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A KERESZTÉNY VILÁGNÉZET
GUARDINI NYOMÁN

Romano Guardini száz éve, 1885-ben született és 1968-ban halt meg. A jubi
leumi megemlékezés felidézi személyét és alkalmat ad arra is, hogy írásai alap
ján fölvázoljuk a keresztény világnézet lényegét. Hiszen ez volt gondolkodásának
irányító szempontja.

Guardini személye

Bonn, Berlin, Tübingen és München egyetemein tanított. Tanulmányai és
könyvei előadásaiból és az akkori szellemi élet aktuális feladataiból nőttek ki.
Teológiával foglalkozott, de nem a katolikus főiskolákon és egyetemeken szoká
sos módon. 1923-ban a berlini egyetemen külön katedrát létesítettek a katolikus
világnézet számára, és erre őt hívták meg. Nem katolikus egyetemen évtizedeken
keresztül tudományos szinten képviselte a katolikus világnézetet. Így bontako
zott ki sajátos gondolkozásmódja, teológiai ihletésű gondolatvilága és hatalmas
tekintélye... ..
Műveit nehéz lenne rendszerbe foglalni. Osszefoglaló írásai szintézisre törek

szenek. (Az ellentét; Világ és személy; Szabadság, kegyelem, sors; Az újkor vége;
A hatalom; A keresztényi létezés.) Néhány tanulmánya módszertani és szemé
lyes reflexiót tartalmaz. Jelentősek úgynevezett dialogikus monográfiái (Szokra
tészről, Ágostonról, Bonaventuráról, Dantéról, Pascalról, Kierkegaardról, Dosz
tojevszkijről, Hölderlinről és Rilkéről), sajátos szenírásmagyarázatából kisarjadt
könyvei (a kinyilatkoztatásról, a hitről, Jézusról, az Urról, az egyházról, az imá
ról, a liturgiáról, a nevelésről).

Guardini vallási ébresztő, a liturgikus mozgalom képviselője, egzegéta, igehir
dető, prófétai jellegű kritikus, tudós teológus, pedagógus és lelkivezető volt egy
személyben.

Gondolkodásának középpontjában a keresztény hit igazsága, a keresztény élet,
az ember örök üdvösségének kérdése áll. A tények, a valóság helyes megragadá
sára törekedett. Fenomenológiai alapelve volt: "Hallgass és nyisd ki a szemed!"
Amit meglátott, képszerűen, "alakszerűen", egzisztenciálisan fejtette ki. Tudta,
hogy csak a jelenségekre vetett tiszta és nyugodt tekintet vezetheti helyes útjára
a gondolkodást. Arra törekedett, hogy a konkrét ellentéteket, a szétzilált szem
pontokat egységbe rendezze és alapjukra visszavezesse. Helyes arányérzékkel
először rásejtett az egészre, aztán ebbe illesztette bele a részleteket. Finom ér
zékkel ragadta meg a természet, a kultúra, a vallás, a szentség értékeit. Altalá
ban problémákból, nehézségekből,kérdésekből indult ki, és mindig a felelethez,
a megoldáshoz érkezett meg. Mivel elevenen érzékelte korának bonyolultságát,
ellentmondásait, a pluralizmust, tudatosan lemondott a rendszeralkotásról. Ta
nulmányait kísérleteknek szánta: fölfedező 'és kutató szellem volt. Nemes tartóz
kodással, komolyan, mégis könnyedén boncolgatta II keresztény hit misztériu
mait. Eljárásmódja közvetett. Természetes, evilági jelenségekre veti tekintetét,
de addig elemez és szemlélődik, míg a végső igazság fö\ nem sejlik. Mélyen át-
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érzi, a teremtő és megváltó Isten milyen konkrétan, tapintatosan van jelen min
den dologban. Elméleti fejtegetéseiben általában fenomenológiai, lélektani,
elemző-értelmező-értékelő,pedagógiai szintre helyezkedik, de úgy, hogy mindig
nyitott legyen a metafizikai-teológiai mélységekre.

