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KULTÚRA ES KERESZTÉNYSÉG

1.

Az emberiség története, mint a szentírás előadja, egy tragikus és
mélyértelmű jelenettel kezdődik. Az első emberpárt megkísérti a sátán;
azzal csábítja őket lázadásra Isten ellen, hogy megistenülésüket igéri:
ha esznek a tíltott fa gyümülcséből - mondja -, olyanok lesznek, mínt ,
az Isten, "erítis sicut dii". E kisértés valóban "ördögí" mű, újabb ellent
mondás a teremtésnek: olyasmít kínál, ami az ember teremtett mivoltán
túlesik, amiért tehát valóságos, teremtett emberi mivoltát meg kell tagad
nia; hogy azt elérje, mínt embernek meg kellene semmisülnie, .mássá
kellene válnia, mint ami, - emberből Istenné, határolt helyett határ
talanná, végesből végtelenné. Az ember kinyúl a gyümölcsért, - az
egyetlenért, amelytől Isten teremtő terve eltiltotta, mert természetével
ellenkezik; - e sóvár tagadó mozdulatával elveszti boldogságát, elveti
gyötrelemeinek magvát. Megistenülési becsvágya önmegsemmísítésének
sátáni eredetű tragikumát rejti magában.

Földi történelmünk e tragikus nyítánya mintegy foglalata az embe
riség egész drámájának. Isten jónak alkotta az embert, természetünk ez
alapvető jóságát azonban elhomályosította a sátán-sugallta eredeti bűn: a
luciferí első lázadásnak ez az emberi megismétlődése. A természet emlé
kezík a jóra, de hajlamos a rosszra: a történelem belső feszültsége ebből

a mély ellentétből táplálkozik. A nagy pogány kultúrák népeínek emlé
kezetében dereng az Isten s a belőle sugárzó erkölcsi rend és értékvilág
eszméje; de valamennyíükön beteljesedik a halandóság végzete: világuk
zárt, nincs transzcendenciája, nincs lendülete fölfelé; az abszolútumot, a
lét végső értelmét beléhelyezik a teremtett világba, illetve önnön alkotá
saikba s ebben a zártságukban. ebben az ímmanenciájukban valóban olyan
organizmusok, amelyek születnek, élnek és meghalnak. Ahelyett, hogy
emberségükben törekednének az isteni felé, az istenít vonják le az emberi
régióba; lelkükben él az ísteni irántí természetes igény, de kultuszuk
tárgya fokozatosan az isteni szerepét magára öltő ember, vagy emberi
alkotás lesz, - mint egyes nagy ázsiai kultúrákban a mítikussá magasz
tosuló fejedelem, vagy a rómaiaknál az állam. Menthetetlenül hiányzik
belőlük az erő, mely végzetes hanyatlásukat megakadályozhatná; kultu
szaikban az emberi jelenléte fokozatosan megingatja s végül megdöntíe
kultuszok hitelétr formáik megmerevedqek, alkotó energiáik kiapadnak
s haláluk küszöbén tevékenységük abban merül ki, hogy monumentális
kőemlékekben, az anyag roppant halmazaiban, piramisokban, diadalivek
ben örökítsék meg vezéreik, fejedelmeik - és bennük szimbolizáltan ön
maguk - evilági emlékezetét. A píramís csúcsán tündöklő szavakból:
"Amenemhet a Nap szépségét nézi", vagy az ázsiai föliratos oszlopok
pátoszából tragikusan árnyalt Iróniával mintha csak az alapvető luciferi
paradoxon hangzanék felénk: "Eritis sicut dii",

2.

