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Guardini alakjának
kontúrjai

Talán meglepőnek tűnik, mégis fel kell tennünk a kérdést: ma, a 2l.
század elején érdemes, aktuális-e még Romano Guardiniról (1885
1968) beszélnünk? Erre szeretne választ adni a jelen tanulmány.
Megkíséreljük Guardini életművének fő vonásait úgy felvázolni,
hogy közben felvillantjuk életútjának néhány állomását is - mind
ezt a teljesség igénye nélkül.

Guardini nyugodt természete mögött sokszor a riadtság, az ön
magában való kételkedés, a depresszióra való hajlam rejtőzött. Az
egyetemeken a tanár kollégáitól való elszigeteltsége ellentmondá
sos módon párosult baráti kapcsolatainak sokaságával, melyek fő

leg az ifjúsági mozgalomban betöltött szerepéből adódtak. Halk, a
figyelmet mégis annál inkább magára vonó hangja volt. Beszéde
közvetlen, intenzitása belülről fakadt.

Professzori tevékenysége idején (1923-1933: Berlin, 1945-1948:
Tübingen, 1948-1962: München) hallgatóinak tábora két csoportra
oszlott. Egyikhez tartoztak azok, akik azért nem hallgatták, mert
előadásait tudománytalannak tartották; mások viszont azért tar
tottak ki mellette, mert az volt a benyomásuk, hogy valóban azt
gondolja, amit mond, még ha nem is mindig mondja el mindazt,
amit gondol. Kortársai egyenes jellemet ismertek meg benne, aki
személyén, előadásain, írásain keresztül egy olyan keresz
ténységet igyekezett felmutatni, amely méltó a bizalomra. Gon
dolkodása kezdettől fogva nem provinciális, hanem európai volt,
miként erről - a Vigilia jelen számában olvasható - Európa
tanulmányában is tanúságot tett.

A kezdetek, a "Quickborn" mozgalom és a liturgikus megújulás

A modernizmus-vita Guardini szellemi kibontakozásának kezdete tübingeni tanul
mányainak 1906-1908 közötti szakaszára tehető, amit ő maga is
egyetemi éveinek legboldogabb és leggyümölcsözőbb korszakának
tartott. Ez az időszak sajátos módon egybeesett a modernizmus
körüli vitával, melyben a modernisták úgy a természetes, mint a
természetfölötti kinyilatkoztatás alapjait a szubjektumba, valamint
a történelembe helyezték, és azt hangoztatták, hogy a vallás az em
ber tudatalattijából származik, a kinyilatkoztatás pedig nem más,
mint ennek az immanens vallási szükségletnek a tudatosulása. Fel
fogásuk szerint a Szentírás - akárcsak az egyház dogmái - az
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lRomano Guardininak
Montini kardinálishoz írt,
1952. márc. 29-i levele.

(Archiv Bayerische
Staatsbibliothek). A

tanulmányban található
Guardini-idézetek a

szerző fordításai.

"Quickborn" mozgalom

emberi szellem önmagára ébredésének természetes gyümölcse csu
pán. X. Pius pápa Pascendi dominigregis kezdem enciklikájában ítél
te el és bélyegezte tévtanoknak a modernizmus eszméit mint az
agnoszticizmus és immanentizmus megnyilvánulásait.

Guardini nem vett részt a modernista vitában, így megmene
kült annak minden kínos következményétől is. A modernizmus
irritációitól való távolságtartása az egyházhoz való hűségével és
őszinte, mély kötődésével magyarázható. Ó maga így vall erről:

