
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az elkereszténytelenedés folyamatát
vizsgálva két olyan rnozzanatot észlel
tünIk, amelyek alkalmasak arra, hogy
széles tömegeket elfordítsanak a val
lástól. Az egyik az a feltevés, hogy át
hidalhatatlan szakadék tátong a tudo
mány és a vallás közőtt, a másiJk a

.vallás "eLidegenítő" hatásálnak tapasz-
talása, értve ezen a vallásnak a teljes
emberi felelősség kikapcsolására vagy
elhalványítására használható voltát
azokinak a társadalmi kérdésekinelk te
kintetében is, amelyeknek megoldása
kizárólag evilági feladat. Hogy mind
az említett feltevés, mínd az említett
tapasztalás való tényeIkre is támaszko
dtk, semmáképpen sem tagadhatjuk.
Ugyamakkor azonban azt is megálla
píthatjuk, hogy a ihivaJtfkozott tények,
amelyeket a tísztánlátók a rní olda
Junkról is, és már annakidején ds rel
panaszoltak, nem magából és nem ab
ból a vallásosságból erednek, ame
ilyet a Ikereszténység általában s Ikü
lőnösen a katolicizmus IIlJapjainJ1d>ai11
hirdet.

Nem kétséges azonban, hogy a val
lásos meggyőződést tápláló és erősítő
iilyen természetű felismerések csak
abban a mértékben léphetilk túl egy
elmélkedésre hajló keresztény "eLit"
meglehetősen szűk köret, amilyen
mértékben gyakorlatilag is szóhoz jut
nak egyházi életünkben. Mert ne fe
ledjük, dolgunk van nekünk egy
másfajta elidegenedéssel is, rnimt
amelyről legutóbb beszéltem. Ez pe
dig bizonyos eladegenedés az egyház és
a modern világ ~özött, ami a meg
szüntetés célzatával a második vadí
káni zsinat ősszel kezdődő negyedik
ülésszakának is témája lesz. Nem árt
tebát, ha ezzel a kérdéssel is szembe
nézünk, úgy OOQgy Klemens Brockmöl
ler cselekszi legújabb könyvében,
amely Lndustriekultur und Religion
(Ipari kultúra és vallás) címmel máris
három kiadást ért meg.

*
A neves jezsuita szerző ezúttal is

égető problémáikat vet fől, alkárcsak
korábbi művében, amely Christentum
am Morgen des Atomzeitalters (Ke
reszténység az atomkor hajnalán) cím
mel tíz évvel ezelőtt jelent meg. Ak
kor is heves vitálk támadtak a SZJeIZŐ
körül, de meglátásainek zöme csakha
mar áUtalái110s elfogadásra talált.

Lr j a Mihelics Vid

BrockmöUemefk ebből a könyvéből

egyébkénrt a Vtgilia 1955 decemberi
számában egy fejezetet is közreadtUillik,
amelyhez Doromby Károly írt beveze
tést, majd az 1956 januáIri számban
"új életformák" címrnel magam is
foglalkoztasn vele. Enne!< a Ifégebbi
könyvének azt az alapvető tételét -W
szí :most tovább Brookmöller, hogy a
kereszténységet és az egyházat ki ikell
emelni az agrár-kor alakzataiból és
gondolücodásí módjaaoól, mert a rnára
bekövetkezett ipari ikor sok vonatao
zásban más dcövetelményeket térnaszt.

"Ha a nép jel'entős hányada nem
jár templomba - írja Broekmőller-,
a távolmaradás egyik oka lehet a val
lásosság megíogyatkozása :is, másik
aka azonban nyilván az, hogy az em
bereik nem érzík kielégítettnek vaííás;
igényeiket. Nem vonzza őket az a mód
sem, ahogy az egyJház térségében a hi t
.életet gyakorolják." Mert arnire szük
ség V1aJ1 - folytatja Brockmöller -,
nem egyszerűen annak megrnutatása,
!hogy a rnodern ember a rnodem világ
ban is hite ezerant élhet. Arra kell tó
rekední, hogy a vallás alakító erőként

