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1.
A „religio”, a vallás szó latin eredetije, amely minden nagyobb nyu-
gati nyelv mai kifejezésének alapjául szolgál, a 15. század végéig ki-
zárólag a kereszténységre vonatkozhatott. A szó eredeti jelentése kö-
zelebb állt annak megnevezéséhez, amit ma „tabu”-nak mondunk,
mint a későbbi szómagyarázatokhoz, amelyek a főnévben a „visz-
szakötni” igét ismerték fel. Noha a kifejezésben sokáig jelen van a
régi római religio jelentéseinek maradványa, a kereszténység elter-
jedéses után lehetetlen lett volna egy nem-keresztény formációt re-
ligióként említeni. Az igazi vallás (vera religio) már a korai latin egy-
házatyák óta a Jézus Krisztusra visszavezetett történeti közösség
hite és gyakorlata. Évszázadokkal később, a kezdeti tétovázás után
még a protestáns felekezetek is a religio szóval nevezték meg magu-
kat, és a confessio kifejezést — mint hitvallásuk foglalatát — csupán
sajátosságaik meghatározására alkalmazzák. Csak a nyugati világ
horizontjának kiszélesedését követően, a 18. század végére követ-
kezett be az a fordulat, amiben a religio már nem a kereszténységet
jelentette, hanem egyre határozottabban általános nemfogalomként
jelent meg, amelynek jól formált specieszei vannak, mint amilyen a
fokozatosan megismert buddhizmus, hinduizmus, vagy az évszá-
zadok után végül is (nem utolsósorban Nicolaus Cusanus hatására)
religióként elismert iszlám.

Amidőn a religio általános nemfogalomként emelkedik ki, a val-
lás új lehetősége jelenik meg, aminek betöltése az újkor jelentős ré-
szét végigkíséri. Mindez a reneszánszban még olyan művelődési
forradalom alakját ölti, ahol a kereszténység az új lehetőségnek
nemcsak úttörője, hanem beteljesítője is: a katolicizmus a rene-
szánszban hatalmas szellemformáló erőként működik és vezető
szerepe a protestáns reformációig töretlen marad. A reformáció egy-
részt visszahatás volt a globalizálódó új religióra, másrészt mélyebb
tartalmak kihangsúlyozását hozta, amelyek az új műveltség forga-
tagában elsikkadtak: az emberi személy sajátos, közvetítetlen vi-
szonya önmagához a hit aktusában. A reformáció nyomán kirob-
bant felekezeti háborúk igazi tétje nem az európai hatalmak új
erőviszonyainak kialakítása volt, hanem — mélyebben nézve — a
religio új jelentésének megvédése, amiben nem a tradíció és az ins-
titúció, hanem az emberi személy játssza a főszerepet.

A 17. századi felekezeti háborúk után egy olyan religio igénye jele-
nik meg, ami felette áll az ellentéteknek, valamint racionálisan belát-
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ható és kibontható tartalmakkal bír. Ez volt a természetes vallás (reli-
gio naturalis) új, az ókoritól különböző ideálja, aminek ésszerűsége lett
volna hivatva arra, hogy a religiónak a régit megőrző és egyben meg-
haladó értelmet adjon. Ez a kísérlet egyfelől egyházellenességhez ve-
zetett (gondoljunk csak Voltaire-re), másfelől beletorkollott a francia
forradalom ideologikus ész-kultuszába. A régi religiónak új értelmet
adó törekvések másfelől a katolikus és protestáns misztikában
(Böhme, Pascal, Oetinger, Angelus Silesius stb.) kerestek utat maguk-
nak, ami a német klasszikában és romantikában szinte új vallási re-
formációval felérő mozgalmakban fejeződött ki, mint amilyen a
Goethezeit költészete és a klasszikus német filozófia volt.

