
Ohmacht Núndor

A 75 ÉVES GUARDINI

Világszerte megemlékeztek a komoly tudósről. a mély és eredeti gon
dolkodóról és a nagyszerű íróról: Romano Guardiniról aki az elmúlt év
ben töltötte be életének 75-ik évét. Olaszországban született, Verona vá
rosában. Nevére és eredetére nézve olasz, de már egyéves korában Né
metországba került. Így szerencsésen egyesíti magában ennek a két nép
nek legjobb tulajdonságait: egyfelől az eredetiséget és a találékonyságot,
másfelől az elmélyülés képességet és a fáradhatatlan munkálkodást. Egy
régebbi képén mintha az olasz jelleg ütköznék ki, a későbbieken inkább
a németet véljük észrevenni. De itt is, ott is a csöndes, sohasem háborgó,
talán nyugtalanító, de sohasem vitatkozó kedvű, egyre bölcsebb ember
mutatkozik.

A liturgia

tette elsősorban ismertté Guardini nevét. A liturgikus mozgalorn ennek
a századnak elején indult el azzal a szándékkal, hogy a katolikus isten
tisztelet a hívek legszélesebb köreinek részvételével folyó és megértöbb
aktivitássá legyen. Meg kell szüntetni annak a szemrehányásnak jogossá
gát, hogy a katolikusok csak éppen jelen vannak a misén, de nem értik
azt és nem vesznek tevékeny részt benne. A mozgalom elindítása már
bíztatóan kezdett terebélyesedni, mikor Guardini föltűnt mint a Iegszor
galmásabb terjesztőinek egyike.

Első könyvet mind a mozgalom szolgálatában állnak. Ott fogta meg a
dolgot, hogy nem liturgikus oktatásról szól, hanem liturgikus nevelés
ről, és mindenekelőtt azt az élményt iparkodik tudatosítani, mellyel a
hívő a szentségeket, a láthatatlan kegyelemnek látható jeleit fogadja.
Igyekszik rásegíteni az embert, hogy a külső formáról olvassa le a belső

lényeget, mert a liturgia titokzatos történések világa. Hangoztatja, hogy
a jelekben és mozdulatokban meg kell látni a szimbólumokat. A kereszt
vetésnek, a térdelésnek, állásnak, járásnak - mind megvan a jelképes
jelentőségük. Altalában Guardini az ő különös szerény módján megtaní
tott minket írásaiban arra, hogy mi is a liturgia, mit kell ott érezni és
mondani, rnit és hogyan kell tenni.

A liturgia szeretete attól is függ, hogy inkább tudjuk-e szeretni' a
közösségi, mint a magánáhítatot. Vannak, akik azért nem szeretík a li
turgiát, mert dramatizál, mások azért nem, mert zavarja a magános imád
kozót, vagy mert szerintük nem való az egész népnek, hanem csak egy
egy réteget érdekel. Guardini okos, mérsékelt álláspontja nemcsak meg
nyugtat, de meg is győz. Mint kifejti, sohasem lehet azt kívánni, hogya
liturgia legyen az áhitat kizárólagos formája. Nem pótolhatja a liturgia a
komoly lelkigyakorlatokat sem, amelyek tudatosan egy célra irányulnak:
eddigi lelkületünk megváltoztatására. Szent Ignácnál a liturgia nem is
szerepel. A liturgiával kapcsolatos szemlélődéseiben Guardini kiterjesz
kedik a test és a lélek viszonyára, az egyes embernek a közösséggel való
összefüggésére, embernek és dolgoknak kölcsönhatására is. Az ember
nemcsak "lélek" és nem is a manicheizmus szerinti lélek, nem a test bör
tönében vergődő rabmadár, melynek hivatása, hogy onnan kiszabadulva
fölfelé szárnyaljon. A test és a lélek kölcsönösen segíti' egymást; a lélek
ugyan belülről tör kifelé, de ugyanakkor kívülről is hat befelé.

A liturgikus szellem ébresztését és erősítését ápolgatta Guardini egész



sor gyakorlati célzatú írásművével LS. Nem hagyhatjuk említés nélkül
Keresztútját, s annak bizonyos értelemben hasonmását, a szentolvasóról
szóló könyvecskéjét. Mennyi keresztutat irtak már! De ilyent, mint Guar
dini ? Esetleg még a Claudel-féle állítható melléje, főként abból a szem
pontból, hogy mind a kettő elsősorban az egyénileg imádkozó s mélyebb
értelmet és megnyugvást kereső emberhez szól. Ebbe a körbe tartoznak
fordításai a misekönyv és a breviárium szővegeiből meg a katolíkus köl
tészetből, amilyent nálunk Babits Mihály az Amor Sanctusban és Sík
Sándor a Himnuszak könyvében alkottak.