hassa át a mai világban dolgozó hí
vő ember életét, s ne csupán felszíni
jelenségként csatlakozzék ahhoz, amit
más erök a,J,aJkítot1Jak: ki. A vallásnak
megint együtt-munkálkodó tényezővé

kell válnia, ennek azonban elenged
hetetlen feltétele, hogy az egyház ben
sőleg is elkötelezze magát az új tár
sadalom irányában. Vagyis ha az ipari
társadaúom tkifejlődésével mélyreható
változások történtek az emberi együtt
élésben. aikkor az egyháznak is, mint
vallási. intézménynek, el ikell oldódnía
a unúJ.rt alakzataitól és a vallásos élet
rendet illető régebbi elképzelésektől.

számot vetve azzal is, ihogy a változá
sok nemcsak az embernek emberhez,
de az embernek Istenhez való V'ÍSW
nyát :is befolyásolják.

Hogy a külső életvíszonyokat a XIX.
század kezdete óta mind erosebben ki
bontakozó "ipari forradalom" gyökere
sen mogváltoztatta, ma már senki sem
vonja kétségbe, Emlegetnek 1950 óta
egy "második ipari forradalrnat" is,
amelyet az atomerö hasznosítása és az
automatázácíó indított meg. Brockrnöl
ler szerímt azonban helyesebb azt mon
dani, hogy az iparosodás első fázisa
egy második fázisba lépett, amely már



az ipari kultúrához vezet. Az első fá
zis jellegzetességét Brockmöller <libben
látja, hogy az ipari teclmika nemcsak
új gazdasági rendet hivott életre, de
magát az embert is nílkényszerít€tte
rnindenfóle beállJítottsá,gánaJk. módosí
tására. ideértve a valiásiak és erköl
csicik belső körét is. A feltörő második
fázis sajátosságát viszont abban jelöli
meg, hogy az ember és élete ilrnirJ:W
nem tárgya az átalakulási folyamat
nak, mbként az elsőben, hanern mind
szembetűnőbben ismét alanya, hordo
zója és célja annak. Míg az első fázis
ban az embert az ipari technika maga
alá gyűrte, most az embe'!" varn azon
az úton, ihogy fokozatosan a maga tör
vényének vesse alá, a maga életét te
gye teljesebbé az új technika által.
így azután nemcsak a !külső életvíszo
nycIk formája, hanem a szellemi kép
zetvilág is annyira másszerű lett, hogy
okikal állapíthatjuk meg az egész mai
kultúra másneműségét is.

Ennek az új kulturának lényeges
vonása, hogy a társadalmi rend teljes
újjászervezése mindinkább az egész
emberiség problémájaként lép elő,

amelyet egyetlen nép sem háríthat el
magáról. A nagy ideológiai ellentétek
is többé-kevésbé kihatnak az összes
népek belső életszerkezetére. Ugyan
akkor - fűzi hozzá Brockmöller 
figyelemreméltó együvétartás (konver
gencia) rajzolódik ki, amire oa "békés
koegzísztencía" jelszava is utal. "Min
den oldalon tapasztalható az ellenté
tes Iclyamat is - írja Brockmöller -,
miért is a dialektika nyelvét hasz
nálva tézisnek és antitézisnek színté
zísbe való átmenetelére gondolha
tunk."

Mindez a forrongás új feladatok elé
állítja az egyhámt. Természetesnek
kell tartanunk, Ihogy az egyház kész
beleilleszkední az ipart kultúrába s a
maga vallási erejével is kész elősegí

teni az emberiség békéiét és jólétét a
történetnek ebben az új szakaszában,
Ezt azoniban nem tehetd meg anélkül
- mondja Broekmöller -, hogy új
módom át ne gondoljon olyan vallási
tartalmakat, amelyek a hit egészében
ugyan míndig megvoltak. de csak lap
pangva, miután a konkrét életkörül
mények: mindezídeig nem ösztönöztek
feltárásukra. Egyéb<kénJt is téves az a .
nézet - hangoztatja Brockmölíer -,
hogy a vallás a hitélet és az erkölcsi
élet megváltozhatatlan rendjét nyújt
ja, olyan rendet, amelynek a körülmé-

