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Új ÉLETFORMÁK KÖZÖTT
Kereken tíz éve csupán, hogy végetért a második világháború,

de már az eddigi élmények is arra engednek következtetni, hogy
egészen új fejezet nyílt azóta az emberiség történetében. Ez a vé
leményük olyan kiváló katolikus gondolkodóknak is, mint Klemens
Brockmöller, Karl Rahner, J. Congar, Jacques Leclerq és Henry
Dumérv. Közülök a középsö háromnak nevével ismételten találkoz
tak már olvasóink. Brockmöllert a legutóbbi decemberi számban
mutatta be folvóiratunk, kapcsolatban azzal, hogy "A keresztény
ség az atomkorszak hajnalán" című könyvéből egy elvi jelentő
ségű szemelvényt is közroadtunk. Duméry elsősorban azzal a köny
vével keltett megérdemelt feltűnést, amely "A modern apoetolkodás
három kisér-tése" címrnel még 1950-ben került a nyilvánosság elé,
A most következőkben jobbára az ő nézeteiket kívánom tolmácsol
ni. Annak ellenére azonban, hogy írásom a saját szerény felfogá
somat is tükrözi; célom közel sem annyira a meggyőzés, meet hi
szen akkor a képzelhető ellenvetésekre is meg kellene felelnem,
hanem sokkal inkább az, hogy aminek oly nagy szükségét érzem,
elmélkedésre és eszmélkedesre ösetönözzek.

A sarkalatos kérdés, amelyet el kell döntenünk magunkban,
hogy valóban új-e, s ha igen, akkor a valóságok menetéből fo'lyik-e
az a korszak, arnelv az állítás szarint kezdetét vette, Annál jogo
sabban marülhet fel ez a kérdés, mert az i lyesféle megállapítások
többnyire csak utólagosak szoktak lenni, s ahhoz, hogv viszonylag
helyesek legyenek, bizonyos időbeli távolság is kell. Vajjon most
eltérhetünk-a ettől a tárgyilagosság és óvatosság diktálta sza
bálytól'

Ami a társadalmi történések teljesen újszerű voltát Illeti, a
legkézenfekvőbb természetesen, ha a szocializmus felé való fejlő
désre utalunk. Erre' hivatkozik a jez,suita Brockmöller is, aki vá
laszol míndjárt a kérdés második részére is, amikor rámutat ar
ra, hogy ezt a társadalmi strukturaváltozást, amely számunkra a
legszembetűnőbb, két megkerülhetetlen összetevő határozta meg :
az egyik a mind nagyobb mérvű technizálódás és iparosodás, a
másik, ami már ezzel kaposolatos. a régi individualista életformák
hova-tovább lehetetlenné válása.

Az iparosodás per-sze még a mult század elején megindult s
az ..ipari forradalomtól" számított "legújabb kort" eddig is az
Iparosodáe korszakának nevezték a történészek. így aztán néme
lyekarra a feltevésre is hajlanának. hogyegyszerűen folytató
lagos alakulás az, amit napjainkban észlelűnk. Gondosabb elemzés
után azonban lehetetlen fel nem ismernünk a törésszerű jellelget.
Mint Broekmöller kifejti. az a technika, amellyel az ernber a maga
javára hasznosította a természeti adottságokat, mindeddig a tűz
ből, az elégetésből nyert vegyi erőkkel dolgozott. Egész edddgí
anyagi kulturánkat mél tán mondhatjuk ,,81égetési kulturának".
Ezzel szemben most túl azokon a vegyi erőkön, amelyeket az ége
tés az atomok és molekulák egymásközti elrendeződésének meg
változtatásával gerieszt, uralmába kerítette az ember azt az elemi
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erőt is, amely magának az, atomnak azétesésekor válik szabaddá.
Bizonyosra vehetjük, hogy az atomerőnek gazdasági kiaknázása
messzemenően átalakítja majd nemcsak 'anYia,gi, de a kölcsönhatás
nyomán szellemi kulturánkat és társadalmi berendezkedéeünket is.