"Még államtudományt hallgattam, amikor világossá vált szá
momra, hogy a tulajdonképpeni keresztény döntést nem az Isten
fogalommal, nem is Krisztus alakjával, hanem az egyházzal kap
csolatban hozza meg az ember. Ettől kezdve tudtam azt is, hogy
igazi hatékonyság csak az egyházzal való egységben képzelhető

l "le.
A "Quickborn" szó jelentése: "az élet forrása, az élet kútja". Ez

volt a neve annak a katolikus ifjúsági és liturgikus mozgalomnak,
amelyben Guardini I92D-tól intenzíven vett részt, és I924-től elis
mert szellemi vezetője is lett. A Quickbornhoz való viszonya
meghatározta úgy a saját, mint a mozgalom életét, melynek alap
motívumaiként a következők jelölhetők meg: a szentmise ünnep
lése, a liturgia közösségi formái. a természetben tett kirándulások,
absztinencia. Mindezek alapja egy komoly, de mégis vidám, alap
jában véve mélyen hívő és egyszerű szemlélet volt. A mozgalom
egyrészről tudatos ragaszkodást jelentett az egyház tradicionális
értékeihez (tekintélyelvűség, rendszerezettség és világos kontú
rokkal rendelkező közösség hangsúlyozása), másrészről viszont
az energikus, fiatalos lendület felszinre hozását is megtestesítette,
amely a sokszor megkövesedett formákba már nehezen tudott be
illeszkedni és megújulásért kiáltott, s amelyhez szorosan hozzá
tartozott az önálló szerep- és felelősségvállalásra való törekvés is.

A mozgalmon belül Guardini az intellektuális szemléletet kép
viselte, ezáltal nézeteltérése támadt a Quickborn idősebb, konzer
vatív tagjaival, akik az ő megálmodott ideálját: egy interdiszcipli
náris katolikus akadémia létrehozását Burg Rothentels székhellyel
- ami a mozgalom Würzburg közelében fekvő fellegvára volt 
a valóságtól elrugaszkodott ötletnek találták. Bár az akadémia ter
ve így nem valósult meg, Guardininak sikerült szemléletét ér
vényre juttatnia, ám továbbra is fennmaradt a kétféle látásmódból
eredő, kölcsönös bizalmatlanságot árasztó légkör. Nem mondhat
juk tehát, hogy Guardini alakját és művét mindig nyugodt at
moszféra vette körül, inkább vitatott személyiséggé vált - főleg

azoknak a teológusoknak és egyházi előljáróknak a szemében,
akik ellenezték a liturgia terén bevezetett újításait, s rossz szem
mel nézték fáradhatatlan tenni akarását a Quickborn mozgalmon
belül. Guardini sohasem akart forradalmat, a higgadt, de elkötele
zett reformok híve volt. A nyílt konfrontációkat úgy sikerült elke-
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"A liturgia szelleme"

2Romano Guardini: Der
Gegensatz. Versuche zu

einer Philosophie des
Lebendig-Konkreten.

Mainz, 1925.

rűlnie, hogy szinte teljesen lemondott a polémiákról; ehelyett po
zitív, konstruktív módon igyekezett közzétenni mondanivalóját.

Első műve, mely meghozta számára a hímevet 1918-ban, A li
turgia szelleméről írott könyve volt. A "liturgia" lényegét Guardini
a "cél" és az "értelem" fogalmainak megkülönböztetésével igyek
szik feltárni. Míg a cél egy kívülálló pontra irányuló törekvés fo
lyamatát jelöli, addig egy dolog értelme annak centrumát önma
gában ragyogtatja fel. Az igazság, de éppígy a művészi alkotás
közvetlen módon semmiféle célt nem szolgál, azonban minden
képpen értelmet hordoz. Magát a liturgiát nem nevezhetjük "cél
szerűnek", mert szándékosan sem nevelő, sem művészi feladatot
nem tűz célul maga elé. Legmélyebben fekvő értelme egyszerűen

a "szemlélés": Isten dicsőségének szemlélése.
A liturgia Guardini szerint az a médium. amelyen keresztül az

