: "A kereszténység az atomkorszak hajnalán" c
könyve. Ez az iránta megnyilvánuló nagy érdeklődés, már magá
ban elegendő lenne, hogy felfigyeljünk rá. Ezen túlmenően azonban
Brockmöller olyan kérdést vesz vizsgálat alá, amely a világ mínden
részében foglalkoztatja a keresztény gondolkodó főket. Nevezetesen
milyen szerep, milyen küldetés vár Krisztus kinyilatkoztatott vallá
sára abban az uj korszakban, amelynek ma még körvonalait is ali~

tudjuk áttekinteni.
A szerző könyvének előszavában, míndjárt az első mondatok

ban tiltakozik a feltevés ellen, hogy írásával az u. n. "nyugati kul
tura" válságáról szóló irodalmat akarná szaporítani. Mint mondja,
sem ennek a kulturának fenyegetettségéről nem akar panaszkodni,
sem az u. n- keresztény felelősségtudatranem akar hivatkozni a nyu
gati kultura megmentése érdekében. Csupán csak azt akarja megvízs
gální, mi a feladata a kereszténységnek a kialakulóban lévő új hely
zetben.

Fejtegetéseinek alapjául, Brockmöller egy munkahipotézist tes.
meg, amely nagyjából így hangzik: Az idők eseményei mögött, Isten
akarata áll, amely a maga gondviselésével, a kialakult vallásí-kul
turáns formákat is széttöri. Lzáltal arra kényszeríti az embert, hogy
az erősen individualista jellegű nyugati kulturáról egy új közösségi
kulturára térjen át. Ez az új, közösségí kultura nem csak azért szük
séges, hogy az atomenergiának az emberi életterületre belépett új-

. szerű erőit gazdaságosan lehessen kihasználni, hanem azért is, hog)
azokkal úgy lehessen gazdálkodni, hogy újszerű módon dicsőítsék

Istent és az ember üdvére szolgáljanak. És ezáltal szerinte a ke
reszténység számára egészen uj szerű lehetőségek adódnak.

Mindaz azután, amit Brockmöller ennek a munkahipotézisne},
kapcsán kifejt, igen érdekes és tanulságos, ha egynémely pontjában
erősen vitatható is. A szerző aligha tehet róla, hogy művével akarata
ellenére, bizonyos mértékben mégis csak a válságirodalmat is gyara
pította, amennyiben kiindulási alapul elfogadja azt az egyáltalán be
nem bizonyított tételt, hogy a nyugati kultura - amennyiben Ilyen
ről mint lezárt egységről egyáltalán beszélhetünk - valamiféle vál
ságban vagy lealkonyulóban van, Márpedig hogyan beszélhetünk egy
kultura enerváltságáról. vitalitásának csökkenéséről, mikor ez a kul
tura csak az utolsó rövid fél évszázad alatt a semmiből fejlesztette
tökéletesre a repülőtechnikát. az emberiséget egy új és régiekkel mb
már egyenrangú művészettel, a filmmel, a kultura értékeit rmlliók
számára hozzáférhetővétévő rádióval, az orvostudomány és a biológia
egész sor nagyszerű felfedezésével ajándékozta meg és végül beha
tolt éppen az atomvilág rejtelmeibe is. Egészen másról van itt szo,
amit a nyugati szerzők, társadalmuk gyermekei lévén, úgy látszill
nem tudnak észrevenni. Nem a kultura van válságban vagy leal
konyulóban, hanem egy sajátos és valóban individualista (mondhat
nánk bátran önző) polgári életforma és életszemlélet. Ez minden je3
szerint valóban túlélte magát és kiüresedett.
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Most azonban nem az történik, hogy mint a népvándorlás ide
jén - amelyre Brockmöller is hivatkozik - kívülről jövő barbár
tömegek fenyegetnek egy dekadenssé vált és magát megvédeni már
nem tudó kulturát, hanem a kulturán belül jelentkezik egy az azelőt

tinél sokszorta szélesebb tömegigény a kultura élvezetére, értékeinek
magáévá tételére, sőt hellyel-közzel ezeknek az értékeknek gyarapítá
sára is. Ez az igény felismerhető politikai mozgalmakban, társadalmi
vagy hivatási szervezkedésekben éppúgy, mint az Egyházon belül a
világi hívők egyre növekvő tevékenységében. A csiszolt szellemű és
finomult életformákhoz szokott polgár, aki az "odi profanum vulgus"
mentalitásával figyel fel erre a jelenségre, a "tömegek lázadásáról"
beszél. És mert ebben a "lázadásban" alkalmankint valóban helyet
kap az emberi zabolátlanság, a közönségesség és a ressentiment, iga
zoltnak látja a félelmét, hogyakulturát fenyegeti a rombolás.

Ez utóbbi természetesen nem vonatkozik Brockmöllerre, aki 
ha más diagnózisból kiindulva is - ugyanahhoz az egyedül lehet
séges keresztény magatartáshoz jut el. Nevezetesen: elébe menni en
nek az igénynek, felismerni benne a Gondviselés szándékát és ennek
szellemében részt vállalni az új közösségí kulturfl felépítéséből.

Az alábbiakban közöljük Klemens Brockmöller könyvének har
madik fejezetéből az első cikket. Az eddig elmondottakat az ő fej
tegetéseinek jobb megértése érdekében volt talán hasznos előrebocsá

tani.
Doromby Károly

Klemens Brockmöller

,,AZ ATOMKORSZAK HAJNALÁN"

Ezzel a formulázással megkíséreljük. hogy az eljövendő új
kornak olyan nevet adjunk, amely az új kultúrperiódus megválto
zott külső természeti adovtságaiból indul ki. A kultura alakválto
zásának ténye már oly mélyen behatolt az emberek tudatába, hogy
szokássá vált az "Ujkor vég'éről" beszélni. Az új korszaknak még
nincs ueve. Igy szabadságunkhan áll, hogYanévadást ama jelen
tős esemény felől kíséreljük meg, amely az ujonnan felfedezett
atomenergiának az emberi tevékenység céljaira történő kiaknázá
sában jelentkezik. Hiszen a névadásnál egyébként is Iigvelemre
méltó külső tulajdonságokat szoktunk alapul venni. Az általános
.,Okor", "Középkor", ,.Ujkor" elnevezéseknél meg éppen a külső

időbeli egymásutánt értékeltük.
Természetesen ezzel korántsem akarjuk eldönteni a kérdést:

melyek azok az erők, amelyek valamely kultúrforma létrejöttében
döntő jelentőségűek. Aki inkább idealisztikus beállítottságú. az az
ember mindent magasabbrendűbbé alakító szellemi tevékenységét
fogja a kultúrtevékenység legfrmtosabb tényezőjének tekinteni.
Aki inkább realisztikus beállítottságú, az nagyobb jelentőséget
tulajdonít majd azoknak a külső természeti adottságoknak. amelye
ket az ember szellemi tevékenységével magasabbrendűbbé alakít.
Egyébként mindkét szeniléleti módnál egybehangzóan alapproblé
maként jelentkezik az egyén és a köz.össég közötti feszültségi vi:'
szonylat, amely az Újkor individualista jellegű életformáját, való
di közösség-í formákkal kívánja kiegészíteni.
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