Hasonlóképen vélekedik a szintén jezsuita Karl Rahner, az
innsbrucki egyetem nagyhírű dogmatika-professzora. A kölni pap
ság részére tartott előadásában. arnelv "A kereszténység- kilátáaa i
napjainkban" címmel nyomtatáshan is megjelent, ő is befedezett
nek mondja a kézikönvvekben "le,gújabb kornak" nevezott sza
kaszt. Az, ami most kezdődött, az "e,gy világtörténet és a technika
kora". Az ernber - adria elő Rahner - előbb még elképzelhetetlen
mértékben különült el a természettől. Élete, tervezett és kormány
zott életté vált, arnelvnek formáit ő maga csinálja, mag-a találja
fel. "Az ember bizonyos módon magasabb hatványon él." És ha a
változás, amelyen keresztülmegy, "akcidentális", azaz járul ékos ip,
miután az ember metafizikai lénye mellette is meg-marad, múgis
olyan mélyreható, hogy ahhoz a változáshoz ken hasonl Itanuuk.
amelyben a bábból pil langó lesz, A báb és a pillangó is e,gyazoll
lény - mondja Rahner -, de micsoda különbsée ! "A korábbi elll
ber benne élt a természetben, amelyet csak felületesen idomított
hozzá a maga szükségleteihee; metafizikai értelemben még mindig
a g-yüjtő fokon állt, mert a természet gyiimölcseit élvezte, ame
lyeket ez magától adott. A mai ember viszont - aki méz csak
most van eljövendőben - uralkodó módjára fölényesen nyúl hele
a terméezet mélyébe, le egészen annak szubatomáris szerkezetébc,
új anyagokat gyárt, amelyek nélküle e-g'yá1t<alán nem lennének. a
holdat is besugározza radarkéseülékeivel és komolyan fontolgatja,
ne ránduljon-e ki a vi Iágürbe, A különbsóe kőzte és a korábbi
ember kőzött dimenzióiban nem csekélyebb, mint ugyanazon ál
lat megjelenési formájának teljesen eltérő stádiumai (báb és pil
Iangó) kőzött.'

*

Ha ezekután kihatásai feWI próbáljuk vlzs.gálni az új korszak
ba fordító v áltozáet, Il rnindennapi szemlélődö alig-hanem a politika
síkján ütközik a legfeltűnöbb jeleuségbe. Ez pedig az, hogy meg
szűnt az atom nyugateurópai hegemóniája. Más népek és más föld
részek is igényt emeltek arr-a, hogy hallassák szavukat az embe
riség sorsának: intézésében, s ezt az igényüket érvényesíteni is tud
ják.

Nem kevésbbé jelentős az a kihatás, arnellvel a gazdaság torii
letén találkozunk. Mindenütt a nagyüzemi forma tör elő és kere
kedik fölül. Brockmöller is hangoztatja, kisüzemi formákkal ma
már sem az iparban, sem a mezőgazdaság-bau nem boldogulhatunk.
A kisűzemi gazdálkodás csak addig maradnaz fenn. amíg a hasz
nált termelési eszközök aránylag csekély mozgató erőket kívánnak.
Az iparosodás kezdetén ugyan a gépeket még magántőkés alapon
állíthatták elő és tarthatták működésben, a fejlődés belső tör
vényszerűsége azonban hamar szétfe,sútette az egyéni vállalkozás
keskeny keretét. S ami az Ipari termelésben előbb következett be.
be kell. hogy következzélc a mezőgnzdaságban is, amely osak a
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fokozódó gépesítés segítségével elégítheti ki a növekvő népesség
.szükségleteit és biztosíthat a benne, dolgozók ssámára megfelelő
életesinvonalat,

Előrelátható következménye euneka folyamatnak - mint
Brockmöller taglalj'a -, hogv a gazdasági individualizmust előbb
utóbb míndenütt a "Wirtschaft,sgemeinschaft", a "gazdaságikö,z,ö,s
ség" szorftja vissza. Módosul ennek nyomán 'az, ember, a munka és
a termelési eszközök egymásközti viszonya is. Ugyan.így a termelés
célja, amely az egyéni nyerészkedés motívumárnak kiküszőbölésé

vel mindinkább az ősszesek szükségleteinek feltétlen és folyvást
magasabb szintű fedezése lesz.