nyek változásában is változatlannak
ikell maradnia. A vallási és erkölcsi
magatartási módok is változhatnak és
kell is, hogy változzanak, iha változ
mailt a környezeti viszonyok. oka en
nek az a tény, hogy az emberi cselek
vés vallási tekintetben is viszonyt je
lent az ember, mínt cselekvő alany,
és a tárgy között, amelynek írányában
a cselekvő ember álIIást foglal. Ugyllll1
abból a parancsból is más követelések
erednek, ha másféle viszonyokra kell
alkalrnazní azt. Bizonyos, hogy van
nak jogok és !kötelességek, parancsok
és tilalanak, amelyek az ember elvont
'természetéből adódnak. Ilyen például
az élethez való jog. Abszolut, és rnín
dig érvényes marad annak ttlalma,
hogy ártatlan emberi életet semmisít
sünk meg. Vannak azonban nagy
számban olyan szabályok és előírá

sok is, amelyek az ernlber konkrét ter
mészetén, illetve állapotán myugsza
nak, következésképpen véltozhatnak
is. Tipikus példája ennek a kaffiatvé
teli tilalom, vagy az anyagi javakra
vonatkozó tulajdonjog, Hogy az ilyes
féle jogokat "természetjognraJk" nevez
hetjük-e, merőben terminológiai kér
dés - jegyzi meg Brockmöller -,
mert ha igaz is, hogy a konkrét em
beri természetből származtathatók,
nem tartozékai kivétel nélkül mímden
féle emberi tenmészetnek, Ha telhát a
cselekvés szabályatt az emberi terrmé
szethez igazitjuk és megfelelő param
osokat állttunk fel, rníndig figyelem
be ikell venní, hogy rnít értünk "em
beri természeten". Ezzel kapcsolatban
még azt serm elég mondaní, hogy a
természetjog míndíg ugyanaz marad,
csupán az alkalmazásának feltételei és
körüsményei változnak. Mert sohasem
egyedül a külső feltételek változnak,
hanem változik az irányukban állást
foglaló alany, maga az ember ds.

*
A keresztény gondolkodó természe

tesen nem fogadhatja el a rtörténeLmi
materializmusnak azt a tételét, hogy
rnínden vallás csupán ideológiai fel
építménye egy adott korszak termelési
viszonyainak, s nem fogadhatja el azt
a tételt sem, hogy egyedül ezeknek a
viszonyoknak alakulása szaoía meg a
társadalmi élet változásait, Saját tisz
tánlátását zavarna meg azonban, ha
általáncsságban is tagadásba veané a
maexízmusban meglévő nagy iita.zsá.
gokat, Ilyen igazság az is, hogy a tár-
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sadalmí viszonyok változásai többé
kevésbé megváltoztatják a szellemi,
erkölcsi és vallási magatartási módo
kat is, mert hiszen az emberi cselek
vés mímdig vonaJtkozást fejez ki a cse
Iekvő ember és a külső körűlmények

között,
Ettől szölva meg ikell különböztetní

az "alal11yi" és a "tárgyi" vallást 
fejti ki a továbbíakban Brockmöller.
Előbhin azt a módot kell értenünk,
ahogyan az ember vagy emberi cso
port, _ mínt cselekvő alany, a vallás
ígazság- és értéktartalmai irányában
állást foglal, és ahogyan kapcsolatát
látja és keresi az érzékfölötti víilág
gal. "Tá,rgyi" vallás magukat az igaz
ság- és értéktartalmakat jelent], ame
lyek irányában az ember állást fog
lal. S egészen természetes, hogya kül
sö viszonyok változásával az ernber
alanyi magatartása óhatatlanul válto
ziJk, !hiszen bizonyos értékek elvesztik
meghatározó erejüket és helyettük más
értékek lépnek elő, sőt új értékek is
születnek. Dolgolk és vonatkozások más
színben tűnnek föl, hiszen értéküket
végül is egyedül az emberre í.rányuló
voltukiból merítik, aki alanya és nem
tárgya az értékelésnek. Ez ma
gyarázza az összes nagy vahlások tör
ténetében, a keresztény valláséban is,
a reíorrnmozaal-nakat, amelyek mínd
megannyi kisérletet jelentenek az új
körnvezeti viszonyok szellemi birtok
bavételére,

