
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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Ha vizsgálődásaink elején a szoeíalízmus felé fordulásra és a
nyugati kulturának ebből adódó válságára mutattunk rá, valójá
ban ennek az alapvető problémának külső megjelenési formáját
vázoltuk- A szocializmus felé fejlődést ez n. két összetevő határozta
meg. Az Ujkor végén bekövetkezett technizálódás és iparosodás
révén az emberi élet alapjai tökéletesen átalakultak. A' természetes
adottságok megváltoztak és követelték az ember formáló tevé
kenységének változását is. Miután pedig az nem változott meg
felelőképpen, hanem megkísérelte, hogy a ré,gi, individualista for
mákkal dolgozzék tovább, hatalmas szociális feszültségek keletkez
tek és jellemzőivé váltak az elmúló tizenkilencedik és a kezdődő
huszadik századnak.

Rövidlátás lenne azonban, ha visazapillantóan csak a. mult
technizálódásával és iparosodásával foglalkoznánk. A jelenben
ugyanis, bár egyelőre csak nagy vonalakban, a jövő fejlődése raj
zolódik ki és ez a jövő legalább olyan mélvenszántó hatásokat igér,
mint la mult iparosodása, Mi több, a multnak az az íparosodása,
ha közelebbről megnézzük. úgy tűnik, csupán előjátéka volt egy
sokkal átfogóbb változásnak és feladata nem is volt egyéb. mint
hogy az emberiséget erre az alapvető változásra előkészítse.

Minden teljesítmény, ami eddig az emberi kulturát szolgálta,
ugyanolyan természetű erők teljesítménye volt. bármennyire kü
lönböztek is azok hatásaikban. Az ember kulturális teljesítményei
az elégetésből származó vegyi erők felhasználásán alapultak. még
ha ez a felhasználás mind tökéletesebbé vált is. Joggal nevezhet
nénk tehát az egész eddigi emberi kulturát "elégetési kultúrának".
Már az emberi őstörténet felkutatásánál is a tűz használata a bi
zonyíték számunkra, hogya leleteknél emberrel és többé nem ál
lattal van dolgunk. Mármost akár arról van szó, ho.gy az ember
azon a kezdetleges kultúrfokon az eleitett vadat a tűzön elkészi
tette, vagy a tűz.-segftségével őserdűt irtott, hogy mezözazdasági
termelést kezdjen, akár arról, hogy a legmodernebb gőzgép, ben
zinmotor, gáeturbina egy nagyüzemet mozg'ásbahozzon, vagy akár
arról, hogy a kézifegyver a robbanóanyag robbanóerejét használja
fel, az erő természete mindig ugyanaz maradt. Vegyi változás az
atomok helyzetében az egyes molekulákon belül. Az emberi kul
tura építése vagy rombolása az ézetésből származó erők segítsé
g'ével. Az elektromos energiát is főként az elégetésből származó
erőkkel termelték.

Ma először áll az emberisésr a kulturánakama döntő forduló
pontján, amikor egy fizikai változásnak egészen más természetű

erőit lehet az emberi kultűrtevékenység szolzálaéába állftani, Ez lU

fizikai változás már nem az atomok Hgymáshoz való viszonyát,
hanem magát az atom szerkezetét érinti, És, hogy ezek a máster
mészetü erők milyen hatalmasak, annak ijesztő mártékben tuda
tára ébresztett az első atombombák hatása. Nem kisebb erővel fog
nak ezek az új erők az emberiség életrendjébe belenyúlni. ha e"'V·
sser gazdasági hasznosításuk megkezdődik. Ez a még csak ezután
sorrakerülő gazdasági hasznosítás, és nem az anyavvilág atomáris
felépítésénB'k tudományos felismerése jelenti a döntő kulturálls
forradalmat. Hiszen a kulturra lényegében éppen nem egyéb, mint

