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1. Bevezető.

A "szabadság" kérdése évszázadokon át a bölcseleti .vizsgálódások köz
ponti jelentőségű tárgya volt s a ráadott feleletek iskolákat, világnézeteket 
tudományos és nem utolsó sorban hitbeli harcokban való hovatartozandóságot 
szabtak meg. Mondhatjuk, az egyéni jellem és gondolkozás egész alkata, vala
mint megannyi tulajdonsága: a magabízás, a hinnitudás, a merés felette sok 
mozzanata világlik ki a "szabadság"-ról vallott felfogás tükréből. Egészkul
túrtörténetet lehetne írnia a róla vallott elvek alapján. Az aristotelizmus 
tomizmus, szenzualizmus, német kritikai idealizmus, pozitivizmus felfogásai 
a szabadságról mintegy egész gondolatrendszerük kicsinybeni összevonását 
képezi. A mai modern katolikus látás és felfogásmódnak is bizonyos kicsinyített 
egészét találjuk. korunk katolikus gondolkodóinak a szabadságról vallott 
tanaiban. Marechal, Przywara, Geyser, Steinbüchel, Söhngen tanai a szabadság
ról a modern katolikus szellemi irányzatok egész rendszerét mutatják meg. 

A vizsgálódásunk tárgyául vett Guardini-féle tanok talán éppen különös 
figyelmet érdemelnek. Bölcselőnk a mai katolikus szellemi élet lüktetésében 
fokozottan benn él, a má-t mély emberi bölcsességgel megérteni tudó és benne 
megnyugvó ember, ki szabadságról szóló tana eszmemenetében a középkor 
bölcseleti tradícióinak figyelembevételével, ám a saját erejéből "teljes újra
kezdéasel" kívánja felépíteni a korszerű katolikus gondolkozás mikrokozmoszát. 
Természetesen nem következik abból a körülményből, hogy e szabadságtan 
a korszerű katolikus gondolkozásra nézve annyira jellemző, hogy rajta át, a 
korszerű katolikus gondolkozás maga, mint a német mondja: "schlechthin" 
elénktárul ; a korszerű katolikus gondolkodás csak azok számára válhatik 
e tan nyomán kiérezhetővé és megfoghatóvá, akik azt már különben is 
messzemenően, behatóan ismerik, kiknél róla egy egységes kép már kialakult. 

Romano Guardini 1885-ben született Veronában. A boroszlói és berlini 
egyetem tanára, világi pap. Nagyon ráillik a saját maga által formált és más 
Tonatkozásban Kierkegaard-ra alkalmazott szava "Tiefensucher". 

Tekintete a közvetlen adódónak végső összefüggéseire irányul. Általában 
valahogy az élet közvetlen szem előtt levő hétköznapi problémái kevéssé ké
pezik bölcseleti vizsgálódásoknak tárgyait, mert a bölcselő elsősorban a Végső
és Örök felé tekint. Guardini azonban minden írásában kihangsúlyozva a ma 
hétköznapjából indul ki, a legegyszerűbb kérdéseken áthatol tárgyaihoz s nagy 
óvatossággal állítja össze fejtegetéseinek egy egységes rendszerre utaló szer
kezetét. 
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2. A szabadságtan előkérdései.

A keresztényiség ezeretet principuma - bölcselőnk fejtegetései szerint
a világ és a létező szeretetét jelenti. A szeretet ugyanis evilágbeli köteles
ség és feladat, márpedig nem szerethetünk krisztusi értelemben e világon, 
ha nem szeretjük és nem igeneljük e világot. A szeretet és a világ-igenlés 
egy állandó készenlétet, "megnyíltságot" kell hogy jelentsen a világ értékei
nek való odaadáshoz. A szerető világ-igenlés értékét azonban a világtól való 
elvonatkoztatás lehetősége adja meg. Úgy kell szerétnünk tudni a világot, 
hogy ne legyünk rabjai, ne az érzelmünk szenvedélyéből, hanem, mert sza
bad erkölcsi mérlegeléssel és ezzel összhangban álló érzelmekkel a világot 
szeretni vágyjuk és arra érdemesnek ítéljük. A "Freiheit von der Welt" és 
"Weltbejahung" összhangba hozni tudása nagy kérdés, melyre feleletet kell 
adni minden egyes keresztény embernek az élet vizsgáján. A világot valójá
ban csak akkor szerethetjük, ha előzőleg le tudjuk győzni. A világlegyő