Hogy rnennyire fontos különbséget
tenni az "alanyi" vallás és a "tárgyi"
vallás között, vidágosam mutatják azok
a 'hitbeli nehézségek, amelyekkel nap
jaiooban az ipari társadalom emberé
nek meg kell birkóznia.

Régi tanítás, hogy a vallás tárgyi
lag adott igazság- és értéktartalmát
az ember csak az emberi megismerés
korlátolt és változó képességei .szerint
foghatja föl. Az ember, mínt véges
lény. a maga fogalmaival sohasern ra
gadhatja meg teljesen megfelelő mó
don Isten végtelen lényét. Ezen úgy
segítünJk, hogy amikor Isten lényéről
beszélünk, a mi emberi tapasztalása
ink; köréből alkalmazunk cá fogalma
kat, törölve belőlük mínden tökélet
lenséget. Ha például azt mondjuk,
hogy Isten végtelenü! igazságos, akkor
az emberi igazságosság lebeg előttünk

a legJl)1ag;asabb tökéletesség fokáJn. An
nak az átlagos embernek Istenről V1alÓ
fogalmában azonban, aki nem igen
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tud elvontan gondolkodni, mindíg ma
rad valami konkrét elem is, amely a
saját életkörülményei és eszmevilága
szerínt változik. Az igazságos Isten
nek az az elképzelése például, amely
a feudális társadalmi rendben az igaz
ságos földesurat és a hozzá fűződő

szolgádatí viszonyt míntázta, a mai
embemek már semmit sem mond.

Az emberi gondolkodás sajátossága
az is, hogy szellemi tartalmakat csak
konkrét képzetekben tud imaga elé ál
Iítarri, olyan képzeteloben. amelyek az
érzéki tapasztalás köréből valók. Vo
natkozák ez a vallás tanitotta hitté
telekre is, amelyeknek szellemi tartal
mát ki SEm :D2jez'hetjÜok a 'konkrét ér
zéki tapasztalásból menített képzetek
nélkül. Ha tehát a tulajdonképpeni
igazság- és értéktantalrnak maguk nem
is változnak, azok a .képzetek, amelyek
révén az erncer hozzájuk férkőzhet, a
külső körülrnények változásával na
gyon is változnak.

A bibliai teremtéstörténet lényege
például az, hogy az ernber testből és
lélú'ből áll, vagy még szabatosabbari:
az ember testiségével az anyagíuk kö
rébe tartozik, lelkiségével azonban túl
lép ezen az anyagi koröri. Ha tehát egy
mai ernber a modern természettudo
mánvos világkép ismeretében azt
mond]a, hogy az ember teremtése nem
mehetett akként végbe, ahogyan a Bib
lia Ieír'[u, azt kell felelnünk, hogy tel
jesen Igaza van. Nyilván nem úgy
folyt le a teremtés, ahogyan az aIk
kori emberek az ő akkorí vi,lág,képük
segítsógével elképzelték. De ha pél
dául modern képzeteket használva am
állítaná valaki, hogy Isten a világot
és az embert atomokból építette föl,
még ez a rnodermizálás is nehézsége
ket keltene, hiszen köztudomású, hogy
az atom sem az utolsó építőeleme a
rnindenségnek. Amellett pedig még
mímdíg Ihiányoznék a világikialakulás
rnodern elíképzelésének lényeges voná
sa. az nevezetesen, hogy a teremtést
nem foghatjuk föl egyszeri ténykedés
nek, hanem folyamatnak kell tekinte
nünk, amelyiben állandó fejlődés megy
végbe Olyan képekben való érzékel
tetések tehát, amelyeket koráobi
élettormák kívántak meg, mára már
elvesztették jelentőségüket a hitélet
számára. A hitigazságokat ma úgy kell
megvilágrtarií, hogy a moderm világ
képet elfogadó ember is magáévá te
hesse azokat.