ember egyáltalán emberré válik. Az emberi létet a fenyegetettség
légköre övezi, és Guardini ebben a helyzetben keres az ember
számára kiutat a liturgia újraértelmezésével. Eközben óva int az
egyoldalúságoktól. Elismeri a felvilágosodás és az újkor érdemeit
az ember egyénné válásának folyamatában, ugyanakkor figyel
meztet annak veszélyeire is, továbbá hangsúlyozza a közösség ab
szolút magasságokba emelésének helytelen voltát. Guardini szel
lemi-lelki magatartása az ellentétekről alkotott felfogásában gyö
kerezik/, miszerint az ellentétekből és poláris viszonyokból fel
épülő valóság sohasem juthat el a teljes kiegyenlítettség állapotá
ba, mert az egyet jelentene a halál megmerevedett nyugalmával.
Ebből az eszmei bázisból kiindulva áll ki a közösségi liturgia fon
tosságának hangsúlyozásával egyidejűleg az imádság és áhitat
egyéni formái mellett; felhívja a figyelmet minden egyes ember
személyiségének értékeire, illetve ellenzi azoknak egy zavaros,
helytelenül értelmezett közösségiségben való feloldását. Szót emel
a személyes tettekben megélt Krisztus-követés és az egyház
szentségeiben jelen lévő, azok által közvetített krisztusi üdvözítő

hatás párhuzamos létjogosultságáért. Guardini alapelve tehát: a li
turgia terén is fontosabb az ellentétek elfogadása, semmint gyors
elsimítása és semleges módon történő közös nevezőre hozása,
mert az egyház csak így képes a liturgia fényesen izzó centrumá
ból a világ peremeit is megvilágítani és felmelegíteni.

Keresztény világnézet

Guardini számára elsősorbannem a teológia vagy a filozófia a fon
tos, hanem mindenekelőtt a keresztény hit találkozása a világgal.
Munkásságának egyik központi témája a keresztény világnézet,
amellyel kapcsolatban a következőképpen fogalmazza meg állás
pontját: a világnézet fogalma "kezdetben az újkori relativizmus és
szubjektivizmus kifejeződését jelentette a vallásos dolgokkal kap-
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3Romano Guardininak
Heinrich Frieshez írt,
1952. júl. t-í levele.
(Archív Bayerische

Staatsbibliothek).

Krisztológia, exegézis

4VÖ. Romano Guardini:
Das Christusbild der

paulinischen und
johanneischen Schriften.

Würzburg, 1961, 14.

SRomano Guardini:

Systembildende
Elemente in der

Theologie Bonaven/uras.
Die Lehren von lumen

men/is, von dergradatio
entium und der

influentia sensus
et motus.

Leiden, 1964, 216.

csolatban, és már nem a minden kor számára érvényes igazságban
hitt, hanem csak a személyi, történelmi és etnikai feltételektőlfüggő

szemlélethen (vö. Dilthey, Troeltsch, Jaspers). Ezután tapadt hozzá
az a jelentés, mellyel a politikai totalizmus illette. Ezzel szemben
én azzal próbálkozom, hogy helyét egyrészről a kinyilatkoztatásba
vetett hit, másrészről pedig az empírikus szemlelet között jelöljem
ki."] Guardini nem utasítja el a történelem, pszichológia, szocioló
gia vagy a filozófia eredményeit, illetékességi körűket azonban szű

kebb határok közé helyezi, mint amire ezek a tudományok jogot
formálnának. A természetes megismerés eredményei Guardini szá
mára önmagukban is érvényesek maradnak mindaddig, amíg alá
rendelik magukat a hit megismerési tevékenységének. Ebben az
esetben minden egyes szempont az egész szolgálatában áll, míg ha
önmagát abszolúttá teszi, akkor ezzel egyidejűleg a hit tárgyait is
az objektiválható szintjére degradálja.