Brockmöller természetesnek mondja, hogy mindezek a változá
sok mélvrehatóan befolyásolják az emberi életformákat, éspedig
annál mélyrehatóbban, minél hatalmasabbak a gépekkel haszno
sított erők. Hogy pedig ezeket az, új életformákat nemcsak tudo
másul kell vennünk, de pozitiv módon is kell értékelnünk, arról
szer-inte már akkor is meggyőződhetünk,ha csupán a saját világ-
nézetünk, a kereszténység szempont jaiból vizsgáljuk az imént vá
zolt változásokat.

A nagyüzemek kialakulását, a tőkék és vállalatok koncentrá
lódását már az iparosodás korában a dolgok logikája hozta magú
val - rögzíti meg Brockrnöller. Azt a körülményt azonban, hogy
ezzel együtt előállt az ujkori proletariátus, a munkájának eredmé
nyeitől megfosztott, emberi méltóságában és jogaiban csorbított
munkásság; nem a nagyüzemi formának, hanem a liberális ma
gánkapitalizmusnak rovására kell írnunk. Következik ebből, hogy
nem a nagyüzemi forma ellen kell bizalmatlansággal viseltetnünk,
hanem a nagyüzemi gazdasúg individualista liberális strukturája
ellen.

"Jogosulatlan .a bizalmatlanság- ,azzal n fejlődésse! szemben is
- írja -, amely agazdasál'közösség új formáit s ezzel kapcsolat
ban a tulajdonviszonvoknak új rendjét mozd ítja elő. Már a bib
liai történetből is tudjuk, hogy a magántulajdon bizonyos formáit
egyedül az elért kultura magyarázta. Amíg például a zsidóság H
nomád kultura fokán élt, nem ismerték a földtulajdont, az egyén
nek csupán ingó javai lehettek. Amikor tehát bevonultak az Igéret
földjére, egészen új problórnát kellett megoldaniok, a föld tulajdo
nét, ami tipikus az agrárkultura fokán. Az· ország- területét a tör
zsek között osztották fel, a törzseken belül az egyes családok kö
zött. Bevezették azonban a szembat-évat és ,a jubileumi évei, mikor
'is az esetles- elidegenített földek visszaszálltak eredeti tulajdono
saikra, A sátoros ünnepnek pedig emlékeztetnie kellett a nomád
életre s annak vallási jelentőségére: arra, hogy az ember mindig
vándor ezen a földön. A közéukor keresztény szakában i,s meg
voltak a közös gazdálkodás bizonyos formái. S ha most az agrár
kulturát egy egészen újszerű technikai" kultura váltja fel, ennek
is kell, hogy új gazdasági rendi feleljen meg, olyan gazdasági
rend, amelynek e,gységesitő elve az individual isztikus magántulaj
don nyilván nem lehet."

'I'anulságnsnak érzem ezzel kapcsolathan azt a bírálla.tot is,
amelyben Broekmöller az, előző korszak szociálpolitikáját részesíti.
Ennek a szociálpolitikának, amelyre a munkássásr szervezkedése
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kényszerítette rá az államhatalmat, lényegét a rövidebb munka
idő és a magasabb bérek tették. A szociális kérdés azonban még
olyan rövid munkaidővel és még olyan magas bérekkel sem nyer
hetett megoldást, mert aminek vége·t kell vetni - mutat rá
Brockmöller -, az a munka külső és belső idegencélúsága. Külső
idegeneélúság az, hogy az üzemben dolgozók munkája egyoldalúan
a kapitalista vállalkozó anyagi érdekeit szo19á1ta, aki a tőke és a
munka együttes hozadékát, tehát a munkások tel.iesítménvét is
természetes jogként magának igényelte. Belső idegencélúságon pe
dig azt kell értenünk, hogy a munka ilyen módon milliók és mil
liók számára megszünt az emberhez' méltó lét tartalma, az öröm és
boldogság forrása lenni, s a bér formájában legfeljebb az eszközt
nyujtotta olyan élvezetek megszerzésére, amelyek kárpótlásként kí
nálkeztak. Csak e triindkét rendbeli ideaencélúsáa gyökerea fel
számolásának mártékében nőhet ki az új munkaéthosz, amikor 8
dolgozó ember a megélhetésen túl a munkában találja meg sze
mélyiségének kiteljesedését is.