A teológia és az igehirdetés nem ér
heti be többé egy olyan teremtéstan
nal, amely szerint az anyagi világ és
az ember kész állapotban ikerült ki Is
ten kezéből. Ugyanígy azonban az em
ber viszonyát az anyagi világhoz sem
határozhatja meg egyedül az a szerit
írásban olvasható megbízás, hogy UI13J.
kodiék az anyagi világon és szelgála
tába hajtsa azt. Hivatkozik itt Brock
rnöller Teilhard de Chardin anyag
szemléletére is, amely - mint mondja
- elő sem fordul a hagyományos te
ológaában. Már pedig - fűzi hozzá 
nem csupán az emberről, mint sze
mélyről szóló tanban. tehát a szelle
rniek körében, hanem már laz anyag
fogalmában és az anyagi világ keze
lésében is hasznosítani kell azt, arrnit
a keresztény teológia a Szerithárom
ságra vonatkozó kinyilatkoztatásból
Ielísmerhet, "A három isteni személy
örök életfolyamata, vagyis a három
szemelvű életerő Istenben: ez az ős

képe és ősalapja az anyagi rnínden
ségnek is, amelyben az erő, az ener
gia és a dinamika a tulajdonképpe
ni lényeg."

Hangsúlyoznunk kell: a rní vallási
szemléletünkben az energia, rnínt a
modern technika és ipari gazdaság
alapja, maga az atomenergia is a te
remtő Istentől származuk, és pedig az
zal a rendeltetéssel, hogy az emberi
szellem azt felfedezze s nyomában az
ermber a teremtés kíbontakoztatásá
ban még hatásosabban nnűködhessen

egyutt Istennel. Mihelyt tehát a rno
dern technika megszabta konkrét éle
tet és az érzékelhető nundenség fölött
álló teremtő Istent ilyen kapcsollatba
hozzuk. a mai embert is elmélkedésre
késztethetjük a rnindenható és végte
len Isten felől. Utalhatunk arra is,
hogy minél magasabbra száll az ember
az űrbe, arrnál megrázóbban figyel
mezteti a végtelen csilüagtenger, hegy
van egy erő, amely nagyobb, mínt az
űrhajók rakétája, van egy bölcsesség,
amely túlhaladja az elektronikus szá
mológépek maternatikáját, van egy ví
lágf'ölottí hatalom, amely nagyobb,
mint az összes népek együttes hatal
ma.

*
Mindez nem jelenti azt, hogy UJ

igazságokra lenne szükségünk - eme
li ki BrockmölleT. Többnyire már az
is elegendő, ha fontolóra vesszük a kü
lönbséget a teológiai igazságtartalom

és a teológlal kijelentés között. Egy
teológiai kijelentés sohasem mentheti
ki Isten végtelen tartalmat, csupán
kiválaszthat valamit belőle. Amit
azonban kiválaszt, még ha teljességgel
igaz is, teljesen meddő lehet annak.
a célnak szempontjából. amit a teoló
giai kijelentésnek el kellene érnie,
Dogmatilkai helyessége mellett olyan
távol eshet a valóságos szükségletek
től és várakozásoktól. hogy a hit-kész
ség ébresztése helyett a kedvet veszí
el tőle. A hit ugyanis életforma is,
mint életforma pedig mímdíg új tör
téneti alakot ölt, megfelelő új tarta
lommal.