Guardininak gondja volt arra, hogya "szituáció", a mindenkori hely
zet fogalmát és legfőbb elveit tisztázza és így hozzájáru1jon a lelkiismeret
tisztántartásához. A jóról, a lelkiismeretről és az összeszedettségről szóló
kis könyve mintha csak lelki jótanácsokat adna. De már az alaphang
mást mond. Az ember - úgymond -- a mindenség középpontja és a
gondviselésnek annyira gondja van ránk, minden egyesre, mintha mind
egyikünk külön-külőn csakugyan középpontja volna a világnak. Feszült
ség van Isten és az ember közt abban az értelemben, hogy a mindenkori
helyzetnek megfelelően folyton alakulóban vannak a dolgok. Az általános
cselekvési szabályok természetesen továbbra is érvényesek, minta tipikus
cselekvés elvei és mint minden cselekedetünk legfőbb törvényei, tehát
például, csalni sohasem lesz szabad. Tény viszont, hogy Isten minden
embert külön egyéniségnek, helyesebben személynek tekint, mindegyi
künknek külön neve van Istennél (Jel. 2, 17), míg a többi teremtmény
csupán a faját képviseli. A gép egyik alkotórészét mindíg ki lehet cserélni
egy másik ugyanolyannal, de az embert mint személyt sohasem helyet
tesítheti egy másik ember. Ebből következik, hogy a különféle helyzete
ket mindenkor külön kell mérlegelni. A legegyszerűbb helyzet is kérdé
seket vethet fel. mig cl bonyolultság érzése nagyon is. felszínes lehet. Be
nyomásainkat tehát meg kell szűrnünk, Ezt .az estét például otthon csend
ben töltjük és lemondunk a társaságunkról, mert ezzel megnő fogékony
ságunk egy lelkigyakorlat tanulságai számára; máskor meg éppen a tár
saság nyujt védelmet az elárvulás veszedelmeivel szemben.

Az egyház értelme

is bizonyos tekintetben úgy tűnik Guardininak, mint egy polaritás fe
szültségébe ágyazott valóság. Az egyházról igen sokan írtak már előtte,

se szeri se száma a kimerítő, hatalmas köteteknek. Neki azonban vannak
külön mondanívalói is Az ,egyház értelméről. Az egyház is - ~ejti ki
Guardini - minden emberi műnek tragikuma alatt áll; ilyen az igazság
nak s az emberi ismerésnek és tanulásnak össze nem hangoltsága: ilyen,
hogya tökéletesség képe emberi ábrázoláshoz van kötve; vagy hogya
szentmise kegyelme kötve van olyan cselekedetekhez, amelyeket emberek,
tehát gyarlőri visznek véghez. Az egyházon keresztül keressük az üdvös
séget, azért itt a jó és rossz valami különös feszültségbe jut: a jó volta
képp jobb, a rossz pedig rosszabb - ha akaratunk és szívünk le nem győzi.

Krisztus él az ő egyházában, de - a keresztre feszített Krisztus.
Isten nem holt fogalom, hanem az élő Isten - mutat rá Guardini Az

élő Istenről írva - aki transzcendencíájában belenyul az egész teremtés
be, de ugyanakkor immanens az életben. Nemcsak a fejnek' szóló tudás,
hanem olyan, amely az ember szívét is gazdagítja. Th éppen ez az utóbbi
a döntő, mikor az Istenről gondolkodunk, amint egy evangélikus vallású
méltatója állapította meg. Guardini egyik jellemző vonása ugyanis, hogy
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soha senkivel nem került ellentétbe politikai vagy vallási okokból. Egye
temi katedrájához a legkülönfélébb pártállású és vallású emberek töme
gesen eljártak és csöndesen, elgondolkozva távoztak. Nem is találunk
egész írói multjában olyan kijelentéseket, amelyek a politikai vagy val
lási téren más nézetűekkelvitáznának. Bizonyára itt van egyik oka annak,
hogy zavartalanul hirdetheti a maga keresztény meggyőződését.