Ennek az emberiségtörténetet első lépésénél megjelenő paradoxiá
nak a föloldását Krisztus megtestesülése és a keresztáldozata jelenti.
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A megváltás művében emberi testet ölt ez Isten; akit az emberiség eddig
csak sejtett s többé-kevésbbé torz formákban, többé-kevésbbé téves uta
kon keresett, az most belép a történelembe s megnyitja fölfelé a kultúra
világát; a megváltásban megbékíti Istennel az embert, hídat vet az
istenitől az emberihez s megadja a lehetőséget az embernek arra, hogy
megistenülési vágyát kielégítse: Krisztusban titkokzatos kegyelmi módon
valóban "olyan legyen, mint Isten", vagyis krísztusívá váljék. Ezzel -
mint Krísztus anyja - ígázza sarka alá s zúzza szét a kígyó fejét Mária;
ezzel áll mintegy helyre a teremtés megsértett egyensúlya s tisztul meg
a lélekben az értékek rendjének tudata; ez egyben a keresztény kultúra
evilági "halhatatlanságának", ídők végezetéig való fönnmaradásának
biztosítéka. A pogány kultúrák halandósága immanenciájukban rejlett;
a keresztény kultúra halhatatlanságának reális titka transzcendenciája.
Azzal, hogy az ember elé azt szabja föladatul, hogy "istenívé" váljék 
istenivé, de nem istenné -; azzal, hogy Krísztusban eléje állítja azt az
eszményt, amely felé folytonosan törekednie kell, de amelyhez soha oly
közel nem kerülhet evilági életében, hogy még közelebb ne kerülhetne;
azzal, hogy parancsként írja elé a tökéletesedést, anélkül, hogy megadná
az ember lényével ellentétes, mert csak Istenben létező teljes tökéletes
séget, (mert ha azt elérhetné evilági, emberi mivoltában, mintegy lezárná
önnön világát s megsemmisítené a haladást); azzal, hogy evilági létünk
végső célját e világon túlra helyezi: a kereszténység a soha ki nem
merülő, soha ki nem merülhető haladás fölmérhetetlen energiáját kap
csolja a művelödésbe.

Ez az energia, ez a transzcendencia, ez a lényegi haladás külön
bözteti meg döntően és alapvetően a keresztény kultúrát minden más
kultúrától. Ez utóbbiakra talán alkalmazható valóban az a biológiai ter
minológiájú történetszemlélet, mely a születés, kifejlődés, hanyatlás és
halál fázisaiban jelöli meg a művelődések életének mozzanatait; a keresz
tény kultúra azonban, transzcendens többletével, lényegénél fogva ellene
mond minden ilyetén fölfogásnak, s minden olyan kísértésnek is, amely
más kultúrák sorsából vett analógiákkal igyekszik meghatározni a ke
resztény kulúra sorsát.

3.

Az ilyenfajta törekvések kétségkívül bizonyos komoly válság tüne
tei; betegségére vallanak nemcsak általában a kultúrának, hanem a kul
túrát teremtő s hordozó szellemnek, e szellem "organizmusának" is.
A válságtudományban tagadhatatlanul benne él a segítés vágya s az
orvoslás javaslatát természetszerűen meg kell előznie a diagnózisnak;
de éppen a diagnózis szenvedélye - szemben a gyógyítás javaslatainak
több-kevesebb ábrándosságával, költőiségével - mutat valaminő lap
pangó fáradtságra, akcióképtelenségre. mint ahogyan arra mutatnak azok
a történetfilozófiai "jövendölések" is, melyek a multban fölfedezni vélt
törvényszerűségeks a történelem föltételezett törvényszerű ritmusa alap
ján a jövő kilátásait és útját akarják meghatározni. E krízis-sugallta szem
léletben burkoltan benne rejlik az ember történelemalakító erejébe vetett
hitnek a föladása: az ember tevékenységét behelyettesíti a történelmi
törvény vagy szükségszerűség fogalmaival s ezzel egyrészt fölöslegessé
nyilvánítja a történelemalakító tevékenységet, másrészt mentesíteni
igyekszik az embert a történelmi felelősségtől.Ha "idealista", meggyen
gíti s előbb-utóbb megöli az emberben a sorsát alakító energiát; ha mate
rialista, kioltja az ember személyiségi szabadságát, s az emberi szemé
lyiséget a történelmi tömegerők atómjává fokozza le.
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Ám akár idealista, akár materialista e szemlélet, alapja végső fokon
egyaránt vagy a történelem, vagy pedig az ember történelemmel szem
beni transzcendenciájának tagadása: a történelem nyílt vagy leplezett
divinizációja, - ami nem más, mint magának a történelemnek a megsem
mesítése: történelmi nihilizmus. Mert e szemlélet értelmében vagy úgy
kell fölfognunk a történelmet, mint az "önmozgó" eszme, idea öntörvényű