A keresztény világnézet középpontjában Jézus Krisztus alakja
áll. Az Úr című könyvében (1937) - mely krisztológiájának fő

műve - a születéstől az apokalipszisig a hívő szemszögéből raj
zolja meg Jézus alakját úgy, hogy kezdettől fogva transzparenssé
teszi a benne kifejeződő isteni valóságot. Guardini értelmezésében
a Jézusban találkozó isteni élet és a kontingens emberi történelem
eredményezi magát az isten-emberi drámát. Ahol az abszolút ha
talom az önkéntesen vállalt tehetetlenséggel találkozik és kon
frontálódik, ott, ebben az egységben jelenik meg Jézus alakja 
utánozhatatlanul, összehasonlíthatatlanul, egyedi módon. Guardi
ni - saját korához képest is kissé szokatlanul - ugyanabból a
nézőpontból szemléli Jézus Krisztus alakját az Újszövetség külön
böző könyveiben, ahogyan azok mai formájukban előttünk áll
nak, így az ábrázolás különbözőségeitinkább csak formálisnak te
kinti. Ez a kiindulópontja a történelem-kritikai exegézishez való
viszonyából ered, melyről az a véleménye, hogy - jóllehet jelen
tős eredményeket tud felmutatni bizonyos részletkérdésekben 
tulajdonképpeni tárgyát: a Szentírást mint az isteni kinyilatkozta
tás letéteményesének e~észét szem elől tévesztette és ezzel meg
szűnt teológiának lenni.

A világnézeti kérdésfeltevésből kiindulva Guardini számára
alapvető jelentőségű a teológia gyakorlati orientáltsága. Gondol
kodásának ez a vonása kétségkívül Bonaventura hatására vezet
hető vissza (mind disszertációjának, mind pedig habilitációjának
ő volt a témája). Guardini utal arra, hogy Bonaventura "egy teo
retikus kérdést mindig úgy válaszol meg, hogy az a vallásos éle
tet a leginkább elősegítse. Metodológiailag bármennyire is támad
ható ez az eljárás, mégis azon a helyes belátáson alapul, hogy a
megismerés és a cselekvés egy végső egységen nyugszik"." Guar
dini szándéka az volt, hogy felrajzolja egy többdimenziós teológia
vázlatait: "Egy olyan teológiát kellene létrehozni, amely a Szerit
írás alapvető valóságából, az egyház elementáris tartalmából és
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sWahrheit des Denkens
und Wahrheit des Tuns.

Notizen und Texte
1942-1964. Aus
nachgelassenen

Aufzeichnungen hrsg. v.
Felix Messerschmidt,

Paderbom
u. a. 1980, 125.

A II. világháború
hatása életére és
gondolkodására

7VÖ. W. Dirks: Ein
angefochtener sehr

treuer Christ. Zur
Erinnerung an Romano

Guardini. In: Die Zeit
vom 13. 10. 1968.

az élet lényegéből indulna ki - olyan nyelvi formában, amely a
teológus és a világi hívő közös sajátja lenne.,,6 Antropológiájára
sajátos jelzőt használhatunk: "felülről kiinduló antropológia". Ez
azt jelenti, hogy nem "alulról", az emberi létből, illetve annak az
isteni kegyelemtől absztrahált, hanem attól áthatott valóságából
indul ki: a keresztény kinyilatkoztatás tényének centrumából, te
hát Isten felől közelít az emberhez.

Jóllehet Guardini fiatal korától kezdve politikailag érzékenynek
mutatkozott, véleményt formált az államról és a szociális kérdé
sekről, figyelemre méltó, hogy gondolkodásának ez a vonása 1945
után még intenzívebben mutatkozott meg - ez tükröződik min
denekelőtt Az újkor vége (1950) és A hatalom (1951) című művei

ben -, míg az ifjúsági mozgalommal, liturgiával, biblikus teoló
giával, sőt általánosságban a teológiával való addigi mély elköte
lezettsége jelentősen alábbhagyott. Vajon miért? Guardini életében
egyértelműen válaszvonalat jelentett a II. világháború, mivel ad
dig felépített életműve főleg kívülről - részben azonban belülről

is - megkérdőjeleződött. Berlinben 1939-ben megszűntették az
1923-ban számára alapított Vallásfilozófia és Katolikus Világnézet
tanszéket, őt pedig kényszernyugdíjazták: betiltották a Burg Rot
henfelshez kapcsolódó tevékenységét, miután a várat a nácik az
1933-as részleges kisajátítás után 1939-ben teljes egészében birto
kukba vették. 1941-ben pedig megszüntették a Quickborn-mozga
lom Sehildgenossen című folyóiratát. illetve betiltották előadásait

is. 1943-tól a háború végéig egyik barátjánál, Iosef Weiger plébá
nosnál húzódott meg a sváb Mosshausenben.