Max Pietsch és Christian N atterrnann nyomán, akik 1952-ben,
illetve 1953-ban megjelent könyveikben a mai munkn szoeiológ-iai
és teológiai szemléletét fejte.tték ki, úgy is fogalmazhatnók ezt,
hogy a munkának megint "egy darab istentiszteletté" is kell vál
nia, megbízatássá, amelyet boldog és teljes emberségünk okából
egy magasabb rend ruházott reánk.

Mindezek figyelembevételével Cong-ar a kollektiv felelősség
ről szóló mesteri tanulmányában, amelyet a "Vie Lntelleetnelle"
1950-o.s évfolyamában több számon át közölt, nem habozik kijelen
teni, hogy az emberiség haladása nemosak a technikában, társada
lomszervezésben és tudományban állapítható meg, de az erkölcsi
eszmékben és a lelkiismeret finomodásában is. "Med ha nincs is
haladás - úgymond - a tulajdonképeni moral itásban, amely sze.
mélyes és amelynek szerzeményei elmúlnak azokkal, akik gyakorol
ták, igeni.s van haladás magukban az erkölcsi eszmékben. Lassú,
korlátolt, de reális haladás. Aligha jobbak ma az emberek az em
be,ri te-stvériség és igazsázossáa művelésében, de haladottabb és
kétl'légkíviil kifinomultabb eszméik vannak róla. A lelkiismeret ma
érzékenyebb mindama dolgok iránt, amelyek a kollektív felelősség
területét teszik."

Végeredményben tehát - s ezt megint Brockmöller írjll 
a keresztény embernek, akinek Isten-központú a világnézete, köte
lesséee a maga részéről is a lehetőségei közt odahatni, hoev e'Z ft.Z
új erő a Teremtő akarata szer-int az ernberiséz javát szolzália fi;

ne az embert és annak kulturateremtő tevékenységét rombolja
szét.

...

A kulturát alakító tényezők médosul ásának természetes követ
kezménye, hogy más formát ölt maga a kultura is. S minél beha
tóbban megismerjük ezt a kapcsolatot, annál világosabb lesz előt

tünk - emeli ki BrockmöIler -, hon az a kultura is, amelyet mi
mogszoktunk "keresz.tény kulturának" nevezni, csupán egyike a
lehetsósres történeti képződményeknek, amelyekben a keresztény
ség kifejeződést keres,
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..A kereszténység- Iényege - úgymond! - az az új élet, amelyet
Krisztus, Istennek fia, a megtestesülésben hozott. Ez az élet nem
.az emberi természet tartozéka, hanem a természetfölötti részvételt
jelenti az isteni életben. Nekünk Isten emberré levésének tovább
vitelét kell látnunk a kereszténységben. Ezzel az emberré levéssel
egy egészen új élet lépett be a történeti valóságba s működik ab
ban. Osakis ebben az, esetben ragadjuk meg a kereszténység lé
nyegét, Nem az emberi természet magasabbra emeléséről v.an szó,
hanem arról, hogy természetfölötti élet járul hozzá az Hgyesek ter
mészetes életéhez, s ennek a keresztények eg'yűttesében, mint kö
zösségben is ki kell hatnia. Míként a kiinduló pont nem az emberi
természet, mint a világnak része, ugyanúgy a cél sem zárul a vilá
gon belül, más szavakkal: nincs alávetve evilági kultúrfeladatnak.
Miként kereszténynek lenni lényegében részvétel Isten termésseté
ben. ugyanúgy rendeltetése is a tökéletes életközösség Istennel az
örökkévalóságban. Ha tehát kulturának az,embeori szellemnek azt a
megnyilatkozását. nevezzük, mikor ez a szellem a természeti adottsá
gokba és folyamatokba a saját eszmevilágá't mint másként-is-lehető
séget belelátja, majd személyes erőkifejtésévela természetszerű létbe
és alakulásba bele is építi, akkor minden további nélkül világos,
hogy a természetfölötti életre- emelkedés olyan történés, amely egé
szen más síkon megy végbe. A kereszténység a maga sajátos köré
ben fölötte áll a természetnek, vagyis a szó formális értelmében
semmiféle kulturfeladatot sem kell végeznie. Másfelőlazonhan ez
az új, kegyelemszerűen ajándékozott isteni élet a keresztény em
bernél nem valami új emelet médjára épül rá az emberi életre.
Ahogyan a természet rendjében a lélek szellemi éle'te a testnek
testi életét bensőleg áthatja és ,~ testet lelkes, any,aggá teszi, ugyan
így van ez a harmadik, az isteni élettel is. Ez a lélek élete, miként
a lélek a test élete. A keresztségben kereszténnyé lett ernber
"új teremtés". Igaz, hogy ezeket az, egyes létrendeket a tudomá
nyos elvonáshan külön is szemügyre vehetjük, ami azonban e1-·
vont, az nem tud cselekedni. Cselekedmi csak a konkréten létező
ember tud, aki keresztény. Ahogyan tehát az ernbernél a cselek
vést a testi élet körében is emberi cselekvésnek nevezeük, ugyan
úgy a keresztény ember minden cselekvése kerelsztény cselekvés,
amelynek a természetfölöt.ti életrend megvalósitását is célul kell
birnia,'