J1l. természeti foly,amatok és természeti adottságok magasabbrendűvé

fonnálása fl szabadon alakítobt emberi eszmevlláz felől. Eppen
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ezért nem is az atombomba katonai Ielhasználása jelenti a kan
csolódási pontot a felkelőben lévő korszak általunk választott el
nevezéséhez. Mégkevésbé szabad, hogy az atombomba robbanása
által kiváltott sokk-hatás - a minden kultura elpusztításától való
félelem formájában - uralkodó életérzésse váljék és a jövőben

bizakodó együttműködéstől viaszariasszon. .
A kereszlény ember első magatartása - figyelembe véve theo

centrikus világnézetét - semmiesetre sem lehet az ijedtség, ha
nem a csodálkozó felisme,rés és az erőteljes készség' az új lehető
ségekhez. Az ő számára ugyanis az erők és Iehetőségekvamelyeket

Isten helyezett a természetbe" azért vannak, hogy az ember felfe
dezhesse és használatba vehesse öket, betöltve ezáltal leglénye
gesebb feladatát a világon. amelyet a teremtéstörténet ezekbe az
egyszerű szavakba öltöztet: "Növekedjetek és sokasodjatok, tölt
sétek be a fö'ldet és hajtsátok azt uralmatok alá" (Gen 1, 28), Ha
~t hívő keresz.ténv számára a történelem értelme- abból áll, hosry a.
végtelen Isten dicsősége és nagysága mindig új formákban és le
hetőségekben nyilatkozzék me!g azáltal. hogy mindig új abb és mind
nagyobb részvétel valósul meg az Ö létében és életében. akkor a
kor történelmének az kell hogy legyen az értelme, hogy az ember
az új erőket is ebből a célból a maga szolgálatába állítja. A ke
reszténynek ezért, azzal <ll vallásos tudattal. hogy: "Isten akarja!"
első helyen kell állnia ezeknek az erőknek technikai felhasználá
sában. Ezt a munkát természetesen annak a magasabb kötelezett
,,6!rnek szellernóben kell elvégeznie" amely szerinr ez a munka a
Teremtő akaratának megfelelően az emberis-ég javát kell, hogy
szo lzália és nem válhatik az embernek 'és az ember kulturaalkotó
tevékenvsésrének terhévé és elpusztító.iává. Másszóval a keresztény
nek első helyen kell állnia egy olyan kultura-teremtő tevékenység
ben, amely ezeket az új természeti adottságukat a maga szellemi
hatalmánál fogva, úgy alakítja mazasabbrendűbbé,hogy azok egy
új kultúrformává váljanak. Végül is nem a technika és a technika
segítségével bekövetkezett iparosodás volt az oka annak, hogy ál
taluk a korábbi emberi életkultura a vallásos magatartással esryűtt.
messzemenően paralizálódott, hanem az a mód, ahogyan az ember
őket a maga szolgálatába állította, vagy éppen nem állította szol
g álatába.

Magában véve az elkövetkezendő fejlő,<:Lésnek semmiféle ve
szélyt nem kell magában rejtenie a vallásos életalakítás szempont
jából. Ha az Újkor hajnalán a természettudományok és a felfede
zések a kereszténység számára nem csak a világkép totális mély
ségű és szélességű átalakulását jelentették, hanem egyben a hit ve
szélyeztetését és válságát is, akkor abban a keresztények voltak
hibásak, mert csupán a hit elleni támadást látták abban, ami egy
idejűleg új lehetőség lett volna számukra. ha a maguk szellemé
ben tudják azt hasznosítani. Azok a katasztrófálls következmények,
amelyeket a technizálódás és iparosodás a kuturális és vele együtt
a vallásos-keresztény élet felbomlása terén előidézett, annak a kí
sérletnek rovására írandók, hogYamegváltott természeti adottsá
gokkai egy velük együtt meg- nem változott szellemi magatartás
srerint, az individualízmus formáinak meefelelően próbáltak gaz
dálkodni. Ez utóbbit egyéhként az Újkor .ielloezetes tula.idonsázn
ként kell elkönyvel nünk. Emellett egy előítéletmentesbeállítottság
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