A II. világháború történései tehát mély sebeket ejtettek életén, s
Guardini korábban nem tapasztalt intenzitással tette fel a teodícea
kérdését, miszerint az utolsó ítéletkor nem csak kérdezett, hanem
kérdező is lesz egy személyben. Reménykedve bízott abban, hogy
az angyal nem tagadja majd meg tőle a választ arra a kérdésre,
amelyet számára egyetlen könyv, még a Szentírás sem, még a
dogmák, az egyházi tanítóhivatal, de a teodícea, a teológia - így
a sajátja - sem tudott megválaszolni: "miért, Istenem, miért ve
zetnek az üdvösséghez oly szörnyű kerülők, miért az ártatlanok
szenvedése, a bűn?"?

Ami túlragyog a feledés homályán

BBilanz der Theologie im
20. Jahrhundert:
Bahnbrechende

Theologen, hrsg. von H.
Vorgrimmler und R.

Vander Gucht.
Freiburg/Br., 1970.

Sajnos aligha tagadhatja bárki, hogy Guardini a 20. századi teológia
leginkább elfeledett úttörői közé tartozik, holott a zsinatban kicsú
csosodot megújulásnak döntő impulzusokat adott. Guardini mél
tánytalan elfeledésével kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a ha
lála után két évvel megjelent A 20. századi teológia mérlegeB című

könyv a kor úttörő katolikus teológusainak sorában Chenu, Baltha
sar, Rahner, Congar és de Lubac mellett Guardini nevét meg sem
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"Dialógusa" a
klasszikus és a

kortárs szerzőkkel

9Romano Guardini:
Berichte über mein

Leben.
Autobiographische

Auúe~hnungen. Aus
dem NachlaB hrsg. v.

Franz Henrich.
Düsseldort, 1984, 47.

említi. Vajon miért? Kétségtelen tény, hogy korának teológusai kö
zül gondolatait mélyrehatóbban csupán E. Przywara és M. Schma
us használták fel műveikben. Ennek az lehet az oka, hogy Guardini
inkább klasszikus szerzőkkel folytatott dialógust, akik több megol
dással kecsegtették feltett kérdései megválaszolásában. Erről a von
zalomról tanúskodnak monográfiái Pascalról (1935), Augusztinusz
ról (1935), Hölderlinről (1939), Dosztojevszkijről (1939), Rilkéről

(1941), Szókratészről (1943) és Dantéről (1937; 1958). Korának meg
határozó teológusaival és szellemi áramlataival azonban nem bo
csátkozott igazi párbeszédbe. Megállapításunk igazolást nyer ak
kor, ha Guardini műveiben nagyító alá vesszük az általa megemlí
tett nevek jegyzékét. Az antik kor, a patrisztika, a skolasztika és az
újabb kori szellemtörténet képviselői mellett a névsor a kortársai
közül említett Buber, Heidegger és Jaspers nevével jószerivel bezá
rul. Guardini nem foglalkozott kora vezető filozófiai áramlataival
(Heidegger, Sartre, Camus, kritikai teória, nyelvfilozófia és herme
neutika). Mindez oda vezetett, hogy művei hatástörténetének foly
tonosságában törés állt be, amit sajnos fenomenológiai éleslátása 
amellyel saját korának jelenségeit ma is érvényes összefüggésekkel
fogalmazta meg - sem tudott kompenzálni. Írásaiban egyáltalán
nem érinti az ökumenizmus témakörét, Kierkegaardot kivéve
egyáltalán nem olvasta a protestáns gondolkodók műveít, így nem
meglepő, hogyaprotestantizmussal szinte semmiféle kapcsolata
nem volt. A tübingeni iskola szellemét is kevéssé hagyta magára
hatni, így kritikusai esetenként joggal vádolják történelmietlenség
gel, amennyiben bizonyos problémákat, illetve gondolkodókat az
adott kortól elkülönítve szemlélt, és mások meglátásait kevéssé dol
gozta be műveibe.