A most előadottak értelmében kézenfekvő állapítja meg
Brockmöller -, hogy a keresztény ember mindenkor csak egy és
ugyanazon kulturf'eladattal találja magát szemben: kifejezni a te
remtő Istentől ajándékozott élet teljes valóságát; Ug'yanígy nyil
vánvaló az is, hogy e feladat teljesítésének kötelessége nem függ
a kulturák nrilyenségétől, mert hiszen a kulturák, minthogy ter
mészeti feltételeik is vannak, e feltételek" változásával maguk is
változnak.

"A kereszténységnek - jelenti ki szószerint Brockmöller 
nem szahad állva maradnia egy bizonyos formánál. Ha a kultura
valamely formája kifutotta magát és elhal, akkor a merev ra
gaszkodás hozzá. még a benne lévő keresztény értékek okából is,
:árulá9sá válik a kereszténység feladata, ellen."

*
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A téves, maradi szemléletnek eredendő oka nyilvánvalóan az"
hogy az ember közvetlenül és mindenekelőtt a részlegeset látja
meg és csak a részlegesről ,tud' az általánoshoz és az egészhez
emelkedni. Könnyen megesik tehát - állapítja meg Brockmöller
-, hogy a keresztény ember hozzátapad azokhoz a részleges ke
reisztény értékekhez" amelyek egy meghatározott kulturában érvé
nvesülnek, vagy érvényesültek; hogy ezek az értékek a keresztény
értékeknek csupán egy részét, olykor nagyon is kérdésessé vált
részét teszik, efölött elsiklik a szeme. "Ehhez járul azután - idé
zem megint szószer-int - -azaz· álvallásos öncsalás, arnikor az em
ber Istenre hivatkozik, de önmagára gondol. Az,t hiszi, hogy jám
bor és vallásos, jóllehet nagy buzgólkodása ellenére is igen ke
véssé jámbor, sőt a szive mélvén talán egyenesen vallástalan, Ez
az. az, öncsalás, amely módot ad neki arra, hogy a- saját érdekeit
és a saját kívánságait Istein akaratának látszata alá raktároeza."

Klasszikus esete ennek Broekmöller szarint a farizeusok maga
tartása a vallásos eszméknek és a kulturának abban a döntő for
dulatában, amely Krísztussal bekövetkezett, Nem azért akarták
ők Krisztus művét elgáncsolni, mintha jobb belátásuk ellenére go
noszok lettek volna, hanem mert eleinte nem láttak, végül pedig
nem akartak látni, És ha ez, a történeti mozzanat nem is oivan
jellegű, mjnt amilven most bennünket foglalkoztat, a példa akkor
is beszédes, mert lényegében ott is a vallási mag-atartási módróI
volt szó az isteni kívánalmak irányában. E tekintetben ugyanis
az akkori helyzet nem különböz.ik azoktól az ujból mesrismétlődő