Az ipari társadalomiban a munika
tenmelékemysége úgyszólván napról
napra növekedik. A járványokat és
éhséget már mem természeti kataszt
rófák kövenkezményeinek, hanern em
bení mulasztásoknak, politikai vagy
gazdaságpolttikad elégtelenségeknek
tulajdonítjuk. A természettől való füg
gést már nem közvetlenül éljük át.
Létünk biztonságáért mind pozitív,
mimd negatív értelemben az emberi
társadalrnat tartjuk felelősnek, mert a
természettel, mint együttműködő erő

vel, eredeti állapotában már alig ta
lábkozunk. Szegénység és bőség nem
annyira a vagyormaík, sokkal inkább
a t:?l'meJé's menetének függvénye. Ro
ha-ncsan csökken a tulajdonból, s gya
rapodik a mumkajövedelemből élők

nek a száma. A jövőről való gondos
kodás és az élet Ikookázataival szem
ben való megvédés a munkavíszonyra
épülő szociálís biztosítások dolga. A
műveltséget is, amely régebben egyes
társadalrnd rétegeik kiváltsága volt,
maholnap rníndenkí megszcrezheti, s
maga a tanulás messzernenően befek
tetéssé válik, amely kifizeti magát.

De nemcsak így mennyiségíleg, ha
rem mínőségMeg is változott az em
b2T viszonya a külvílághoz. Az ipari
technika embere már nem abból él,
hogy a földet "mű'V'em", hanem, hogy
átalakítja. Nem arra ösztökéli csupári
a természetet, hogy többet nyújtson
ne,lci, hanem széttépi eredeti összefüg
géseit s új értéíkelset alakít ki belőle.

A természet életüteméhez való alkal
rnazkodás - szántás, vetés, aratás 
az élet titka előtt való tiszteletet, a
várakozó és reménykedő szorongást
kényszerítette !Tá az agrárkulitúm em
berére. Az ípara kultúra embere a ter
mészet urának és nem szolgájáInak. te-



kinti magát. Alapér7Jése: "A világot
csinálni lehet."

Fontos mozzanat a technikai mun
kafelosztáson alapuló termelési mőd

ís. Az apari forradalom első fázisában,
amíkór a gyári dolgozó az elemeire
bontott munkarnűveletnek csupán
egyetlen elemét végezte szakadatlanul,
méltán beszélhettek lélekölő roootröl.
Azóta azonban megérlelődött az a fel-·
ismerés, hogy az eikként dolgozó em
ber valójában egyik termelő egysége
egy nagyobb közösségnek, A függőség

ugyan megmaradt, de ez nem az alá
vetés, hanem a kölcsönös egymásra
'utaltság rendje. Kell, hogy a pontosan
megmunkált részdarabok tökéletes
egésszé illesZJkedjenek össze, Részfele
lősség hárul ebben a munkafolyamat
ban az egyénre, de ezek a részfelelős

Bégek végeredményben együttes fele
lősséget jelentenek. így azután az
ipart kultúrában is, amely ezen a ter
melési módon sarkall, a társadalmi
rend régebb! hierarchikusan tagozott
merev aláeendeltségeít az egymás mel
lé rendeltség, a társlasság, a "part
nerség" 'Viszonyai váltják fől.

*
Míndezek a változások szükségsze-

rűen új életérzésssel telitik az ipari
társadalom tagjai t, ami másféle vallási
magatartásban is megnyilatkozik.

Az agráríkultúrában gazdálkodó em
ber azt a közvetlen [függést a termé
szetí erőktől, amelyet untalan tapasz
talt, közvetve isteni vagy démoni ha
talanaik'kal azonosította. Még a keresz
ténység felvétele után is a terrnészetí
erőkben a Teremtő rníndenhatóságát
félte vagy dicsőítette. A vallásos él
mény is mandenekelőtt a függőség él
ménye volt. Az ember Istentől kért
áldást a munkájára, s ha ez a munka
sdkerrel járt, hálaimát mondott érte.
Az iJpari kultúrában viszont az ember
nem érez többé ilyen függőséget. csak
ügyeljen a rnunkájára, hibátlan Ile
gyen a szerszám és az anyag, az ered
ményért nines mit aggódnia. Egyedül
a termelő munkája tehát nem készteti
a mai embert arra, hogy dolgos ke
zét kérő imára kulesolja.