Az egyházi kereszténység bizonyos fenntartásokkal részben elfo-
gadta e törekvéseket, ahogyan ezt a teológiai racionalizmus széles
körű elterjedése mutatja (elegendő például Fénelon írásait és hatását
szemügyre venni). Másfelől az egyház, a francia forradalom bukása
után arra törekedett, hogy a robbanásszerűen kibontakozó laicizáló -
dás sal szemben a hagyományos felfogásokat összekapcsolja a vallási
tartalmaktól függetlennek tekintett tudományos és technikai haladás
folyamatával. A romantika, mely kezdetben élvezte az egyházi támo-
gatást, a 19. század közepére elveszítette a neoarisztote liá nus felfo-
gással vívott harcát. Az újak és régiek küzdelme, amely a 18. század
elején bontakozott ki, annál erőteljesebben folyt, minél határozottabbá
vált az egyházi törekvés a régi tartalmak új formákban megvalósuló
fenntartására. A 19. század végén a templomokban is megjelenik a
gáz, majd a villanyvilágítás, kicsit később az elektromos hangerősítő;
s a vatikáni pápai kocsimúzeumban szépen végigkísérhető a folya-
mat, amelyben a pápai hintót — mely egykor a legmagasabb arisz-
tokraták díszességével vetekedett — fokozatosan felváltja a legmo-
der nebb technikai eredményeket alkalmazó, noha szerény kinézetű
papamobil. Ebben a folyamatban elveszni látszott a modern emberi-
ség legfontosabb követelménye: a vallás régi világának gyökeres új-
ragondolása. A kategorikus imperatívusz kanti tétele helyett a prag-
matizmus parancsa jut uralomra, ami — miként erről a 20. század
tanúskodik — mégsem lehetett elég sikeres ahhoz, hogy a keresz-
ténység szellemformáló erejét az események fősodrában tartsa.

Amikor manapság vallásról esik szó, sokan csak ritkán gondolnak
a kereszténység csodálatos épületére. Különösen a szó többes szá-
mát használva hamarabb eszükbe jut a hinduizmus, a buddhizmus,
olykor exotikus afrikai „vallások”, mint az Oltáriszentség világlása az
imádás órái alatt, vagy az odaadó ima az asztal körül, amidőn test-
véreink megtörik az Úr kenyerét. A vallás szó, legalábbis annak latin
eredetű változatai, feloldódni látszik a jelentések sokféleségében,
miközben a jelentés egysége — akár történeti, akár elméleti alakjá-
ban — lassan megfoghatatlanná válik. Ebben a helyzetben a feladat
nem annyira a religio és a környező világ viszonyának az elemzése,
mint inkább annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miképpen
lenne lehetséges a vallás újragondolása ebben az új helyzetben.

Régi és új tartalmak
és formák
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2.
A religio a fent vázoltak során nemcsak üresen általánossá vált, hanem
eredeti értelme is összezsugorodott. Míg a reneszánszban egyszerre je-
lentette a tudományt, a művészetet, a politikát, az erkölcsöt és a spi-
ritualitást — mindazt, amit ma általában kultúrának nevezünk —, a
kiújult teológiai viták során, illetve a szaktudományok hatalmas fel-
lendülése következtében a fogalom egyre inkább a vallás központi
mozzanataira szűkült. A szaktudományok, valamint a politikai szféra
elkülönülése hamarosan elvezetett a képzőművészetek önállósodá-
sához, amelyek terén a katolicizmus egészen a 18. század végéig meg-
határozó maradt. Ám a protestantizmus aszketikus jellege miatt a val-
lási befolyás itt is rohamosan csökkent; a tudományokat követve a
művészet is laicizálódott. Ez a folyamat annak fényében értékelendő,
amit a keresztény liturgia eredetileg jelentett: a liturgia egészleges mű-
vészeti alkotás, amely egyesítette a régi korszak vívmányait a keresz-
tény misztérium bemutatásával és realizálásával az áldozat aktusá-
ban. A liturgia komplex alkotásként tükrözte az egykori ember
valóságfelfogását a kozmikus folyamat reprezentációja által, kiemelve
a keresztény üzenetet. A szertartás maga a kozmikus folyamat, amely
egy nap történetében tükröződik, napfelkeltétől napnyugtáig, a fény
szétsugárzásának tanító hatásán keresztül a fény önfeláldozásának
misztériumáig. A liturgia eredetileg napkeltétől napnyugtáig tart, ki-
fejezve az istentisztelet kozmoteológiai kötődését.