A világnézet feladata

Guardini-világosan látta, hogy napjainkban a keresztény világnézetet felül kell
vizsgálnunk. A középkorban és az újkorban még a világ keresztény szemlélete
uralkodott. A legújabb korban krízisbe kerültek az alapvető értékek, egészen új
kultúra kezd kibontakozni. A tünetek arra utalnak, hogy a világról, az emberről

alkotott eddigi' elképzeléseink lényegesen átalakulnak, gazdagodnak, de sajnos,
sok minden eltorzult. Helyre kell állítani az embernek és világának egyensúlyát,
egységét. A világnézet feladata az, hogy egységes életszemléletet adjon, amely
nek segítségével el lehet igazodni a világban. Ehhez pontosan meg kell állapíta
nunk a dolgok, az emberi élet konkrét összefüggéseit és értelmét. Csak alapvető

igazságok és az emberi élet rendeltetésének tudatában lehet ilyen szellemi lá
tást, .mézést' és erőforrást fölszabadítani.

Comói-tói leveleiben 1927-ben jelzi először Guardini korunk világnézeti krí
zisét. Megdöbbenti az a szakadék, amely a régi klasszikus, humanista kultúra és
az új "északi" germán kultúra között tátong. Az eltűnőben levő kultúra telve volt
fénnyel, emberséggel, spontaneitással, aránnyal, a természet és az ember harmó
niájával. Az új ipari-technikai kultúra, a mesterséges, a "második természet"
méreteiben, arányaiban nem számol az ember természetével; hiányzik belőle a
természet és az ember élő k-apcsolata. Az új kultúrát személytelen és elvont
hasznossági tényezők vezérlik. A technikára épülő kultúrában elvesznek az élet
mélysége], másképpen látjuk benne az ember rendeltetését. Az élet, a társada
lom, a politika átalakul, újjászerveződik,Guardiniban gyötrő kérdések vetődnek

föl. Megtaláljuk-e újra a természet és az emberi munka egyensúlyát? Kialakul-e
olyan pozitív lelkiség, amely meg tudja oldani a fölmerült szociológiai és egzisz
tenciális problémákat? Megtalálja-e az ember újra a helyét és igazi rendeltetését
az új kultúrában? Meg tudja-e menteni igazi értékeit? Az új kultúra csak akkor
lesz emberi, ha számol az intelligencia, a szabadság, a bensőség, a lelkiség hite-
les igényeivel. ...

, A .Jegújabb kor" kritikáját adja 1950-ben írt Az újkor vége című írásában is.
Az újkor végéhez értünk. Valami egészen új kezdődött el az emberiség életében.
Helyzetünk most még veszélyes. Jelenlegi fejlettségi szintünk roppant technikai
erőfeszítést, átfogó társadalmi szervezettséget igényel. Amit az ember alkotott,
magát az embert kezdi fenyegetni. Hogyan találjuk meg az új helyzetben a meg
oldás elveit és útját? A személyiség lényegére, helyzetére kell figyelnünk. Guar
dini már mélyebben lát. A természetközelség, az értelem és a szabadság tényezői

önmagukban nem elégségesek az új világnézet kialakításához. A történelem fo- .
lyamán Isten megszólította az embert, személyes közelségébe kívánja vonni. Ha
a veszélyes helyzetet föl akarjuk oldani és emberhez méltó életet szeretnénk ki
alakítani, akkor a kegyelemre kell rábíznunk magunkat.