A hívő magatartás így bizonyos te
'kiJntetben sokkal nehezebb lett a mo
dem e~ számára - állapítja meg
Brockmöller. Nem találkozik már
olyan közvetlenül Istennel, rnímt az
előtt. Meg tudja magyarázn! azt, ami
régebben tltokinak számított, s az álta-
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la is hasznosítható terraészett erők

működését látja ott, ahol azelőtt egy
személyes Isten közvetlen beavatkozá
sára gondolt. Amit a vallás tanít:
"Ke2Jdetben teremtette Isten a meny
nyet és a földet" - mínt kezdet vég
telen távolságba tolódott vissza, még
akkor is, iha a ,,kez.detet" nem ídőbelí,

hanem lényegbeli kezdetnek fogjuk
föl. Már pedig ha egy fejlődési folya
matba oly rengeteg közbenső tag ik
tatódik be, az ember öntudata és vi
lágtudata is rnódosul. A hit Istenben,
mínt kezdetben és a világ urában, más
árnyalatot és színeket kap.

Egészen a legújaJbb időkig két fel
fogást figyelhetünk meg - írja Brock
möller -, amelyet egyképpen helyre
kell tiJgazítanunk. Az egyiik az a né
zet, hogy a vádlás lényegénél fogva
eszköz az olyan társadalmi berendez
kedések alátámasztására, amelyekben
egyesek vagy csoportok ernberhez mél
tatlan alárendeltségben tartanak má
sokat vagy más csoportokat. A máslik
felfogás szerínt a vallási tudat az Is
tenrtől való teljes fuggőségnek, a tel
jes alávetettségnek átérzésével áll
vagy bukílk.

El kell Ismernünk - mondia Brodk
möller -, hogy az egyház hosszú időn

keresztúl morálteológiaí érvekikel ha
dakozott az agrárkultúra alapjául
szolgáló gazdasági folyamat változá
sa ellen, és csak vonakodva követte a
társadálom átalakulását a. feudális
rendből a polgári rendbe, És sajnos,
ugyanezt áJllapítJha1juk meg arról az
időszakról is, amíkor a teCh:nJik.ai vív
mányolk megindították az átfejlődést

az ipari kUlltúrába: Az iparosodás első

fázisában a tiszta munkabérvíszony a
munka hozadékat egyedül a termelési
eszközök tulajdonosának juttatta.
Mímthogy azonban az ipari munkafo
lyarnat [ővedelmezősége sokszorosan
fölülmúlta a paraszti teremlését, mínd
inkább növekedett a dolgozókban az
"elidegenedés" tudata a kizsákmányo
lás értelmében. Ugyanakikor a kttalr
tás a tulajdonrend hagyományos el
képzelése mellett, amely azon alapult,
hogy a tulajdon állítja elő a növekvő

hozadék nagyobb hányadát, olyan lát
szatot keltett, rnírrtha a jelzett kizsák
mányolást Isten akarná és védené.
Nem csoda így, hogy az evilági jelle
gű "elidegenedés" érzése elidegenedés
érzésévé vált az egyház és az Isten
irányáJlban is. Megvan tehát a magya-



rázata annak - jelenti ki Brockrnől

ler -, hogy az ipari munkásság fel
kelésé az emberi uralmi rend ellen
egyben felJkelés lett Isten uralma el- ,
len is, akivel ezt az emberi uralmat
szentesítettélk. Hasonló történt ahihoz,
mint aminek az új természettudomány
és az új technika kezdetén lehettünk
tanúí - jegyzi meg Brockmöller, "Az
új világkép csak a valláshoz tapadt
hagyományos elképzelések ellen vívott
harc árán juthatott diadalra. Nem ve
hetjük rossz néven, hogy szószólóik
ellentétet állapítottak meg akikor a tu
domany és a hit között, Isten pedig
csupálll fikciónak tűnt fel előttük a ré
gi világkép hiteltetése okából."