zés, a világtól való szabadság az ára a magasabbrendű keresztényi világ
igenlő érzelemnek, melynél a szeretés önző vágya helyében a szerétet test
véries önfeláldozó készenléte rejlik. E két mozzanat egyúttal az alapja az 
emelkedett, a kellő távlattal látó keresztényi világszemléletnek. 

E világszemléletnek ugyanúgy, mint minden világszemléleten alapuló 
művelésnek, emberi továbbjutásnak etikai tengelye a "szabadság". Mennyi
ben és miért, e kérdésekre akkor kapjuk meg a feleletet, ha már a szabad
ság "fokozatait" szemügyre vettük. Ennek megtörténtéhez azonban még 
szükséges, hogy néhány hozzávehető gondolatot ismertessünk. Az emberi 
szellem, megismerés, egyéni jellem irányítják, formálják az eseményeket, 
melyek egyszeri lefolyásuk, ténnyé merevedésük után visszahozhatatlanul 
meg nem változtathatóak. 

Az emberi cselekedet tulajdonképeni értékét a kultúra szolgálata adja 
meg. Ez alatt értendő mindaz a tudatos magatartás és tett, mely az emberi 
haladást, a többé, jobbá, értékesebbé létel céljait szolgálja. Az ember értékes 
művelő cselekvésének ethosza a visszahozhatatlan történőben való értékel
helyezés. Az emberi pillanat erkölcsi imperativussa: az adott lehetőségek
szerint való értékkel-telítés. 

A folyton elénk meredő értékkel-telítő művelő és használó erkölcsi cse
lekvés kötelessége úgy is felfogható, mint a már Aristotelesnél kifejezett 
emberi célon való munkálás; ez a bizonyos emberi cél a tökéletesedés: 
képességeink, értékeink kibontakoztatása s későbbi skolasztikus értelemben, 
- közeledés a legtökéletesebb felé. 

Az értékes tetthez az első követelmény a dolgok és törvények helyes 
ismerete s ehhez a helyes ismeret akarata szükséges, azaz: készenlét a helyes 
megragadásához. Az ember általában hajlamos arra, hogya dolgokat ne 
úgy fogja fel, amint azok valójában vannak, hanem, amint azok felfogása 
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számára a legkedvezőbbek s csak annyiban kívánja a dolgokat való mi
voltukban megismerni, amennyiben a való megismerés a főérdek számára. 
"A mi önigenlésünk úgy akarja, hogy a dolgok olyanok legyenek, hogy ma
gunkat bennük igazolva, elhelyezve, víve és segítve érezzük. Igy vággyuk 
mindegyre a világot a mi különleges mivoltunk szerint átformálni. Mert min
den a dolgokat valójában nézni és megragadni kívánó szándék bizonyos 
fokig nehezíti dolgainkat". 

Már most röviden az emberi egyéni szabadság attól függ bölcselőnk

szerint, hogy az egyén be tud-e helyezkedni erkölcsiségével, megismerő szán
dékával, cselekvése irányával és lelki erejével a ráváró feladatokba. Aki az 
emberi lét méltóságától és értékétől elválaszthatatlan erkölcsi megismerés 
és tett kötelmeit maga is akarja és vágyja, annak számára ezek a kötelmek 
nem kötések, hanem felszabadulások a legsajátabb értékekhez. 