Ez az elf'ogulatlansága teszi lehetövé, hogy mások lelkivilágába is
roppant érdekes kirándulásokat tegyen és megtalálja ott Krisztus egyhá
zát vagy annak legalább őszinte nosztalgiáját. Dosztojevszkij keleti orto
dox vallású író, még hozzá nem is éplelkű ember, azt hihetnők tehát,
hogy távol esik Guardini érdeklődésétől. De mihelyt olvasgatni kezdjük
róla szóló írását, mindjárt látnivaló, hogy itt sem a szépirodalom vizs
gálgatása a cél, hanem kísérlet arra, hogy egy nagy emberen és nagy
művészen keresztül meghallgassa a kereszténység szívverését. Vissza
megy. a keresztény ókorba is, hogy képet alkothasson magának Szent
Agoston megtérésénelc igazi, vagyis tulajdonképp belső történetéről.Sőt egy
külön könyvben - A kezdet - megvizsgálja a megtérés két összetevő

jét: a szinte kétségbeesett emberi erőfeszítést és az együttműködő jóságos
isteni kegyelmet. Ágoston egyébként leülönösen kedves szentje Guardini
nek, mert egészen modernül ható vonásokat talál benne a dán Kierke
gaard böleselete szerint. Agoston megtérése Guardini szerint ott kezdődik,

hogy tulajdon létének nyugtalanító megélése űzi szüntelen, ami azért fi
gyelemre méltó, mert mintha a mai embernél is ez az örökös nyugtalan
ság jelentkeznék fokozódó mértékben. Mint Agostonnál, hasonlóképp
Pascalnál is a keresztény öntudat világába száll le Guardini, úgy vizs
gálja ennek a sokat vitatott és ugyancsak háborgó léleknek alakulását.
Pascal mint tudjuk harcos és nyughatatlan természet volt s egyik vezető

alakja lett a nem jó emlékezetű janzenízmusnak. Ám ez a harcos termé
szet életének végén mégis teljesen megbékél. Mindössze 39 éves volt,
mikor meghalt, és 20 éves kora óta nem esett napja testi fájdalmak nél
kül. Az igazlelkűség volt előtte a legszellemibb erény és ez vissza is ve
zette őt ,a szkizmából az ősi egyházba.

A Krisztus-probléma

is sokszor foglalkoztatta Guardinit. Jézus Krisztus képe az ujszövetségben,
ebben ,a könyvecskéjében próbálja megmutatni nekünk Krísztust úgy,
amint .az ujszövetségben találjuk. Nem úgy tehát, ahogy a bibliakritika
láttatta: prófétának, vallási zseninek. bölcselőnek, erkölcstanítónak, szo
éiális újítónak,a mindennapi élet egyszerű emberének, egy minden va
lóságtól távol álló Idealistának. Szent Lukács evangéliuma beszél a két
emmauszi tanítványról, amint útközben az Úr csatlakozik hozzájuk és
feddi őket: "Ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek el mindazt, amit a
próféták jövendöltek. Hát nem ezeket kellett-e elszenvednie a Messiásnak,
hogy bemehessen dicsőségébe?" És csak ettől fogva értették meg Krisz
tust ők és az apostolok is. Tehát akik kezdettől fogva vele voltak, hallot
ták beszédeit, látták csodáit, végül részesei voltak a tragédiának: még
míndig nem ismerték és megzavarodtak. Érdekes és izgató végigkísérni
az ujszövetség Krísztus-képét kezdve a szeritpáli leveleknél, folytatva
Szent János evangéliumán és a Jelenések könyvén és csak aztán fogni
hozzá a legkönnyebbnek látszó, de éppen azért a legnehezebb ponton: a
három első evangéliumnál. Mert itt Krisztus nem halála után, megdicső

ült állapotában áll előttünk, mikor már megdicsőült alakját látták, és
imádták. mint Üdvözítőt és minta Jelenések könyvének itélő biráját.
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Hanem életében látjuk, mikor úgy beszél az evangélium szerzőivel és má
sokkal, mint egyik ember a sok közül, és semmi sem árulja el jövendő

nagyságát, legföljebb - egy-egy mondás ("Menj, bűneid meg vannak bo
csátva"), vagy egy-egy csodatétele. Akkor megállunk és kénytelenek va
gyunk megvallani, hogy most megint "egy pillanatra" nem értjük Krisz
tust: annyira csak az ember áll itt előtérben.