Az igazság ezzel szemben az, hogy
az új világképet - mint előző írása
imban én is igyekeztem bizonyítani 
hitünk és vallásos meggyőződésünk

legkisebb sérelme nélkül elfogadhat
juk. Ami pedig az "eLidegenedést" il
leti, Broekrnöller is keményen hang
súlyozza, hogy azoknak a törekvések
nek, amelyek az "elidegenedés" fel
számolását célozzák, nemcsak tisztán
humanisztikus, de mélységesen vallási
alapjuk is van. "Az elidegenedés meg
szüntetése - úgymond -, ami az ipa
ri fejlődés első fázisában annyira köz
ponti problémája volt a dolgozó em
bernek, vallási feladat és kötelesség is
számunkra."

További igazság, hogy már a terem
tésből eredő függőségi viszonyban is
megvan az Istenhez val6 mellérendelt
ség egy faja. Isten teremtette ugyan
az embert - s ebben az értelemben
mindig fennáll a függőség -, de "paII"t
nerévé" teremtette, értelemmel és sza
bad akarattal ruházta fel és munka
társává szólította. A teremtés hitünk
szerínt sem egyetlen egyszeri tényke
dés, hanem a világ fenntartásában és
igazgatásában állandóan folytatódik.
A keresztény vallás tanítása szerínt
Isten az embert személynek akarta és
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teremtette, önállóságát maga is tisz
teletben tartja és a teremtés többi ré
szét alárendeli IIléki. A keresztény fe!
fogásban a történet nem valami, ami
"történiLk", hanern valamí, amiJt az:
ernber csinál, és pedig felelősséggel

csinál. I

*
Az életérzés megváltozását tehát,

amí az ipari kultúrában egyre írikább
észlelhető, semmiképp sem foghatjuk
fel úgy, mint arní ellentétes a vallás
sal - összegezi fejtegetéseit Brock-
möller. Sőt bizonyos értelemben sok
kal jobb feltételeket teremt az igazi
keresztény vallásosság számára, mínt
az agirárkUlltúra feudális társadalmi
rendje. Hogy azonban ez általános fel
ismeressé váljék, a teológiai oktatás
nak és az ígehirdetésnek is elő kell
azt segítenie a keresztény tanítás meg
felelő elemeinek korszerű bemutatá
sával.

Brockmőller kd. is emel egy döntő

mozzanatot, Milyen joggal állitják né
melyek, hogy Isten mándenhatósága.
csak a normális természeti folyama
tokban, mínt másodlagos okokban
nyilvánul meg, nem peddg a vele
együtt ható és együtt alkotó emberi
tevékenységben is, amely felhasznál
ja a teohníkát ? Igazán itt az ideje,.
hogy elejtsüle azt a' régi tételt, hogy
Istent inkább a 'természetben, mint a
technikábaill találhatjuk meg. Ebből

követíkezík, hogya munka kérdésében
is más felfogást és magatartást kell
képviselnünk. Az emberi munka sem
nem csupán rabszolgának való tevé
kenység, amely tísztátlanná teszi a
magasabb kasztbelít, sem nem bünte
tés a bűnért, hanem együtt dolgozás a.
teremtő Istennel, Nemcsak megélhe
tésünket és jobblétünket biztosítja, de'
egyben szent dolog is, mert a szerit
Isten társává tesz rnínket az ő örök
teremtő művében,

A szó legszigorúbb értelmében helytelen dolog közösségi felelősségről be
szélni. Mert a szabad aktus olyasmi, amit minden személynek önáUóan kelt
végreluLjtania és másokkal közösségben nem IuLjthat végre .... És mégis, a kölr
CSÖ1lÖS felelősség a legerősebb köteléket je/,enti, erősebbet, mint mindazok az
élmények, cmetuek a szó igazi értelmében közösségiek lehetnek; Ezen a köl
csönös felelősségen alapul az egyház.

Aki összeszedetten co mélységben él, a "kicsi dolgokat" is nagy összef'Üg
gésekben 'látja. Minél össszeszedeUebben él valaki lelkének bensejében, annál
erősebb a kisugárzása, ami másokat is vonzá.sának ,körébe húz.

EIDITH STEIN gondolataiból
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