Mindaz, amit a fentiekben elmondottunk, már utalás a szabadság ter
mészetének szerkezetére. A szabadság elérése különböző fokozatokon át jut 
a megvalósulásig. A fokozatok haladásával a szabadságok mind teljesebb 
értékelmélyülést és kiteljesedést nyernek, mígnem a vallásos szabadságfoko
zat távlatain át a teljes, lehetséges szabadság részeseivé lehetünk. 

3. A. szabadság első négy fokozata. 

A szabadságnak különböző megnyilatkozási formáit és fokozatait vesz
szük elő a továbbiakban. Ha meggondoljuk, hogy kötöttséget jelent a beteg
ség, s a biológiai fogyatékosság, megértjük, hogy testi, szervezeti épségünk 
már önmagában szabadságot képvisel. Amint kötöttséget jelent, ha a hasz
nálatunkra lévő tárgyakat, dolgokat rendeltetésük szerínt nem tudjuk hasz
nálni, épp úgy szabadságot jelent, a szerszámainkkal, eszközeinkel való bánni 
tudás. "Minden dolog és dologi viszonylat hatáslehetőségekethordoz magá
ban". Ezen hatás lehetőségek megnyilatkoztatni, kifejteni tudása adja az 
emberi szabadság legalacsonyabb fokú és jelentőségű területét a dologi 
szabadságét. A dolgokon a tárgyi világ különböző adottságain való fölényün
ket, emberi föléberendeltségünket érvényesítve, a dologi szabadságunkat 
mondhatni kiterjesztjük és hatólehetőségünkkel mintegy életünket, létünk 
bőségét, gazdagságát fokozzuk. A dologi és biológiai hatáslehetőség szabad
sága az, melyen át a külvilág az emberi cselekedet távlatai számára rende
zett egésszé, kozmosszá válik. 

A dologi szabadság a legelemibb, legalapibb, de egyúttal a legalacsonyabb 
fokú szabadság. Egy további magasabb fokot képez az érték szabadsága. 
Nem elég a dolgok használati módjáról tudnunk s biológiai és kinetikai lehető
ségek szerint a dolgokat használni, a megfelelő alkalmazáshoz szükséges az 
értékek szerint való különbségtevés képessége is. Az értékek szerinti elren
dezés szabadsága alkotja az érték-kozmoszt, az érték-világrendet. Ennek 
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nyomán akaratunk, lelkiismeretünk, szerétetünk s lelkünk minden meg
nyilatkozáaa egy magasabb jelleget és megnyilatkozási szabadságot nyer. 

A harmadik szabadság-fokozat a személyiség szabadsága. Nem elég az, 
hogy a külvilág tárgyi dolgainak használatában és értékük megitélésében az 
egyes ember szabad. Az egyesnek a maga "egyes" voltát és sajátos vonat
kozásait és kötelmeit is kell éreznie, viszonyIatát a mi-vel (Wir) megérteni és 
alkalmazni, valamint az emberi közösséghez a szükséges kapcsolatokat meg
találni. Az emberi közösséghez és a magunk közösségi "egyediség"-éhez szük
séges szemlélet és különbségtevés hiánya kötöttséget jelent; s a közösség és 
önönmagunk kapcsolatának felfogása és alkalmazása személyi szabadságot. 
A személyi szabadsággal kapcsolatban fejtegeti Guardini, hogy a te-hez való 
szabadság nemcsak a barátságot és közelállást, hanem a jól felfogott és tisz
tázott szembenállás mérését is magában foglalja. Az emberi természethez 
tartozik, hogy nemcsak egyetérteni és összetartozni képes embertársaival, 
hanem gyakorta kötelességévé lesz a szembenállás és küzdés is. A személyi 
szabadság kötetlensége nyilatkozik meg az egyénnek az eszményeiért és 
céljaiért való küzdeni merésében. (Ahhoz, hogy a küzdés és szembenállás 
ne távolítson el bennünket a keresztény eszméktől, szükséges, hogy harcaink 
nyomán szembenállásunk alkalmával az ellenfelet is szeretni tudjuk. Gyűlölni
esak a bűnöket szabad, de nem a bűnök alanyait. A gyűlölő mindég rab, 
a szerető, a kicsinységek felé emelkedett lélek azonban mindég szabad.) 