A szaktudományos térhódítás következtében a kultúra e régi je-
lentése fokozatosan elhomályosult; s amikor Kant első ízben különb-
séget tesz kultúra és civilizáció, a tudományos-művészi értelemben
vett kulturáltság és a technikai értelemben vett civilizáltság között,
ezt egy magasabb szintre, a moralitásra nézve teszi. A civilizáció a tu-
domány technikai alkalmazása az élet könnyítése végett; a kultúra or-
ganikus műveltség, vagyis életformálás; de csak a moralitásban telje-
sedik be az emberi cél, a magasabb élet. A moralitás Isten valóságától
függ, ahogyan az igazi vallásnak, az ész religiójának eljövetele is.
A kultúrának e fogalma a Kant utáni fejlemények egyik jelentős
mozgatója. Ez a fogalom áll a kultúra mint történeti folyamat kö-
zéppontjában, aminek beteljesedése Hegel szerint az abszolút val-
lásban következik be. Ennek történelmi kerete a napóleoni háborúk
után helyreállított, a germán szubjektivitás szabadságát megvaló-
sító egységállam, amely az „ész szabadságát kivívja / lesz megannyi
sebnek írja / s vár öröklét fénye rá” (Schiller).

Kant után a kultúra és a civilizáció megkülönböztetése lassan
szem elől tévesztette a magasabb harmadikat, a kanti értelemben vett
moralitást. A megkülönböztetés, gyakran a német nacionalizmus vo-
násait is felvéve, egyre inkább két módon vált közkeletűvé: egyfelől
az angolszász technicizmussal szembeállítva, másfelől a germán kul-
túra és a katolikus religio elkülönítésében, ami a 19. századi Kultur -
kampf hátteréül szolgált. A „kultúra” ebben az összefüggésben egy
új műveltség egészére vonatkozott, ami több, mint a régi religio, és

A religio mint kultúra

Kultúra és civilizáció
megkülönböztetése

Moralitás

179

4. Mezei Balázs -- Kereszténység, kultúra, vallás:Layout 1  2010.02.15.  13:34  Page 179    (Black/Black plate)



egészen más, mint az angolszász civilizáció gépiessége. A moralitás
a 19. század végétől mint e kultúra végső foka jelenik meg, ami a re-
ligio újraalapítására irányul — noha Richard Wagner vagy Rudolf
Otto csupán bemutatták az újraalapítás körvonalait (Parsifal szemé-
lyében vagy a Szent eszméjében), de maguk nem váltak egy új refor -
máció vezérszemélyiségévé. Ilyen vezérszemélyiség egyáltalán nem
jelent meg a világtörténelem színpadán, hacsak nem gondolunk arra
a népre, amely e fejlemények kovászaként, mindennek végpontján,
mikor a kultúra mint küldetés világtörténelmi hódításba csapott
volna át, maga esett égőáldozatul annak a bosszúnak, melynek kiér-
demlése talán a legnagyobb tettnek számíthat. Hiszen a régi religio
pontosan arról szól — akár József történetében, akár Krisztus kereszt -
áldozatában —, hogy a legnagyobb tettek jutalma ezen a földön (le-
gyen szó álomról, tanításról, új zenei valóságról, gondolkodásról,
vagy költészetről) — az árulás.

Vajon nem maradtunk-e mindörökre adósai ennek a szellemiség-
nek, mely köztünk élt és egy új korszakot készített elő, azzal az elis-
meréssel, melyen keresztül betölthette volna hivatását? Nem let-
tünk-e magunk is — kultúránkkal, egyházainkkal, teológiáinkkal
— valamiképpen árulóvá, amikor ez a hivatás fokozatosan körvona-
lazódott és végül kimondta önvalóságát? Nem estünk-e mi magunk
abba bűnbe, amely az Evangélium szerint Krisztus halálához veze-
tett, amikor e hivatás hordozóit magukra hagytuk abban az pusztu-
lásban, amely világunkat mind a mai napig rejtetten meghatározza?