helyzetektől, amikor a vallási-e-rkölcsi"",;ue'g'Ujhódás okából is el
kell szakadni attól, ami megszokottá vált. Ilyen helyzetekbe kerül
tek a keresztények a zsidó kulturáról a hellén-római kulturába
való átmenet idején, utána amikor ezt a germán kultura váltotta
fel, majd többször is a belőlük támadt úgynevesett nyugati kultura
fejlődése során. "Nem lehet tehát elégg1é óvni attól - mondja
Brockmöller -, hogy a kereszténységgel egy elhaló kultura vé
delmére éljenek vissza. Ha felismertük, hogy a kereszténység szá
mára csak e1gyetlen kultura-alakító tevékenység' adódhatík, amely
nekabban kell állnia, hogyakultura különböző formáit az isten
emberi élet-megvalósítás síkjára emeli", akkor mindig helytelen
nek kell tekintenünk az. olyasfajta szemléletet, hogy "egy elhaló
formát azzal ca meeokolással tartsanak fenn, hogy benne keresz
ténység" fejeződött ki".

Nem vitás azonban - mutat rá Broekmöller, s ez is a megér
téshez tartozik -, hogy a dolgoknak ez a "moz·gásban látása"•
vagyis dinamikus szemlélete igen pallérozott elmét tételez fel,
olyan elmét, amilyenre az átlagembeenél. tehát az átlaekeresetény
nél is kevéssé számíthatunk. Az. emberek többsége' statikus szem
léletűr nyugvó állapotukban nézik a dolgokat, és sokkal inkább a
külső formák azok, amikkel törődnek, mint as eszmék. amelyek e
formákban kifejeződnek Ezért van az, hogy az, emberek a saját
jószántukból nehezen mondanak le még olyan kultura- ős élet
formákról is, amelyek a dinamikus szemléletben, vagyis a törté
neti fejlődés figyelembevételével már elavultak. Altalános szo
ciológ-iaí jelenség- ez, a hívő keresztényeknél azonban sajátos több
letként nem r-itkán mesmvllatkosík még az az alaptalan félelem
is, hogyamegszokott formák elhagyásával esetleg a tartalom is.
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veszendőbe nichet. Előfordul az is, hogy egyesek annál inkább tar
tanak ettől, miuél kevésbbé voltak eddig azon, hogy ők maguk is
belülről alakítsák az életüket.

Nehézség természetesen az is" amit Rahner húz alá, hogy ma
még semmi pontosat sem mondhatunk azokról az eljövendő új
Jo rmákról, amelyeket az, egyhúz és általában a keresztény vallás
közössézek élete fog ölteni. Csak egy dolgot vehetünk teljességgel
bizonyosnak, s ez, az, hogy: "a keresztény vallásosság szernélvibb
PS kevésbbé intézménvi' lesz: inkább az egyének ismételt és, meg
újuló elhatározásaira fog hagyatkozni, mint a kialakult és az
egyének döntésótől füg-getlell kulturális tényezők megőrző képes
ség·ére."

Helyesen mutat rá, hogy "soha sem volt az ember tényleges
és egyben empiriknsun meg-ragadható különállása 11 természettől

és ft többi élőlénytől nag-yobb, m.int napjainkban; szirrte mondhat
nók, hogy az e III her csak most igazolta kózwlfoghatóan lényét,
mint a természettól való k ötet lenségót."

TE, ÉLO HALAÉNEK

Minden lépésed őt dicséri
okosan megformált karod
s gyengéd kezed harangvirág-szép hajlata
és hangod melyen szavak ringanak
mint ladikok a hajnalkék vízen
őt dicséri az ajkak börtönét
boldogan feltépő kacagásod
és könnyeidnek áldott könnyűlése
és minden kis vonal az arcodon
és minden langyos zug a testeden

Es hogyha alszol
halk szuszogásod is szűntelen őt dicséri
s az illetékes angyal
ágyad fölött lebegve gyönyörködik a nyugvó pilla-párban

Ilyenkor én csekélyke verssel áldozom tinéktek.
Tomori Tamás
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