Az egyéni szabadságot nemcsak a te-n át, az emberekhez való közelebb
kerülésben találhatjuk meg, hanem az én-ben, a saját magunkban való el
mélyülő befelé tekintésben is. Az egyedüllét mélyre vezet. Bizonyos fokig 
magunkat ezzel a világunk közepévé tudjuk tenni és ezen középen át az 
egyéniségünk erkölcsi láthatárát szélesítjük ki. Az idő és tér vonatkozásai 
belsőbbé válnak s a magunk helye és kötelességei világosabbakká. Minél 
nagyobb fokban történik ez a felszabadulásunk. annál ténylegesebb az elért 
egyéni szabadság. 

Az én személyi szabadságán visz át az út az erkölcsiség szabadságához. 
Ez a negyedik szabadság fokozat, mely által az előbbi három nemesebb ér
telmet s jelentőséget nyer. Az erkölcsi feladat megragadni tudásával és 
magunkévá tételével jutunk el ide. Az az ember, aki csak az erkölcs meg
tanulása, vagy az erkölcsiség szükségének spekulatív belátása nyomán er
kölcsös, az az erkölcsöt tehernek és bilincsnek fogja tekinteni. Aki eleve 
benső meggyőződéssel az erkölcsiség alapján áll, annak számára az erkölcsi
ség a helyes és nemes erkölcsi szabadságát jelenti. 

Az erkölcsi kötelesség megragadásához szükséges tudni, hogy voltakép
pen mi az ember erkölcsi feladata. A jó ! A jó a széppel, a jogossal, igazzal 
nem egysorban, mint hasonló érték szerepel, hanem rajtuk át nyilatkozik 
meg. A valóban jogos, a valóban igaz, a valóban értékes, a valóban szép 
egyúttal a jó erkölcsi posztulátumait is magában rejti. Szent Tamás szavai
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val: jó az, ami az észokok alapján javasolt s az adott helyzetben és viszony
latban a legmegfelelőbb. Igy a megismerésben az igazság a jó; a művészet
ben a szép és arányos a jó; a társadalmi szervezetben pedig a helyes fegyel
mezett rend a jó és igy tovább. A megismerésnél erkölcsi kötelesség az igaz, 
a művészetben a szép stb. Az erkölcsös helyes tett a tisztult emberiesség 
öröméhez vezet; s a tisztult emberi pedig az ember magasztos "önmagára 
lelésének" és az önönmagá rendeltetése szerinti cselekvésnek szabadságához 
visz. Mert más szabadság az, melyet mint magasabbrendű egyéniség él át 
az ember s megint más, melyet pusztán csak mint érzékeinek birtoklója. Az 
utóbbi esetben az anyagi alacsony korlátai, bilincsei által meghagyott póráz
távolságon belül vagyunk csak szabadok, az előbbi esetében pedig emberi 
mivoltunk majd legkorlátlanabb megnyilatkozásában. 

Amint az ember az erkölcsöst cselekszi, az anyagiasság az alacsonyabb
rendűség korlátai alól felszabadultnak, felébe emelkedettnek érzi magát. Az 
ember erkölcsi alapadottsága megkötőnek, szorongatónak, fájónak mutat 
minden erkölcetelent. Ha tudatosan valami bűnt követünk el, a lelkiismere
tünk emlékeztet az erkölcsileg magasabbértékű alaphajlamainkra. Erkölcsi
leg szabadnak, - mintegy tágasabb, frissebb területen érezzük magunkat, 
ha az igaz melletti kitartás miatt mégoly kínzó, kellemetlen helyzetbe kerü
lünk is, és az erkölcsös melletti kitartásból keletkezett hátrányt a jó és helyes 
út erkölcsi örömével s a magasabb szabadság tudatával éljük át. 

