
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

III

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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