Mindezt a vizsgálódást pszichológiailag viszi végbe Guardini. Az Úr
emberi valósága mindenben embert rajzol, csak a nagyon óvatos pszicho
lógia sejtet valamit, ami ezen túl mutat, Külőnősen érdekes Jézusnak az
élettel és halállal szemben elfoglalt álláspontja. Az élettel szemben Jézus
teljesen egészséges, munkabiró, erős embernek mutatkozik. Hogy halála
mégis meglepően rövid idő alatt -- három óra - következett be, annak
magyarázatául jó arra is gondolni, hogy .a halálban nemcsak a test, ha
nem a lélek is felmondja a szolgálatot. Ami pedig a halált illeti, itt az a
különös, hogy Jézus ötször beszél ugyan haláláról, de mindannyiszor fel
támadásával kapcsolatban. Guardini egész írása arra irányul, hogy osz
tozzunk az egyház Krisztus-csodálatában és erősödjünk a keresztény hit
ben. A kereszténység lényege című szintén rövid lélegzetű dolgozatában
Guardini ,arr,aaz 'eredményre jut, hogy ,ez a lényeg - Krisztus szemé
lye. A keresztény tan nem egyéb, mint az ő tanítása, a keresztény erkölcs .
nem egyéb, mint az ő erkölcstana, s mindezt abban a meggyőződésben

vallhatjuk, hogy máris hasonlíthatatlanul többet állítunk a kereszténység
ről, mint például Harnack az ő hasonló címü munkájában.

Ehhez az Úrhoz tehát csak imádva közelíthetűnk, Ezt igazolta Guar
dini vaskos kötete, amelynek Az Úra címe. Végigkísérhetjük benne

. Krisztus Urunk földi életét születésétől haláláig, föltámadásáig és menny
bemeneteléig. Az ilyen könyvek száma csakugyan légió. De Guardini
igyekszik újat és többet is adni, amikor Krisztuson keresztül megvilágít
ja az egész keresztény létet. Általában nem hagy kétségben a vizsgált
problémákról. De vannak esetek - ez is csak őszinteségének bizonysága
-, hogy magára hagyja az olvasót az el nem intézett kérdéssel, miután ő

maga sem látja biztosan a megnyugtató választ. Könyve ennek ellenére
azoknak is jó szolgálatot tesz,akik még nem jutottak el a hit megnyug
tató igazságáig, hanem csak "útban vannak" feléje;

Szűz Mária alakját is közelebb hozza a mai emberhez. A csendes
szűzről annyi sokan gondolják, hogy neki nem is voltak igazi fejtörései,
hiszen ő mindent megértett. Pedig nem úgy van - jelenti ki Guardini.
Mikor a 12 éves Jézusra őrjítő gondok után rátalálnak s ezért a sok ke
resésért érthető módon szemrehányást tesznek neki, egészen meglepő a
gyermek Jézus válasza: "Hát nem tudtátok, hogy nekem Atyám házá
ban kell lennem?" Szűz Mária nem értette, de szivébe véste ezeket a
szavakat. A kánai mennyegzőn elfogyott azoknak a kis embereknek a
bora és Mária kéréssel fordult Jézushoz. De ő nem felel úgy, amint vár
ták, sőt édesanyjának ezt a kemény szót mondja: "Mi közöm nekem és
neked, asszony?" Nincs szó róla, hogy Mária erre a válaszra megsértőd

nék, de nem értette akkor sem, mikor Jézus mindjárt utána megteszi a
borcsodát. Mikor pedig hírül viszik Jézusnak, hogy anyja és "testvérei"
keresik és persze zavarják, mert éppen tanított, akkor azt kérdezi: "Ki
az én anyám és kik az én testvéreim ?" Aztán körülnéz és így folytatja:
"Aki Atyám .akaratát teszi, az nekem bátyám, testvérem és édesanyám."
Itt úgy, mint az előző esetben - mondja Guardini -, érezzük azt a
mérhetetlen távolságot, mely Szűz Mária - ha még úgy a legtökéletesebb
ember is - és az Isten Fia közt egy pillanatra megnyílik. És a keresz-
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ten, mikor Jézus így szól hozzá: "Asszony, nézd, a te fiad" és Jánosra
mutat, ezzel elutasítja magától a legjobb édesanyát. Igen, mert ő most már
benne áll az ő "órájában", amely borzalmas és mindent követelő hatal-
mával ott áll fölötte. Más irók is igen nagy számban foglalkoztak ezzel a
problémával, de talán egy sem lépett annyira közel a kérdés magvához.
mint Guardini.