Guardini teológusként nem a szisztematikus kérdések mélyre
ható taglalásában látta feladatát, hanem a katolikus világnézet ki
fejtésében. Ez is közrejátszott abban, hogy teológus kortársai nem
igazán fogadták el, hogy nem tartozott a II. Vatikáni zsinat és az
akörüli megújulás fő sodrához, jóllehet 1961-ben kinevezést ka
pott a zsinat liturgikus előkészítő bizottságába. Az a tény, hogy
Guardini az őt foglalkoztató témákhoz ritkán és csak a legszüksé
gesebb mértékben használt fel másodlagas irodalmat, nem meg
gondolatlanságból, hanem sokkal inkább munkamódszerének tu
datosan vállalt döntéséből eredt. Ő maga így vall erről: "Tudato
san lemondtam a mindenkori szaktudásról. Megpróbáltam 
amennyire csak képes voltam rá - eljutni a kérdés lényegéhez és
igyekeztem azt ily módon megoldani. Szándékom az volt, hogy
amilyen mélyen csak lehetséges, behatoljak a szöveg legbelsejébe
és aztán ebből a bázisból kiindulva vizsgálódjak. Ez termé
szetesen kockázatot jelentett, mondhatni vakmerőséget.?"

Guardini gondolatai a liturgia, krisztológia, antropológia és
egyháztan témaköreiben hűen mutatják, hogy mennyi dinamika
rejlett század unk első felének teológiai törekvéseiben. Sok minden
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nem lenne a liturgikus mozgalom impulzusai nélkül az, ami ma
számunkra magától értetődő: az anyanyelvű igeliturgia, a misén
történő rendszeres áldozás lehetősége; az a tudat, hogy a liturgi
kus cselekményekben az egyház mint Isten népe és Krisztus teste
talál önmagára; a szentségeknek az az értelmezése, hogy azok
Krisztus és az egyház cselekedeteiként jelek és médiumok, melye
ken keresztül a keresztény hit önmagát fejezi ki és erősíti meg.
Guardini szavai élethűen támasztják alá az itt elmondottakat:
"Azt, hogy a liturgikus mozgalom kezdete óta mekkora utat tet
tünk meg, mennyi mindent értünk el, mennyi minden vált magá
tól értetődővé, jól szemléltetheti az alábbi kis visszaemlékezés.
Nem sokkal az I. világháború előtt így szóltam az egyik egyete
mista barátomhoz: »szeretném megélni, hogy egy plébániai isten
tiszteleten, egy nem énekelt, hanem mondott misén a hívőkhöz

fordulok, Dominus vobiscum-ot mondok és nem csak a minist
ránsok, hanem az egész jelenlévő közösség válaszolja: Et cum spi
ritu tuo. Így volt ez akkoriban«".JO A világhoz való odafordulás a
keresztény hit centrumából, s a kereső tekintet egységének megte
remtése, amely a hitből kiindulva képes felfogni a világ élő való
ságát: ezek Guardini egész munkásságának központi törekvései.
Ebből a szempontból fogalmazza meg - máig érvényes módon
- az egyház feladatát is: nem a tekintélyelvűség ráerőltetése a hí
vekre, és ezzel párhuzamosan az engedelmesség megkövetelése a
fontos, hanem olyan légkör megteremtése, amelyben a hívő em
ber belső szabadságából indíttatva találja meg helyét az egyház
keretein belül.

Összegezve megállapíthatjuk: Guardini egész életében azon fá
radozott, hogy az ortodoxiában gyökerezve, az isteni kinyilatkoz
tatásba vetett hitet megőrizve átmentse a kereszténységet az új
korba, mégpedig oly módon, hogy a kereső embert ott szólítsa
meg, érje el, segítse és szolgálja, ahol ő azt igényli. Életművének ak
tualitását éppen az adja, hogy ezt a szándékát sikerült megvalósí
tania.

728