1951-ben A hatalom - vagy tájékozódási kísérlet című írásában Guardini föl
tárja a mai kultúrkrízis gyökerét. Az ember helyzetét a világban manapság az
határozza meg, hogy tudásával, technikájával roppant hatalom birtokába jutott.
Minden attól függ, hogyan használja félelmetesen nagy hatalmát, hatalmának
gyakorlása közben megőrzi-e emberségét, lelkiismeretét. A hatalom aszerint jó
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vagy gonosz, hogy mire és hogyan használjuk föl. Tudatában leszünk-e annak,
hogy hatalmunkat Istentől kaptuk és Isten üdvözítő szándéka szerint kell élnünk
vele? E félelmetes kérdésre kell kibontakozó világnézetünknek választ adnia. A
hatalom az autonómia kérdésével függ össze. Már nem lehet egyszerűen vissza
térni a régebbi korok keresztény és harmonikus életszemléletéhez. Egyre mélyül
a szakadék a vallásos és a profán életszemlélet között. Semleges vagy közömbös
álláspont nem fogadható el. Nem lehet kitérni a személyes elkötelezettség alól.
Az autonómia eltúlzott értelmezése következtében komolyan számolnunk kell az
ateizmussal. Vissza tudunk-e térni a dolgok, az ember, a világ metafizikai
teológiai értelmezéséhez, az alapokhoz? És innen kiindulva újra tudjuk-e értel
mezni adottságainkat, helyzetünket? Ha komolyan vesszük a keresztény hitet,
vissza tudjuk adni az embereknek azt, amiről elfeledkeztek: a világ, az élet végső
értelmébe és beteljesedésébe vetett hit,et. A félelmetes csak az, hogy' sokan nem
is érzékelik helyzetük veszélyességét. Ugy gondolják, minden rendben van; ren
delkezünk megfelelő szakismeretekkel, gépezeteink működnek, hivatalos szer
veink rendeleteket bocsátanak ki. Az egész valóság végső ertelme azonban nincs
tisztázva.

A világnézet aktuális feladata tehát a jelenkor kultúrkritikájából adódik. Vi
lágnézeti alapon kell helyreállítani a világ rendjét, az élet értékeit, föl kell tárni
a világ-nézés természetes és természetfeletti alapjait. Képes-e egyáltalán erre a
feladatra a mai ember? Guardini válasza egyszerű és józan. A helyes világ-nézés
képességet föl lehet ébreszteni, ha komolyan törekszünk az igazságra. Megment
hetjük az embert, ha visszaállítjuk eredeti méltóságát. Ehhez újra meg kell ta- .
nulnunk szemlélődni.Szavainknak a csend mélységében megtisztulva kelÍ értel
met nyerniük, és akkor teremtő nyugalommal fölfedezzük ismét a dolgok, az
élet, a világ értelmét és értéket, képesek leszünk egymással újra bensőleg ta
lálkozni.

A világ-nézés lehetősége

Guardini Az ellentét - vagy a konkrét - élő bölcseletének kísérlete című írásá
ban (1925) kidolgozta a világ-nézés lehetőségének elvi alapjait. Először fölteszi a
kérdést, fogalmakkal meg lehet-e ragadni a konkrét élő valóságot, annak megje
lenési formáját, az ellentéteket, és rendszerbe lehet-e foglalni az ellentétek bo
nyolult világát? Majd fölvázolja az életet átjáró ellentétek sokaságát, összefüg
gésüket és rendszerüket. Az élet titkát akkor közelítjük meg, ha földerítjük, ho
gyan keletkeznek és rendeződnek el az ellentétek. Az élet mindig az ellentétek
feszültségi terében zajlik. Ha föltárjuk a szabályozó elveket, olyan gondolkodási
formák tűnnek elő, amelyeknek világnézeti jelentőségükvan. Az elvont gondol
kodásban könnyen elfeledkezünk arról, hogy mindig a konkrét létezőkkel van
dolgunk. A világnézeti látásmód lényegesen különbözik a tudományos, a bölcse
leti és a teológiai látásmódtól. A különbség abból adódik, hogy a világnézet tár
gya a konkrét, az élő a maga világiságában, hétköznapiságában, valóságos össze
függéseiben. A világnézeti szempont nem bizonyos részlet-ismeret, hanem az
élet konkrét teljessége, világ-egzisztencia, amely jelen van minden részismeret
ben. Ebben a szemléletben a konkrét egészet nemcsak látjuk, hanem értékeljük
is, tevékenységünk irányító elvévé tesszük. Azért lehetséges világnézet, mert
személyes közelség, érdekeltség és ugyanakkor távolság, mértéktartás, szembe
helyezkedés, elfogadás-elutasítás jön létre a szemlélő és a világ dolgai között,