A hit

és a ·hithez hozzátartozó pszlehikai és etikai fölkészülés elsőrendűen le
köti Guardini érdeklődését. Hiszen amin gondolkodott, mind csak arra
irányult, hogy a hitet elmélyítse, biztosabbá és valódibbá tegye. Először

is azt a hitet, melyet észrevétlenül szívtunk magunkba, de amelyet a gyer
mekkor és a serdülőkor nehézségein keresztül is egyenes vonalban vit
tünk magunkkal a férfikorba. Ez a szerenesés eset ugyancsak nem jut
mindenkinek osztályrészül. Sokan, igen sokan vannak,akiknél a hit eset
leg szerenesés indulás után is elsekélyesedik, vagy kellő táplálék híján
csak senyved, sőt erkölcsi vagy egyéb válságok miatt veszedelembe kerül.
Végül vannak és ugyancsak nem kevesen, kiknek hite el sem jutott a
fejlődésre képes állapotig. Mindezeket a fejlődési fokozatokat az orvos
érdeklődésévelfigyeli Guardini és gyötrődík, hogy mit is tehet itt maga a
lelki orvos és mit kell bizalommal .a kegyelemre biznia. Megfigyeli azt is,
hogy miként keletkezik a hit, hogyan erősödik tudatossá, milyen szenve
délyekkel és veszélyekkel kell megküzdenie. A hitről és az Or imádságá
ról írt kiváló könyvecskék ebben a tárgykörben mozognak és ha talán
gondot is okoznak, élvezetes és tanulságos olvasmányok.

Az .Gr imádsága című könyvnek még más mondanivalója js van. A
Miatyánk hét kérése az ismert módon következik egymás után, de amit
mindegyikhez még hozzáfűz, az újnak tetszik, legalább is erősen a mai
ember természetéhez van szabva. Hiszen ez már a hithez elérkezett em
bert kívánja erre az imádságra: az Úr imádságára megtanítaní. Isten aka
ratának teljesüléséért külön imádkozni kell, mert ez az akarat általában
nem kényszerít, hanem az alázatos imádkozóval együtt megy "a gyenge
ség homályába". Nem kell azt Bem felejteni, hogy Isten a "mennyben"
van, azért ki kell valahogy emelkednünk földies álláspontunkból. A sa
ját létünk érzéséből kifejlődött biztonságérzésnek meg kell inognia és
sejtésszerűen belénk kell költöznie az Istenről szölö egészen más, új és
fölfoghatatlan valóságnak. Ezek az elmélkedések látszólag egyszerűek, de
mély teológiájuk a mai embernek szól és megtanítja, hogyan kell valami
új bizakodással imádkozni. Az időt és az örökkévalóságot kapcsolja ösz-
sze újszerű módon. '

Minden jó imádság feltételeire: az előkészületre s az imádság külső

rendjére akar megtanítani Az imádság előiskolája. Imádkozni nagy do
log, ahhoz megfelelően föl kell készülni. Ilyen előkészítő föladat Isten
fölségének és alapvető tulajdonságainak meggondolása. S ezek közé tar
tozik Isten szentsége, és magától értetődően vele szemben a bűnbánat és
ennek tartozéka, a bátorság. Az embernek ugyanis', amikor számot vet
bűnös mivoltával, az emiatt támadt szégyenkezest el kell birnia. Olvasás
közben érezzük, hogy Guardini a mai ember lelkének fájó pontjaihoz
nyúl. Külőnösen sikerültek az imádkozó nehézségeire ésa hit válságaira
vonatkozó megnyugtatások. Az olvasónak nem ritkán az az érzése, hogy

. a mondottak nem egészen ,,stimmelnek" és valószínűleg nem is egészen
- igazak az ő esetében. De ez adva van azzal, hogy amit az író mond, az
egy bizonyos középvonalhoz van szabva, akárhány keresztény hivő esete
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azonban bizony e középvcnal alatt, vagy valahol fölötte helyezkedik ei.
Ilyenkor az ember ne egykönnyen tartsa magát kivételnek, hanem gondol
jon arra, hogy a mondottak a keresztény történelem hosszas tapasztalatain
alapulnak. Ha ő aztán mégis kivétel volna, akkor nincs más hátra - ál
lapítja meg Guardini -, mint hogya. maga számára külön tanácsadót
keressen,

Szokás mondani, hogy a szükség megtanít imádkozni. Hát ez igaz. De
a közmondások, mert annyira szűkreszabotta terjedelmük, általában csak
a fele igazságot tartalmazzák és így néha megfordítottjuk is igaz lehet,
hogy ti. a szükségben elmegy az ember kedve laz imádságtól. És ha valaki
olyan lelkiállapotban van, hogy egyáltalában nem megy neki az imádság?
Annak azt tanácsolja Guardini, hogy térdeljen le Isten előtt, vagy pedig
szépen álljon meg előtte és mondja: "Istenem, én tudom, hogy most imád
koznom kellene, de lásd, nem megy": ezzel legalább kipontozza az imád
ság helyét. És a hitet még csak kereső ember - mert ilyenek is vannak,
talán nem is kevesen -, ha egyebet nem tud imádkozni, ezt mondja:
"Istenem, te ismeretlen Isten, ha vagy, kérlek, vedd tudomásul, hogy ké
szen állok a számodra: kérlek, adj világosságot ! ,Valahogy ez is imád
ság. Guardini tehát nagyon is tisztában van az imádkozó ember nehéz
ségeivel.