3.
A kereszténység viszonya a kultúrához — mindennek van köznapi
értelme is: megőrizvén a régi tanítás csodálatos tartalmait, kezdjünk
párbeszédet a keresztény univerzumból kiszakadt csoportokkal, kul-
túrákkal annak érdekében, hogy a közös történeten keresztül jobban
megértsük egymást, s ekképpen járuljunk hozzá az új evangelizáci-
óhoz, vagy egyenesen az „élet kultúrájának” terjesztéséhez a „halál
kultúrájával” szemben. Ennek során gyakoroljuk a felebaráti szere-
tet parancsát és eleget teszünk az evangelizációs követelménynek.
E célok szolgálatában mind a katolicizmus, mind a protestantizmus
jelentősen átalakította önfelfogását — a protestantizmus sokfélekép-
pen már a 19. század folyamán, a katolicizmus ezt követően, ám sok
szempontból mélyebben megértve azt a tanulságot, amellyel a felvi-
lágosodás és a legújabb kor fejleményei szolgáltak. Talán éppen azért,
mert a protestantizmus kipróbálta a liberális megoldások széles vá-
lasztékát, az óvatosabban nyitó katolicizmus képes volt megőrizni
magát a szélsőséges megoldásoktól egyház és világ, kinyilatkoztatás
és kultúra, teológia és tudomány vonatkozásaiban.

Kérdés, hogy ezek az átalakítások elég következetesek voltak-e;
kérdés, hogy a protestantizmus egyes ágainak felbomlása (miként
ezt az anglikanizmus belső vitái mutatják), vagy akár a kettős oltár
szembeszökő ténye történelmi templomainkban, nem azt jelzik-e,
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hogy egy folyamat kellős közepén vagyunk, ahol a valódi teendők
csak most körvonalazódnak. S kérdés, hogy e teendők azon vona-
lak folytatásában hajtandók-e végre, amelyeken a kereszténység az
elmúlt évtizedek során haladt. A katolicizmus átalakítása, ami a II.
Vatikáni zsinaton ment végbe, a legfontosabb lépések egyike volt az
egyháztörténet során; ám feltehető a kérdés, hogy ezzel az egyház
elérte-e a kitűzött célokat, vagy ezeknek legalább egy részét. A ka-
tolicizmus, nem utolsósorban a zsinat hatására, ismét történelem-
formáló erő lett, aminek bizonyítéka a 20. század végének törté-
nelme, II. János Pál életműve. Mindezt követően mintha mégis
elveszett volna az a történelmi lehetőség, melyet a szovjet rendsze-
rek összeomlása kínált fel, hiszen a vallási éledés, melynek ered-
ményei túlbecsülhetetlenek, mára sokhelyütt ellenhatásnak adta át
a helyét. Különösen Magyarországon szembeszökő, hogy az 1990-
es években bekövetkezett vallási ébredést nem követte a keresztény
közélet kiterjedt virágzása. Ennek okai részben az általános társa-
dalmi-gazdasági válságban keresendők, másfelől tény, hogy a ha-
gyományos formák és tartalmak átalakulása nélkül nem képzelhető
el a környező kultúra és a kereszténység eleven párbeszéde.