Az igaz és erkölcsös cselekvésében a legtulajdonképpenibb, legszebb érte
lemben tekintett, legigazibb ember lesz ura önmagának. 

A kellőség (Seinsollen) rendjébe helyezettség a szabadság erkölcsi tudatá
nak lélektágitó és nemesítő örömét adja. Egy felsőbb új kozmoszt teremt ez 
az ember számára, a helyes mértékkel tekintett, világos összefüggések és 
kapcsolatok szerint rendezett etikai világrendet. 

Nem mindenki rendelkezik tulajdonképpeni értelemben vett ethikai 
világszemlélettel csak az erkölcsiség tisztult szempontjai szerint a világot 
tekinteni tudó és akaró szabad egyéniség. Egy más ember, ki kellő erkölcsi 
beállítottság nélkül értékel, szemlélődik, cselekszik, soha az etikai világ
szemlélet szabadságát belső ujjongást adó örömét meg nem ismerheti. 

Az erkölcsi szabadságnak annál több jelentősége van, minél nagyobb 
és nehezebb akadályokkal kell meg küzdenie, hogy győzelemhez jusson. 

Az erkölcsi világát kialakított ember számára nem egy-egy, esetről-esetre
történő jó és tiszta cselekedet az erkölcsiség, hanem állandó magatartás, jel
lemi és egyéniségi vonás. Az állandó erkölcsi beállítottság teremti meg az 
erényes embert. Minél inkább önmagát adja s minél nagyobb nehézségek árán 
is kész az ember a maga erkölcsi világa mellett való kitartáshoz : annál sza
badabb, függetlenebb, annál inkább a kellő (Seinsollen) tökéletes átéléséhez 
közelít. A közelítés azonban regulativ ideát jelent. A teljes elérés a bűnözni nem 
iudás (non posse peccare) e világban gyarló képességeink mellett nem lehetséges. 
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4~ A vallási szabadság fokozata. 

A legmagasabb fokú szabadságot a vallás adja Guardini rendszerében. 
"Az ember legmélyebb lényegét alkotja, hogy feltételektől függő véges 
és mulandó, ám az abszolutat, végtelent, örököt vágyja. Ezen teljességet, 
végtelent örököt, azonban önmagában nem találhatja meg. Az Istennel 
való tatálkozásban azonban reá akad. A helyesen végbemenő vallásos 
aktus egy viszonylatot jelent az Istennel, melyben az Isten az illető ember
nek élő tartalmává lesz. Az egyes vallásos aktusok bármiben is állja
nak: imádat, hála, kőnyörgés, bánat, félelem, vágyakozás mindég tartal
mazzák azt, ami által az ember valamiképpen az Istenhez jut, Istenben 
részesül. Ha pedig nem ténylegesen, úgy a vallási aktus benső, értelmi 
irányzatottságánál fogva." 

Az ember emberlétének végtelen törvények közé helyezett függő voltában 
rejlő feszültségét feloldja az Istenhez való közeliteni tudás. Az ember felsőbb
törvények alárendeltje. S az öntudatos ember lehetetlen, hogy lépten-nyomon 
ne érezze alárendeltségének, megszabottságának, korlátaitól való menekülni 
képtelenségének "szabadságnélküliségét". Minden erkölcsi megérzés és meg
ragadnitudás dacára, az ember a maga létét, adottságait, melyek felsőbb tör
vényszerűségek jármába kényszerítik, nem érezheti szabadságnak a vallási 
szabadság mozzanata nélkül. A vallási szabadságban a felsőbb törvényszerű

ségeknek való alárendeltségét feloldja a teremtő és gondviselő Istenben való 
hálateli megbékélés. Ez a megbékélés, mint lelki alapérzelem a Teremtő numi
nózus nagyságában, vele mélyebb eltörölhetetlen közösséget ad. Igy, míg egy
részről a végtelen tökély hatalmától függés szükségét érezzük, másrészről ma
gunk is részesévé leszünk annak a hatalomnak, melynek alárendeltjéül tudjuk 
magunkat. Igy bizonyos fokig felszabadulunk. Vallásos érzelmeink az Isten
ben való megnyugvó feloldást hozzák: az Isten teremtő akarata szerint óhaj
tást, a minden rendeléssel összhangban álló legfelsőbb szabadságot. "Az ember 
végtelen, örökérvényű élettartaimat nyer, anélkül, hogy megszűnne az ma
radni, ami: ember". 