Az ember és a mindenség

viszonya folyvást újabb teológiai és egyúttal világnézeti megfontolásokra
készteti a Guardini-féle mélyebb gondolkodókat. A problémák sokasága
szüntelenül izgat minket. A világot a katolikus hit szarint tény hozta létre.
Nem a semita gondolkodás terméke, nem is a sürgető szeretet túláradá
sának szükségképes következménye a világ, ahogy az uj platonizmus gon
dolta. Ennek a "sürgető" szerétetnek - jelenti ki Guardini - nincs köze
a kinyilatkoztatás Istenének szeretetéhez. Mert a világ teremtésének (é
nye teljesen szabad tény, mindenestül Isten szabad szeretete. Ennek a vi
lágnak - úgymond - nincs autonómiája, csak története, mely Istentől

ered, és arra kötelezi a világot, hogy folyton tökéletesítse magát. Ami pe
dig az embert illeti, Isten nem úgy teremtette, mint a tengert, köveket,
növényeket, sőt állatokat. Hanem úgy, hogy létbe szólította és szólítja ke
gyelmével. Az ember rendeltetése az, hogy a világot oda vezesse,ahová
csak a szabad emberen keresztül juthat. Tehát a világ nem az' indusok
gondolata, a "maya", amely Isten fantáziájának nem valós játéka. A ki
nyilatkoztatás a valóság komolyságát adja a világnak. A jónak persze,
hogy szerenesésnek. a tisztának egyúttal szépnek, az igazságosnak mín
dig sikeresnek kellene lenni, miként a mesében. Ha még sincsen így, a
kinyilatkoztatás föltárja az okát is: a bűnt. Csak halálunk után lesz teljes
igazság - fejti ki Guardini a Világ és személy című roppant érdekes
művében.

Az isteni előrelátásról, a gondviselésről is ad Guardini néhány új,
vagy újszerű gondolatot. Nem a szerencse kedveltje az ember, nem is a
szerenesét hozó csillagok, előjelek, talizmánok megajándékozottja, ameny
nyiben "szerencse" kiséri. Az sem a gondviselés megpillantása, mikor az
ember. félig lecsukott szemmel néz ki a világba: ami egyezik a reményei
vel, az gondviselés, ami nem egyezik, arról nem kell beszélni, mert úgy
sem értjük. Pedig sokan így fogják fel a jámbor, az istenfélő ember maga
tartását. Bezzeg a szentírás, nevezetesen az újszövetség másképp látja a
gondviselést, mikor azt mondja: "Keressétek először Isten országát; a töb
bi majd hozzáadatik nektek". Tehát korántsem tündérmese, nem "Te-
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rülj meg asztalkám", ahol az embernek semmiről sem kell gondoskodnia.
A mindennapi gondoktól nem ment föl a gondviselés, hiszen tapasztaljuk,
hogy a föld csak kemény munka árán termi meg a míndennapí kenyeret.
Emellett azonban mi, hivő keresztények, arról sem feledkezhetünk meg,
hogy amilyen mértékben törődünk Isten birtoklásával, olyan mértékben

, fog érezhető módon is megnyilatkozni munkánkon keresztül a gondviselés.
Ebből az is nyilvánvaló, - folytatja Guardini -, hogy a gondviselés nem
kész, állandó rendszer, hanem ellenkezőleg: folyton alakul. De ezt nem is
szükséges mérlegelni és vizsgálni. Mi hiszünk és bízunk benne, s ezzel már
ez a földi életünk is beleépül az örökkévalóságba.

A kereszténység egészen Aquinói Szent Tamásig a világot és a kegyel
met nem választotta ketté. Ezek csak a középkor második felében külö
nülnek el egymástól. Guardini újabb és nagyérdekességű könyvének cí
me három szóból áll: Szabadság, kegyelem, sors és Guardini mindegyik
alá egy-egy gondolatcsoportot helyez el úgy, hogy a szabadságot, la kegye
lem természetes előkészítő fokait és a sorsot a kinyilatkoztatás világánál
kiszélesíti és a szabadságból a háromszemélyű Istent választó döntő sza
badságot, a kegyelem természetes fokaiból a hit kegyelmét és végül a
sorsbóla gondviselés minden személyhez külön odaforduló jóságát építi
ki. S mindezt olyan stílusban, mely sokhelyt eléri a nagy próza esz
ményét.