Globálisan hasonló fejleményeket látunk: a katolicizmus politi-
kai szerepének intenzitása a korábbiakhoz képest átalakult, noha je-
lentékeny maradt, miképpen ezt XVI. Benedek regensburgi beszéde
mutatta. A lelki és kulturális megújulással szemben, ami az 1990-es
években jelen volt, ma már inkább az új ateizmus és a szaktudomá-
nyos naturalizmus térhódítását tapasztaljuk. Ennek okai csak rész-
ben keresendők a jelentős biológiai felfedezésekben, mint amilyen az
emberi géntérkép megalkotása. Sokkal inkább egy új ideológia lassú
kiforrásáról van szó, ami a korábbi, hasonló felfogások elemeiből
építkezik, mint amilyen a materializmus, a történeti darwinizmus,
az ismeretelméleti empiricizmus és az antropológiai fizikalizmus.
Világos, hogy ennek az új ideológiának a szemében sem a keresz-
ténység, sem a monoteista vallások, egyáltalán a vallás semmiféle
állítása nem releváns, hanem meghaladandó archaizmus. Noha ez
az ideológia felületes, logikailag és szaktudományosan nem egy
esetben hibás — mégis azt látjuk, hogy hatása nem marad el. Amit
ezzel szemben a keresztény felekezetek, és a katolicizmus különö-
sen, kínálni képes, az inkább a tradíció ereje, a régi felfogások biz-
tossága, logikai ellentmondások kimutatása, a vallás vigasztalása.
A II. Vatikáni zsinat után negyven évvel nincs olyan jelentős intel-
lektuális mozgalom, amely a hagyományos hitrendszer egészét ké -
pes lenne szisztematikusan, korszerű diszkusszióban megtárgyalni
az eltérő felfogásúakkal.

Ez a kép mindazonáltal inkább pillanatfelvétel. A nyugati világ szá-
mos pontján hatnak olyan törekvések, amelyek nemcsak lépést tarta-
nak a szaktudományok alakulásaival, hanem azokkal kapcsolatban
sokszor releváns érveket fejtenek ki. Ezáltal a létező lelkiségi moz-
galmak, akár protestáns, akár katolikus körökben, sokszor képesek
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megszólítani korunk emberét, különösen az ifjúságot, amely látha-
tóan szomjazik a liturgia, s különösen az Evangélium lelkiségére.

4.
A religio hagyománya olyan környezetben jött létre, amit meghatá-
rozott a földközéppontú világkép struktúrája. Ma már e világkép a
régi formában nyilvánvalóan tarthatatlan, mégsem mondhatjuk,
hogy merőben a szaktudományok alapján jobban értjük az élet, kü-
lönösen az értelmes élet tényét az univerzumban. A világegyetem
ma is, minden újabb tudásunk ellenére egyre titokzatosabb hely,
amelyet vizsgálva nem zárható ki, hogy egy ponton mai világké-
pünk pillérei ahhoz hasonlóan roskadnak meg, ahogyan a ptolemai -
oszi világkép egykor zseniálisnak tartott állításai, például a mate-
matikailag egyre finomabban meghatározott epiciklusok elmélete.
De legalábbis annyit állíthatunk, hogy a modern tudományfejlődés
bizonyítja: ismereteink bővülésével exponenciálisan növekszik az is-
meretlen belátható régiója. Ha ennek fényében vizsgáljuk meg a re-
ligio üzenetét, a régi kozmoteológia szerkezetein túl ott találjuk az
ember és a világ eredetére és céljára vonatkozó legfontosabb állítá-
sokat, nevezetesen azt, hogy a világ és az ember egy magasabb célra
tekintettel, egy szerető és abszolút személy hatására és céljából jöt-
tek létre. A rossz reális tapasztalata, ami mai világunkat oly mélyen
meghatározza, mélyebben nézve továbbmutat erre a szeretetre, ami
végsőképpeni jóság, hiszen semmiféle rosszat nem tudnánk felfogni
e jóság latens tapasztalata nélkül. Az ember nem magyarázható meg
immanensen merőben a földi élet biológiai láncolatából, amikor
maga a Föld univerzális lehetőségi feltételek hálózatában létezik,
amelyek legkisebb eltérése is lehetetlenné tenné az életet. Az ember,
ha egyáltalán magyarázható, csak ebből a szeretetből érthető meg
— mint e szeretet jelenvaló önfeláldozása.