A világ-nézés olyasmire is támaszkodhat, ami a világ immanens adottságain kí
vül. van, de lényegénél fogva ráirányul a világra és beleépül a világ dolgaiba.
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Lehetséges isteni kinyilatkoztatás. Az isteni mint világfeletti beléphet a világba,
amelynek teremtő és megváltó Istene lesz. A kinyilatkoztatás fényélten máskép
pen lesz a világ láthatóvá, másképpen alakul a világiság. Ha a világnézet a vi
lágra vetett tekintet, akkor ez a tekintet lehet Istennek a világra vetett tekintete,
ahogyan Krisztus látta a világot, és ahogyan ő élt benne. Az ember szellemi nyi
tottsága lehetővé teszi a hivő világ-nézést.

A világ-nézéshez helyet kell készítenünk magunkban a dolgoknak. A látással
arra a valóságra válaszolunk, ami láttatja magát. A dolog és a ráirányuló tekin
tet, a forma és annak megragadása összetartozik. Az emberi szellem alapadott
sága a nyitottság, a szabadság, a megszólítottság, a hívás és a találkozás - az én
és a te, az én és a dolgok egymáshoz rendeltek és kölcsönösen megfelelnek egy
másnak. Guardini ezt a fenomenológiai szemléletmódot Max Schelertől vette át.
Álláspontja ellentétes Kant és Hegel álláspontjával. Általános tudat vagy elvont
dialektikus fejlődési folyamat nem létezik. Csak a konkrét dolgok poláris feszült
sége valóság - ezt tudatosíthatjuk és személyesen így állást foglalhatunk. A ví
lágnézet igazsága a poláris ellentétek kiegyensúlyozásában világlik ki. Szellemi
aszkézis; "engedelmesség és bátorság" szükséges ahhoz, hogy az érzéki-szellemi,
a természeti-természetfölötti ellentétrendszerben el tudjunk igazodni. A látás
hallás, a mozgás, a gondolkodás, az érzés és a döntés szüntelen áramában élünk.
Guardini éles és nyugodt tekintete már az első pillantásra fölrnéri a dolgok lé
nyegét, értéket a világ horizontján, mert van biztos középpontja, amiből kiindul
és ahová visszatér.

Nézni mások szemével

Guardini a világnézetnek nemcsak elvi szempontjait dolgozta ki, hanem törté
nelmi támpontjait is fölkutatta. Megvilágította azokat a jellegzetes történelmi
szituációkat, amelyekben egy világnézet összeomlott vagy új jelentkezett. Guar
dini dialogikus monográfiáiban elemezte azokat a gondolkodókat, akik észlelték
koruk világnézeti válságát, akik világnézetet romboltak vagy teremtettek. A ki
választott gondolkodók nem rendszert alkottak, hanem a gondolkodásnak tágas
és nyitott teret teremtettek, amelyben alapvetően új kérdések merülhettek föl;
félelmetes szorongások és ragyogó reménységek törtek föl a válsághelyzetekben.
Ilyenkor a gondolkodás és a személyes élet szervesen összefonódik - személyes
elkötelezettséggel kell gondolkodni. Guardini szellemi ereje, értelmező képes
sége teljes fényben ragyog ezekben a tanulmányokban. Nagy együttérzéssel ha
tol bele a problémákba, szinte azonosul az elemzett szerzővel, hogy aztán füg
getlenül értelmezzen, kritikát gyakoroljon, saját korának világnézeti helyzetéból
pozitív irányba lendüljön. "

Szokratész halálának kérdése (1941) erősen foglalkoztatta Guardinit. O volt az
első, aki a reflexió segítségével akarta megújítani és megalapozni az ember ma
gatartását: hogyan juthat az ember önmagán túl reflexió segítségével? Az erköl
csi érték föltétlen érvényét, a cselekvés végső igazságát keresi, még azon az áron
is, hogy életéről le kell mondania. Ebben a nemes törekvésben eredeti istenta
pasztalatra tett szert, és önkéntes halálában közel került Keresztelő Jánoshoz és
Jézushoz.