A determinizmus egyáltalában tagadja az akarat szabadságát, az ab
szolut akarat hívei éppen ellenkezőleg, a végletekig fokozzák erejét. Pla
ton gondolatát Guardini az emberi szellem egyik legmélyebb meglátásá
nak vallja: a dolgok lazért jók, mert a szabadságból, azaz Istentől valók.
Ma már tudjuk, hogy a szabadakarat tényét nem lehet merő Iogikába
oldani; csak azt igazolhatjuk, hogy a logikával összebékíthető. inert na
gyon szépen elhelyezhető ,a logika tényezői közt, Az ernberből - írja
Guardini - nem lehet istent alakítani, mert szabadsága korlátolt, és ezt
a világot, melyben él, nem magának köszönheti, hanem tőle kapta; nem

.ajándékul, hanem Isten akarata szerint való használatra. Igaz, hogya'
népek vallásos szövegei az Isten irányában fönnálló szabadság tudatát
hordozzák, de akaratunk szabadságarendesen csak megközelítő.

Azt a szabadakaratot, melyről Szent' Pál apostol tanúskodik példaadó
módon s amely akár a keresztény szabadság nevet érdemli, csak Istentől

származtathatjuk. Erről szól Guardini említett könyvének második ré
szében. Istené a kezdeményezés mindabban, ami .az üdvösséghez tartozik.
Igaz, hogy az ernber szabadakaratával maga is a legszorosabban együtt
működik, de osak Isten kegyelmével válik szabaddá a bűn kötöttségétől.

Keresztény gondolkodó nem ,fogadhatja el azt a nézetet, hogy Istennek
nem lehet engedelmeskedni, mert ő "heteronomos", tniként Kant mon
dotta. Szerintünk Isten nem "heteronomos", nem a "másik", hiszen éppen
az ő parancsaihoz való alkalmazkodás teszi lehetövé, hogy szabadon cse
lekedhessünk. Az ember, ahogyan mi látjuk, önmaga fölé van építve, Szent
Agoston nyilatkozott akként, hogy az ember lényege szerint mindig ke
reső valaki.

A kegyelmet tagadja a "végzet", értve utóbbin azt, hogy sorsáról
nem tehet az ember. Guardini érzi és meg is vallja, hogy ebben a kérdés
ben nem tud teljesen kielégitő választ adni. Akik a végzetet reális hata
lomnak gondolják, úgy érzik, hogy ellen kell állniok és akkor győznek.

Egyesek az "oraculumra" hallgatnak és úgy iparkodnak megjavulni; má
sok babonás szokásokat kezdenek, tehát olyan dolgokat, amelyeknek hiá
bavalóságát ők maguk is belátják; vannak, akik fatalístákká lesznek:
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minden úgy fog jönni - ez az érzésük -, amint el van határozva, és ha
nem sikerül a tervük, akkor is kitartanak szándékuk mellett és a fölemelt
fejjel való elmerülést tartják életük méltó beteljesedésének; ismét mások
úgy vélekednek, mint a sztoikusok, akikben nincs harciasság és gondolat
ban inkább lemondanak emberi értékükről, csak ne bántsa semmi az ér
zékenységüket.

Az Úr Jézus életében semmiféle végzetbe vetett hitet nem találunk~
szögezi le Guardini. Ö elfogadja az ellentétes lehetőségek közül azt, ame
lyet a természet törvényei, a társadalmi élet összefüggései és az emberek
döntése készített elő: ez számára a mennyei Atya akarata. Ebben az egé
szen külőnleges viszonyban eltűnik életéből minden rideg megadás és ta
nácstalanság. Feladata emberileg iszonyú és a: véghezvitel módja rette
netes. Teljesen magára marad és nem akad senki, aki igazságot szolgál
tat neki. De a megváltást fölényes biztonsággal véghezviszi és úgy megy
be dicsőségébe. Itt teljesen hiányzik a végzetszerűség. És a megváltás óta
a világ helyzete más lett: az ember Isten közelébe jut. A megváltás a
kinyilatkoztatás titka marad, de nem végzetszerű. Sokszor a helyzet, az
akkori és egyszeri helyzet szabja meg Jézus Krisztusnak és minden ember
nek teendőjét. Arnikor kialakul valami helyzet, mindig egyszeri, és rá
szól az emberi lelkiismeretre: tedd meg! és: így cselekedjél! Mindjárt
jobban értjük az üdvözítő tetteit, ha arrnigondolunk, hogy "ez az ő órája"
és benne a mennyei Atya akarata, tehát parancsa. Itt van az -előreren

delésnck, azaz predestinációnak valódi értelme - jelenti ki Guardini. A
predestináció Isten szeretetének gondolata, garanciája annak, hogy ,az em
ber egész élete Isten kegyelméből és az ember szabadakaratából, mint cse
lekvési elvből tevődik össze. Mihelyt máskép értjük, valami borzasztó
dologgá válik.