A hagyomány fennmaradása nem más, mint a hagyomány újra-
gondolása. A laicizálódás és a szekularizáció széles elterjedése a ha-
gyomány bizonyos értelmezéseit érinti, amelyek újragondolása fon-
tosabb feladat, mint a lassan elromosodó templomok renoválása.
Nyilván az utóbbi is fontos, hiszen a tradíció tárgyi emlékeiről van
szó, de mennyivel fontosabb a lélek a betűnél! Lehetetlen a sorren-
det felcserélnünk: először meg kell értenünk, hogy az ember ere-
dete és célja nem önmagában, hanem az abszolútumban van, ami-
nek személyessége valóságos adódás. Csak ezt követheti a romok
helyreállítása, a traditio és az institutio mai jelentésének kidolgozása.
Ha a sorrendet felcseréljük, elvész az élet értelme: hiszen az Evan-
gélium szerint is mindenekelőtt azzal kell foglalkoznunk, hogy
ezzel az abszolút személlyel kapcsolatba kerüljünk és e kapcsolatot
odaadóan gondozzuk — azokban a formákban, amelyek a hagyo-
mányon belül lehetségesek.

Kanttal szólva: a szív forradalmára van szükség ahhoz, hogy a je -
len helyzetben ismét képesek legyünk megélni, megfogalmazni és ki-
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fejezni — szavakban éppúgy, mint életünkben — a vallás valóságát.
Embert próbáló feladat; inkább hívás és hivatás. Akinek ez a hívás
megadatik, a legfontosabbnak fogja tartani. A fontosság nemcsak a
részletekben van; mert elég világos, hogy politikában, gazdaságban,
tudományban, művészetben, gondolkodásban és életvezetésben pon-
tos kontúrt kell adnunk ennek a szívbéli forradalomnak — ott és
akkor, ahol és amikor helyzetünkben és feladatainkban ez lehetséges.
Másfelől nem lehet nem látni az ember befejezetlenségét: nemcsak éle-
tünk érhet véget látszólag töredékként, nemcsak gondolatmeneteink
akadhatnak el, nemcsak vállalt feladataink maradhatnak teljesületle-
nek, nemcsak zsinatok és rendszerváltások várnak ma is folytatásra
— hanem magának az embernek a sorsa az, hogy befejezetlen ma-
radjon. Morfológiailag, evolúciósan, akaratában és szellemében az
ember e befejezetlenség által utal arra a továbbira, ami behozhatat-
lanul meghaladja és visszaelőzhetetlenül megelőzi. Erre az abszo-
lútumra tekintettel, ebből eredően és ezáltal áthatva lehet értelme
bárminek, amit gondolunk, mondunk és teszünk, amit vallásként
vallunk és valóságként feltárunk; mert ez a felfoghatatlan csak abban
jelenik meg, ami önmagának közlése, leleplezése, a régi szóval: ki-
nyilatkoztatása. Vallásunk forrása, amennyire képesek vagyunk fel-
fogni, ebben az eredendő feltárulásban adódik.

Magyarországon, amely hajdani gazdagsága után mára Európa
egyik szegény országa lett, alig tűnik kimondhatónak, mégis meg
kell tennünk: a fenti cél nem csupán ezen ország és nyelv feladata,
hanem a nyugati világé egyaránt. Szavunk, mint a szegényeké,
halk, de eltökélt: ha nem találjuk meg újra a vallás vallásának ele-
ven forrását, nem leszünk képesek elmondani, miért nélkülözhe-
tetlen a hagyomány, amelyet a kereszténység két évezred óta hor-
doz. Ha ezt nem tudjuk elmondani, nemcsak hivatásunk szenved
kudarcot, hanem elmaradhat a lehetőség betöltése is, ami a mai em-
beriséget kivezetheti egyre kilátástalanabb kudarcaiból. Eltérően
azoktól, akik csak jogokra hivatkoznak, a szívbéli forradalom em-
bere a felelősség tudatában él; responsibilis, vagyis képes az érdemi
feleletre azzal szemben, aki megszólítja.