A vallás által Isten végtelenségébe való olvadás szabadsága, bármennyire is 
értelmi kapcsok fűznek megértéséhez, utolsó fokon mégis csak misztérium 
marad. Az "Isten képmására teremtettség"-nek az egybeolvadáshoz, a megértés
hez segítése, ugyanúgy, mint a "capacitas Dei"-nek az értelmi átlátástól való 
függetlensége, mind arra mutatnak, hogya vallás kegyelmének maradéktalan 
elemzése és felfogása lehetetlen számunkra. A vallásosság a maga misztérikus 
útjain át mégis Isten végtelenségébőlrészesít. A hozzávezető közelítés kiszéle
sedést, beteljesedést, a megnyugvás emberi lehetőségek szerint való legmesz
szebbmenő szabadságát adja. 

Persze a végtelen- és az Isten-részesség nem úgy foghatók fel, mint azt 
kvantitatív anyagi világunkban folyton láthatjuk. Nem szabad anyagi érte-
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lemben vett részességre gondolnunk, hanem Isten nagyságából átfénylő,

átható, az örök és végtelen jegyeit éreztető vallásos átélés misztikusan megértő
örömének magasabbrendűvalóságát kell figyelembe vennünk. Az Isten annak, 
aki hívő lélekkel hozzá közelít, a legmagasabb kvalitású beteljesedést adja. 

Az Istennel kapcsolatba kerülő vallásos élmény betetőzését a keresztény
ség jelenti. Guardini szerint az újtestamentum egyik legvégsőbbés legnagyobb 
horderejű szava: az Isten gyermekeinek szabadsága. Ez a szabadság pedig a 
kereszténységgel újjászületett szeretet helyes megértésében lakozik. "Az Atya 
az isteni élet részesévé szüli azt, aki jóakarattal van a keresztség szívet
átformál ásában, gyermekévé teszi és mint legbensőbb életerőt adja az új lét
hez, azon erőt, mely a saját életének is titka: a szeretet erejét." Itt szerétet 
alatt egész más valami értendő, mint ami közhasználatú, "az a sajátos értelem 
jön itt figyelembe, melyre az evangéliumokban találunk, hol Jézus a szerétet
rőlszól". "Ez a szerétet isteni felfogás és kegyelmében adja azt az Isten a gyer
mekeinek" - írja Guardini. A keresztényi értelmű legmagasabb etikai értékű
szeretet adja az ember etikai szabadságának teljességét. Hiszen minden terem
tett lény a maga létében "megszabás, rendelés, parancs." Egész életünk tör
vényeknek van alávetve, természetes adottságoktól egész az ész sajátos kva
litású legmagasabb törvényeiig. Ezek a törvények természetesen kötnek, meg
szabnak, korlátoznak s minden kötöttség, korlátozás szembenáll a szabadság
gal. Lévén azonban a törvények tartalma Istentől eredő, az Ő művét és akara
tát jelentik. Az ember Szent Pál apostol szavaival szolga, azonban amint ér
zelmi helyezettség és elsősorban a keresztség kegyelme folytán valójában Isten 
gyermekévé lesz, s mint ilyen, egész beállítottságában szereti Istent s vele s 
rajta át az embereket és a dolgokat: "Isten oldala mellé áll és merít belőle
életével." Azt akarja tőle, amit Ő rendel és a törvényeket, melyek az Ő létét 
s akaratát tükrözik. Igy azután a törvény megszűnikpusztán csak törvénnyá 
lenni, hanem tartalma s alakja lesz a magunk akaratának. Isten akarata az 
ember akaratává lévén, az ember szabaddá válik s akarata teljesedése folytán 
"úr"-rá. Ez az Isten gyermekeinek szabadsága. Ez a szabadság nem a törvények 
feloldása, hanem a törvények akarása és betöltése által történik. S értéke annál 
inkább nagy, mert a legteljesebb tökély, az isteni rendelés munkatársaivá vál
nunk, gyermeki megértésünk folytán; s nem a lényegi mivoltunknál fogva eleve, 
hanem az Isten kegyelme által. 