Szent Ágoston megtérése (1935) szintén izgatta Guardinit. Ágoston az antik
újplatonista-keresztény világ kritikus pontján állt. Gondolkodása hosszú időn

keresztül meghatározta a keresztény életszemléletet. Isten jelenléte mindent át
jár és meghatároz. Az emberben drámai módon bontakozik ki Isten elfogadása
vagy elutasítása. Az ember csak Istenben lehet boldog. A mindenség az ember-
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ben, az ember pedig Istenben nyeri el végső tökéletességét. Ezen a ponton sze
retne Guardini tisztán látni, mert szerinte éppen ez a mai ateista humanizmus
problémája. Hogyan mehetett végbe a meghasonlás Isten és ember között, és ho
gyan lehetne a kapcsolatot helyreállitani? Agoston tovább kérdez: Hogyan lehet
összeegyeztetni Isten hatékony kegyelmét és az emberi szabadságot? Hogyan
őrzi meg a teremtmény a kegyelem hatása alatt autonómiáját? Az ateizmus sze
rint az embernek meg kell szabadulnia a vallásos kötöttségektől ahhoz, hogy ön
magára találhasson. Ez a vélekedés Istenben "valami mást és idegent" lát. Agos
ton előtt világos, hogy éppen Isten az, aki teremti és lehetővé teszi a szabadsá
got. Isten közelebb van hozzám, mint él} önmagamhoz. Isten nemcsak szereti te
remtményét, hanem maga a szeretet. Altala jön létre a szabad személy. Minél
közelebb van valaki Istenhez, annál közelebb van önmagához.

Dante Isteni színjátékában (1958) újabb kérdés foglalkoztatja. Szerethetem-e
Istent igazán akkor, ha valamilyen más teremtményét is szeretem? Ha Isten

. mindent kíván, rajta kívül lehet-e még mást is szeretni? Ha Isten minden, ho
gyan lehetséges Beatrice szerelme? Hogyan találhatja meg Dante Istent és ho
gyan ragaszkodhat Vergiliushoz és Beatrice szerelméhez? Egyszóval Isten előtt

mi az értéke a világnak, az egzisztenciának? Ezekben a kérdésekben benne vib
rál az élet minden gyönyörűségeés szerongása. Nemcsak Dante személyes prob
lémája ez, hanem minden ember alapkérdése. Hogyan lehetséges, hogy a földön
semmi sem éri el beteljesülését, és mégis erre törekszünk? Dante számára biz
tos igazság az, hogy Isten minden létező vonatkozási középpontja, tőle ered és
hozzá tér vissza minden. Mindent Isten szeretete mozgat és mindennek ebbe a
mozgásba kell beleállania. Az isteni szeretet mindent lángra lobbant. Az Istenre
irányuló mozgás a létezés értelme. Dante mindezt a keresztény tapasztalat alap
ján állítja. A mai ember előtt elhomályosult ez a tapasztalat, ez a világnézeti ho
rizont, és így kérdez: Ha a világ létezésem tere, akkor mit jelenthet még szá
momra Isten? Dante fordítva érzékelte a kérdést: Ha Isten számomra minden,
akkor mit jelenthet nekem a világ és a másik ember? A kérdés megfogalmazása
különböző, de gyökerük azonos. Guardini a közös gyökeret keresi, hogy' a ke
resztény tapasztalatot újra élővé tegye.

Pascal keresztény öntudata (1935) is foglalkoztatta Guardinit. Nála fedezhető

fel először a modern vallásos tapasztalat. O az első képviselője az újkori kul
túrkrízisnek. Pascal intenzíven átélte azt a megrendülést, amely a középkor vé
gét és az újkor kezdetét jelezte. A világ értékét már nem az Istenre irányuló ref
lexió garantálja. A világot végtelennek tapasztaljuk, az emberi életet pedig tra
gikusan végesnek. Szorongásunkat csak úgy győzhetjük le, ha szilárdan megvet
jük lábunkat a világban, tudományosan gondolkozunk, küzdünk, szórakozunk.
Ilyenkor úgy tűnik, hogy az ember elégséges önmagának. Valójában az ember
beszorult véges, tragikus, hősies magányába. Ez már a modern életérzés. Pascal
Jézus emberségének-istenségének fényében értelmezi az ember nagyságát és
nyomorúságát. Meg van győződve arról, hogy a sors kérdését csak a keresztény
hit oldhatja meg.

