
világosan előírja az utat. amelyen a kultura teremtő emberi tevé
kenvségnek és a kultura teremtésében együttműködő vallásos-ke-
resztény tevékenységnek haladnia kell.

A szóban, "Atomkorszak" az előbbi állítás is kifejezésre jut.
A régi felfogás szerint ez a szó, .atom" ugyanazt jelentette, mínt
az "individuum", nevezetesen: végső, oszthatatlan nagyság. Az
atomot éppúgy a testek világának végső és oszthatatlan részeként
tekintették, mint ahogy az individuum az emberek világának végső
és oszthatatlan része volt, amelynek a többi mellé rendeléséből az
egész összetevődött.Ez a felfogás közben tévedésnek bizonyult. Az
atom nem a végső és oszthatatlan nagyság, hanem maga is sok
építő elem egyberendeltsége, csodálatosan finom szerkezett el, Nem
.egyéni sors, hanem a maga belső ezerkezetével és láncreakciókra
való alkalmasságával a többire van beállítva, tehát pontosan az
-ellenkezője annak, amit az Újkor a maga világképében "atomon"
és "ilJdividuumon" értett. Az anyagvilág fe,lépítéséről szóló el
képzeléseink megváltoztatását már végrehajtottuk. A széles ré
tegek tudatába ez a szó atom, nem rnint végső, oszthatatlan nagy
ság vonult be, hanem inkább megfordítva, mint sok elem feszült
ségi egysége, amely hatalmas erőket rejt magában. Ezekkel az
erőkkel az ember a puszt ít ás érdekében visszaélhet, új, áldásthozó
kifejlesztésük viszont új feladata az emberiségnek. Ha az ember
világ felépítésével kapcsolatos elképzeléseinkben a megfelelő vál
toztatást végrehajt juk és felismerjük, hog-y az emberi társadalom
szerkezete nem a végső és oszthatatlan részeknek. az autonom in
dividuumoknak egymásmellérendeléséből adódik, hanem alkotó
eleme a személviség. amely az atomhoz hasonlóan közössézre, te
hát sokak feszültségi egységére utal, már meg is találtuk azt i
meafelelő eszmét, amely szer-int az emberi tevékenység az anyag'
világ atomáris felép itésével valódi kulturát teremthet, Ha a szó,
atomkorszak ilyen értelmet kap és az elkövetkevendő kor ezt as
értelmet meg is valósítja, akkor ennek a korszaknak kezdete egy
új nap reményteljes hajnalává válhat, mert "a probléma nem az
atomenergia - a probléma az emberi szív" (Albert Einstein).
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Egy nap, mint rest csiga. mászik,
Zivatarként zúg el a másik.
Mindeg'll, csak ugyanoda érnek.
Mit szólna ma tegnapi éned ?

Amit éltél tisztes e1·ényben,
Csupa félség s ösztön a fényben.
S ami pelyvád hull ki a rostán,
Nem lesz színig az se gonosz tán.

Mindegy, tovazizzen az élet:
Eszmélsz, s már itt az itélet.
Szfved, agyad ostoba röggé ...
Magad így vagy amúgy, de örökké.

Nincs szánva szemednek a holnap:
Ott légy igaz ember, ahol vagy.
Most tedd, amit adatik tenned:
Az Isten rÜOllezik benned. Sík Sándor