Az Isten gyermekeinek szabadsága is egy világot, egy kozmoszt épít fel. 
A keresztényi szeretet világot átformáló benső rendjét. Ez a szerétetnek és az 
isteni törvény rendjének kozmosza. Isten országa önön vallásosságunkban. 
Ez az a csodálatos akarati kozmosz, amelyben az Isten akarata történik, 
épúgy a földön, amiképpen fenn a mennyben. Az Isten akaratával és jóságá
val való teljes egybeolvadás oly emberi igyekezet, mely teljesüléshez a földön 
el nem juthat. Akaratunknak Isten akaratával való teljes egybeolvadása 
egy, az ember által a földön el nem érhető határérték. 
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Keresztényi vallásos élet azonban mindenkor annyit jelent, mint útban 
lenni Isten s vele Isten szabadsága felé. Ez az út vezet el és teljesíti be egyúttal 
az ember célját: a tökéletesedést Isten felé. 

5. Befejezés. 

A szabadság különböző területei annak egységes jellegére és értelmére 
utalnak. A különbözö régiókban egy és ugyanazon alapkvalitás nyilatkozik 
meg: a cselekvő ember akarata irányának és cselekvése kellőségének egybe
esése. A szabadság önmagunkkalételt jelent. A szabad ember negatív, valamin. 
pozitív értelemben önönmagá adottságaival, belátásával, képességeivel és II 

teendő szükségképiségével összhangot tartva önön erejéből és felelősségével
cselekszik. 

Ám a szabad tett tendenciájának mindenkor egybehangzónak kell lenni 
az emberi cél irányával : az Istenhez közelítéssel, azaz ami ezzel gyakorlatilag 
egyértelmű, az önön és embertársaink képességeinek, javainak kiteljesítésével 
és tökéletesítésével. Ha valamely tettben nem is volna lehetséges az Istenhez
közelítés szolgálata, semmiesetre sem szabad annak ezen céllal szembenállnia. 
Mivel a kiteljesítéshez és tökélyhez vezető emberi út egyúttal a művelődést
jelenti; a művelődés, tudás, kultúra, amennyiben tényleges, azaz az emberi 
tökéletesedést valóban szolgálja, egyúttal a szabadság teljesebbétételének 
útja is. A kultúra szolgálata ilyenmódon egyúttal emberi szabadságot és az 
Istenhez-közelítést is jelenti. A keresztény-katolikus szempontú világfelfogás 
ilyenmódon a legalapvetőbb értékének és mozgatóeszközének ismeri el a meg
felelő értékmotívumok alapján való tényleges emberi haladást és művelödést.
Az egyén helyes haladásában pedig egyúttal közvetett szociális értéket lát, 
mely az összesség haladásának lehetőségét nyitja meg. 

Bírálatot mondani a Guardini-féle gondolatok felett nem célunk, pusztán 
ismertetni kívántunk vele egy különösen jellegzetes katolikus rendszert, mely
ben alapvetőkérdésekre kétségtelenül figyelemreméltó választ kapunk. Egyéb
ként a katolikus bölcseleti és vallásos irodalomban jártasak, az általunk vázolt 
gondolatmenetben megelégedéssel láthatják, különböző idők katolikus irány
zatai és a modern bölcselőnké közötti közeli harmóniáb, melyből a katolikus 
bölcseleti eszmék életelevensége s értékeinek változatlan jelentősége és leg
különbözőbb idők melletti korszerűsége állapítható meg. 
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