Dosztojevszkij regényeinek vallásos alakjai (1932) világították meg Guardini
számára a modern ember életében fölsejlő tragikus mélységet. A különböző val
lásos tipusok, magatartások: a lelki emberek, az angyalian tiszta emberek, a za
rándokok, a lázadók, az ateisták koncentrált formában jelzik a világnézeti válsá
got. Az élet képe megrendítően sötét, de a zarándokút végén már tiszta fényben
ragyog Krisztus szimbóluma. Az ember szakíthat ugyan Istennel, de akkor lelké
ben megjelenik az alapvető félelem. Az alternatíva végzetes: Isten vagy én. Ha
Isten "a másik, az idegen" volna, érthető lenne a lázadás. Elviselhetetlen lenne,
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hogy idegen tekintettől függjön az ember szabad belső világa. Ámde Isten a
személyiség forrása és beteljesülésének egyetlen lehetősége. A legfőbb világné
zeti feladat az ember öntudatának helyreállítása, a lét alapjainak megvilágítása.

Rilke létezés-értelmezése kétértelmű (1941), egyértelműbbnek tűnik Hölder
lin világképe és jámborsága (1939). Hölderlin műveiből árad az elveszett Paradi
csom miatti kétségbeesés. De már fölfénylik a megváltás csillaga a "létezés tá
jain". A költő-próféta látomása fölfedi a 'dolgok fátyla mögött azt a titokzatos te
ret, amelyben az istenség rejtőzködik. A sors sötét és befejezetlen, a vég tragi
kus, de benne mégis valamilyen megfoghatatlan találkozás esélye rejlik. A szét
tépett egzisztenciát akkor lehet helyreállítani, ha az ember és a természet kö
zött újra harmónia jön létre.

Guardini a dialogikus monográfiákban megtanult mások szemével nézni. Látá
sa megtermékenyült, fölfedezte a keresztény világnézeti problémát, rátalált a lé
tezés magvára, és már tudja, hogyan kell helyreállítani a személyiség méltóságát.

Nézni tiszta fényben

A katolikus világnézet lényegéről tartotta Guardini 1923-ban székfoglaló elő

adását a berlini egyetemen. Szerinte a katolikus világnézet lényege a világ felé
fordulás, a világra vetett keresztény tekintet, amelyet a Krisztussal
és egyházával való személyes egységből, a beléje vetett hitből merítünk. Ekkor
kötelezte el magát a keresztény világnézet képviseletére. Schelertől kapott ehhez
índítást; "Arra keÍl törekednie, hogy kidolgozza mindazt, amit a világnézet szó
jelent; a világot, a dolgokat, az embert, a műveket, de mindezt keresztény felelős

ségtudattal, tudományos módon. Hozza felszínre mindazt, amit meglát, például
tanulmányozza Dosztojevszkij regényeit, értékelje keresztény szempontból, úgy,
hogy megvilágítja egyrészt a tanulmányozott művet, másrészt a kiindulópontját."
A keresztény hit feladata az,' hogy megvilágítsa, megtisztítsa és örök fényébe
vonja az életet. Ha a világot konkrét emberi formájában vesszük, kultúrát, törté
nelmet, társadalmat, költészetet, vallást jelent. Erről így vall Guardini: "Amit
elhagytam, a rendszeres teológia volt, amit viszont kerestem, a világ volt, a hit
élő világa, az élő valóság, mindazt, ami az ember. A személyiség ereje fogja egy
be a világ sokréníségét. Nem fordulhat elő, hogy az embernek tapasztalata van a
világról és aztán még mellesleg hite is van. De az sem fordulhat elő, hogy valaki-
nekhite van és a világot nem érzi hite megvalósulási területének." .