Guardini Goethében látja meg a most már elhagyott "ujkornak" há
rom legjellemzőbb gondolatát: természet, autonom személy, saját nor
máiból teremtő kultura. Most más időket élünk - állapítja meg Guardini
Az újkor vége című könyvében. A vilagotrnost már zárt rendszernek te
kintik természettudósaink és így lehullt róla eddigi varázsa, amely
pantheísta ábrándozásokat táplált. Isten mintha hajlékát vesztette volna
ebben a mi kimérhető világunkban. Az emberben pedig a lélek rétegeit
födözték föl. A sok bonyolult, közvetett számítás megszüntette a világ
"természetes jellegét", Gondoljunk az atomfizika vagy a világűrt járó gé
pek tervezésének és ellenörzésánek roppant következményeire. Most vagy
kitolódnak a megfigyelés határai - írja Guardini - és olyan tárgyak és
hatások nagyságaira tudunk majd rájönni, amelyek idáig érzékelhetet
lenek voltak; vagy az sem lehetetlen, hogy az indirekt érzékelésnek olyan
fajtája fog kifejlődni, mcly az idáig még absztrakciós gondolatot fölveszi
tervei közé. Meg is, rajzolja ennek az eljövendő korszaknak emberét, azt
az új embertípust, aki képesnek érzi magá t a világon való uralkodásra,
Nem bénul meg a félelemtől, hanem "otthon" érzi magát az új világban.
Határozottan nem liberális. Nem míntha nem volna érzéke a szabadság
iránt, hanem mert föltétlen szükséges dologról kell dönteni: életről vagy
halálról. Ért ahhoz is, mit jelent parancsolni és mit engedelmeskedni.
Olyan ember, akinek ujból van érzéke az aszkézishez. És szolidáris min
den embertársával. aki egyazon helyen van vele és ugyanabban a ve
szélyben dolgozik. A jövőben így - véli Guardini - főleg olyan embe
rekre lesz szükség, akik megvalósítják a "metanoiáf', a gondolkodas és
érzésvilág megváltozását.

Lenyűgöző és egyben megható az a iszéles látókör és az a lelkiismere-
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tesség,ámely Guardinit éi1ei-nappal odaköti egyre újabb és mélyebb
problémái mellé. Mert 75 évével sem gondol arra, hogy nyugalomba vo
nuljon és színte fiatalos erővel teszi közkinccsé eszméit. Hogy tudós-e in
kább Guardini, vagy inkább filozófus és költő, azt ilyen gazdag egyéni
ségben nem merjük kutatni. Bizonyos azonban: minden igyekezetével
azon van, hogy a katolikusokat pozitiv irányban, a kor követelményeinek
felismerése irányában vezesse.

•

Osz A SZIGETEN

Ezen a padon nyáron gyakran ülnék,
mert fák veszik körül, gyep és virágok.
Mit is csinálnék itt? Elnézném innét
merengve azt a kis darab világot,

ami elég a boldogsághoz éppen.
Most csak sétálgatok s a pesti házak
egymáshoz b'Újnak, a híg napsütésben,
megalkotva a bérkaszárnyanyájat.

KIRANDULAs KÖZBEN

A kerti utak összegyűrt fűzérben

hevernek. Itt-ott szálas liliom
tartja magasba büszkén a fejét. Fenn,
pilléren nyugvó verandáikon

Bzínes foltokban ülnek a családok
és csokoládét isznak és henyén
morzsolják szét a mazsolás kalácsot,
amit bevon híg mézével a fény.

Itt volna jó a fű közé heverni
és reggelizni lustán, mint azok.
Ha mást nem, hát felhőket, fákat enni,
egész felfalni estig a napot,

aztán reszketve futni, mint az árnyék,
vagy mint az els6 emberpár, mikor
kiűzték a paradicsom csoclás szép
és bűvös labirintusaiból.

Toldalagi Pál
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