5.
Egyes gondolkodók tudatosan kerülték a kultúra szót, mivel nem tar-
tották kifejezőnek arra nézve, ami a kereszténység örökségeképpen
lehetővé vált. A kultúra végül is a régi világ öröksége, amelyben a
colere mindenekelőtt a termőföld megmunkálását jelentette. A görög
paideia, nevelés, amelynek széles jelentése fokozatosan kiterjedt a latin
cultura szóra is, talán éppen annak a kornak a sajátja, amelyben mint
gyermekek szóltunk egymáshoz — hiszen a paideia eredeti jelentése
éppen ez, a gyermekkel való törődés. A nevelés egész fogalomköre,
amely a felvilágosodás során oly jelentőségre tett szert, az emberiség
kinevelését jelentette a keresztény institutióban és traditióban, ahol a
felnőttlét fokozatosan elérhető. A gyermekkor, a paideia időszaka az
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utánzásé, melyben a sajátos fokozatosan kifejeződhet. Az, ami a pai -
deia után következik, már nem lehet utánzás, hanem csak a sajátos ki-
fejezése. Amikor ma kultúráról beszélünk, érdemes emlékeznünk a
szó pedagógiai jelentésére, valamint arra, hogy mai világunk sokszí-
nűsége — a kultúrák e kaleidoszkópja — nem utolsósorban ennek az
évezredes pedagógiának az eredménye. Ám az eredmény mindad-
dig kétes marad, amíg a régi egységkultúrával szemben ma a „kultú-
rák sokféleségét” vonultatjuk fel, vagy a nyugati világ kultúrájának
rovására egyes afrikai vagy ázsiai kultúrák előnyeit emeljük ki. Az a
kereszténység, amely a kultúrák sokféleségében merül alá, vagy
amely egyenesen az inkulturáció mai változatait gyakorolja, még min-
dig a régi paideia világában él és nem vet számot azzal, ami a paideia
után következik.

Ami a paideia után jön, már nem a pedagógiai utánzás, hanem a
sajátos érvényre juttatása, vagyis a vallás. Amit itt és másutt is val-
lásnak nevezek, sokkal inkább a religio újragondolása, mint bármi
más, hiszen míg a religio kötelez, addig a vallásban szabadulásunk -
ról teszünk tanúságot. A vallás az, ami az egyes személy vallomásá-
ban tárul fel — legyen ez szerelmi, művészeti, vagy gondolati —,
mert szóhoz kell jutnia annak, ami közvetlen és mégis végsőképpeni.
A vallásban az ember önnön szabadságát vallja: szabadon adja át
ma  gát Isten szabad szeretetének. Ez a vallásszabadság világa: meg-
szabadulásunk a paideia igájából, kiszabadulásunk a kozmoteoló giai
realitásból, és átmenetünk Isten szeretetébe. Ez a szeretet ismeri a
régi cultura összes előnyét és hátrányát, és éppen ezért nem annak
ismétlését, cizellálását, multiplikálását óhajtja, hanem eredendő új-
donságot. Már a régi világ is az újdonságban vélte felfedezni a tu-
domány és a művészet értékességének egyik ismérvét — hiszen mi
más az ember, mint szakadatlan megújulás? — s ekképpen a vallás
is folytatja mindennapi megújulásunk hagyományát. Amire a val-
lásban vállalkozunk, az nem csupán elszigetelt szakmai vagy mód-
szertani, még kevésbé civilizációs újítás, hanem átfogó megújulás,
ami személyt és közösséget egyaránt áthat, és történelmet teremt.

A cultura korszaka után ez a megújulás lehet a célunk, ha komo-
lyan vesszük hagyományunkat. A régiek nem arra intenek, hogy
szolgaian utánozzuk őket, hanem arra, hogy az újjászületést keres-
sük. Mindennapjainkban, szaktudományban, technológiában, vagy
művészetben az újítás lendülete áthatja világunkat — és ennél
mégis többre van szükség. Ez a „több” éppen az, amivel a vallás
hoz zájárul válságaink felszámolásához, a személy és a közösség tel-
jes megújulásához. Mert úgy látom, hogy a mai emberiséget csak ez
az újdonság vezetheti ki abból a labirintusból, ahova a szabadság
szellemiségének drámai megtagadása által jutott.
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