A katolikus hit igazságainak fényében fogalmazta meg Guardini a világ és az
ember lényeges kérdéseit. Világ felé forduló realizmus és hitből fakadó hu
manizmus jellemezte gondolkodását. A hit tiszta fényét nem homályosíthatja el
már semmilyen kétely vagy bizonytalanság, hiszen Isten Jézusban elfogadta a
világot. A hit fényének elfogadása egyre nehezebbé válik a túlzott autonómiára
való törekvés miatt, A hit "nagyon fáradságos" elkötelezettség, a lélek "egyszerű

higgadtságát" igényli. Az egyes ember egyre inkább saját személyes döntésére tá
maszkodik. Sokszor kemény és idegen beszédnek tetszik az isteni hívás. A hit ki
van téve a tudomány kihívásainak. Csak a megalapozott hit bírja ki a kritikát. A
helyzetet az könnyíti meg, ha tisztában vagyunk a tudomány, az ideológia korlá
taival. A pluralizmus tény, de a hitnek ébren kell őrködnie, hogy áldozatául ne
essen. A világ mai állapotában még csak halad a végső beteljesülés felé.

Guardini sokat foglalkozott a vallásos és a keresztény tapasztalat különbségé
vel és összetartozásával. Manapság átértékelődik és sokszor eltorzul a vallásos
tapasztalat. A vallásos tapasztalat a világ megtapasztalásától függ. De csak a ki
nyilatkoztatás fényében lehet igazán megtapasztalni a világot, különben valami-
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lyen "világi igézet" áldozatai leszünk. A világ dolgai végesek ugyan, mégis min
dig többek, mint puszta tények. A hitben egyszerre állítjuk a dolgok esetlegessé
gét és kapcsolatukat az abszolútummal. A vallásos tapasztalat önmagában kétér
telmű is lehet, a semmi és a személyes abszolútum között vibrál. Isten és a világ
között a "semmi dimenziója'' terül el, amelyet csak Jézus Krisztus lépett át. A
dolgok utalnak ugyan valamilyen végső -jelentésre, de ezt természetes erőből

nem tudjuk kimutatni. Ehhez a hit tiszta fényére van szükség. Guardini ,ennek
világosságában értelmezi a kegyelemre épülő természetes adottságokat. Allítja,
hogy csak az ismeri igazán a világot, aki ismeri Istent, és a természetes világ
ténylegesen a kegyelmi rendre épül, amely Isten szabad teremtő és megváltó jó
sága folytán létezik.

A hit tiszta fénye teljesen és igazán Krisztus személyébőlés tanításából árad.
A reflektáló ember hogyan alkothat Krisztusról olyan képet, hogy szellemét, szí
vét betöltse a hit fényessége? Jézus misztériumát az Egyház folytatja és konkre
tizálja. Az Úr egyháza (1965) képviseli a hit fényét, a világ világosságát, a világ
üdvösségének jelét, Az egyház örökölte Jézus fényét, szeretetét, életét. A keresz
tény élet különböző kérdéseiről szól Guardini számos kiváló tanulmánya. Aki a
hit tiszta fényében lát, egyre készségesebb, engedelmesebb lesz, egyre inkább
együttérez az Ur egyházával. Guardini utolsó írott vallomása szerint: "Semmi
lyen hiteles humanizmus, semmilyen keleti intuíció, semmilyen modern elmé
let a szuperemberről nem veszi olyan komolyan a világot és az embert, mint a
keresztény hit."

KALÁSZ MÁRTüN

Jób

ami az én szemem: az már nem lehetett
vétlen vakságában sem a tied
a vakság derűje tompán fehéredett
ami az én szemem többé nem lehetett

ami az én szájam: az már nem szólhatott
vakságomra félénk hasonlatot
a szó beszédemben csöndben visszafogott
ami az én szájam kékjén nem szólhatott

ami az én eszem: az már nem vehetett
kifelé s lefelé rezzenetet
kirekesztvén magából akár szivemet
ami az én eszem szaván hírt vehetett
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