mozgásának tükröződését, mozgást, mely a maga dialaktikus menetében
folyik és fejlődik céltalanul "áJ infinitum", ami logikai képtelenség;
vagy úgy kell fölfognunk, mint konkrét realitást, mely dialektikusan
halad egy bizonyos elébe szabott cél, végső evilági szintézis felé, s ebben
az esetben ama szintézisben a szintézis azonossá válik egy következő

mozgás tézisével, az antitézis további lehetősége azonban megszűnik, tehát
megszűnik a történelem mozgásának lehetősége, anélkül, hogy egyben léte
is megszűnne. Ez ismét önellentmondás: ami van, megsemmisíti magát,
anélkül, hogy megsemmisülne.

Vagy úgy kell tekintenünk a történelmet, mint céltalan s értelmet
len, .soha végét nem érő örök-mozgást, s akkor valóban nincs más meg
oldás az ember számára, mint e szörnyű agyrém elől belémenekülni a
schopenhaueri nirvána öngyilkosságába s elfogadni az eleve rosszal: a
léttel szemben az eleve jót: a semmit; vagy úgy kell tekintenünk, mint
fejlődést egy pusztán immanens cél, egy utopisztikus aranykor felé,
melyben elvileg önnön dialektikáját, tehát mozgó elvét oltja ki, amelyet
viszont éppen utopisztikus boldogása miatt mielőbb el kell érnünk: tehát
meg kell gyorsítanunk a történelem menetét s így esetleg olyan kényszer
elemet viszünk belé, mely könnyen fojthat ja el a morált és szabadságot;
- vagy úgy fogjuk föl, mint haladást egy rajta kívül, fölötte és öröktől

fogva létező Cél felé - tehát valódi transzcendenciájában -, s ez eset
ben a történelem mindenkori minden egyes szereplőjének, vagyis minden
emberi személyiségnek személyes végső célja s a történelem folyamatá
nak végső célja egy és ugyanaz. Igy az egyes ember teljes személyiségét
kifejtve, személyisége szabadságában törekedhetik személyes célja el
érésére, s e személyes törekvésében ugyanakkor a történelmi haladást
szolgálja, - anélkül, hogy a történelem elnyelné, atómként magába sem
misítené. Történelem és személyiség érdekei ígyegybeesnek, a tökélete
sedés és haladás művében.

4.

Azok a törekvések, amelyek a reneszánsz - e jellemzően pogány
ihletésű kor - óta ember és történelem célját igyekszenek mind nyoma
tékosabban csak evilágra korlátozni, szükségszerűen vezettek az ember,
a történelem, a kultúra s egyes emberi funkciók és alkotások divinízácíó
jára, hogy azután e bálványokon is beteljesedjék az "eritis sicut dii" ön
ellentmondásnak végzete. Rousseau az emberi szabadság téves eszméjé
ből kiindulva s az ember méltóságát aként értelmezve, hogy az ember ne
engedelmeskedjék, csak önmagának - (ahelyett, hogy annak engedel
meskedne, amit értelmével jónak és igazságnak ismer föl) -, megisteníti
az embert; de. hogy e tökéletes függetlenség s ugyanakkor a társas
együttélés lehetőségének problémáját megoldja, föltételez egy fiktív köz
akaratot, mítikusan kötelező érvényűvé emelve ezzel a pusztán számszerű

többséget, melyben megsemmisül az imént még megistenített egyén, meg
semmisülnek az erkölcsi normák; - s minthogyeközakarat személyiség
nélküli ugyan - (tehát felelőtlen) -, de szuverén: hatalmával úgy ren
delkezik, ahogy neki tetszik, s így a mindentől független emberméltóság
elve a gyakorlatban végül a minden emberi méltóságot eltipró totális
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