
15. KERESZTÉNY ÉLET ÉS KULTúRA

Gyakran olvasható és hallható olyan m egjegyzés, hogy a katolikus
kereszténység nem alkalmas a földi emberi élet kellő berendezésére,
nem becsüli meg és nem termeli azzal a lendülettel a földi javakat,
mint a nem-katolikus keresztény vagy nem is keresztény népek.

Katolikus íróink és hitvédőink sietnek bebizonyítani, hogy ez igaz.
talan állítás és kétes szándékú ferdítés.

Itt nem az ellenfelek állitása miatt foglalkozunk ezzel, hanem a
keresztény élet miatt. Ennek a kérdésnek ui. nagy jelentősége van a
keresztény életben.

1. Kultúra.

Világos fogalmakra van előbb sz üks ég, hogy helyesen állíthassunk
valamit.

A kultúra művelődést, műveltséget jelent.
Mindent lehet rn űvelni - még a földet is . Sőt minden ember a leg

természetesebb dolognak veszi az agrikultúrát. A hozzáértők pedig úgy
tudják, hogy erre a kultúrára épül minden más kultúra. Azért ez a
legrégibb kultúra is.

ősi, természetes törekvése az emberiségnek egyéb adot tságok és
képességek művel ése - főleg az emberben: a test nevelése, ápolása
(táplálkozás i, öltözködési, lakásépítő, stb. kultüra): a belső képességek
művel ése, főleg az értelemé, de a képzeleté, érzelmeké . akaraté is .
(Tu dás, művészet , jellem képzése.)

A kultúrák fejlődési lehetőségének nincs világosan lezárt határa.
Tehát mindig tovább lehet haladni velük. Főként pedig az anyagi
kultúra az, amely szembetűnő haladást tud mutatni találmányok, ja
vak előállítása, életberendezés, kényelem terén.

Az emberiség világosabb szellemei mindenkor tudták, a homályosab
bak pedig legalább sejtették, hogy a legvalódibb kultú ra az, amely az
embert leginkább megnemesíti, igazán értékessé teszi. Ez pedig a
jellemfejlesztés, az erények szabad és öntudatos gyakorlása. Majd pedig
ezeken is túlmenően, de ezek segítségével az Isten előtt való meghódo
lás, Hozzá való emelkedés. Ez a legvalódibb kultúra egyben a legmaga
sabb kultúra is: erkölcsi és vallási kultúra.

Már a pogányok is tudták, hogy ennek a legmagasabb kultúrának
átlagon túlmenő kifejlesztése sok áldozatot kíván az embertől alsóbb
életsíkjai és képességei területén. Nemcsak tudták, hanem hoztak is
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bőven áldozatot. Gondoljunk csak nemesebb veretű görög és római
egyéniségekre.

Jött azonban az újkor természettudományos fejlődése, sok talál
mányával. Ebbe ka pcsolódott be le a vall ástalanság, majd pedig az
erkölcstelenség sze lleme. Egyik sakkhúzása volt en nek a történelmi
iránynak a kultúra sz ö lefo glalása arra a terület re, amely nem vallás
és nem erkö lcs . Vagyis szerinte a vall ás és erkölcs már nem kultúra.
A kultür a más: fogható, emberboldogító dolgok előállítása, élvezése,
ezekkel ka pcsolatos szellemiség, tudomány és világnézet . Nem is elé
gedtek meg ezzel a ki rekesztéssel, hanem meghirdették a harcot vallás
és erkölcs ellen a civilizáció, a kultüra, az emberi fölvilágosodás és az
új, boldog világ nevében - amely csak akkor jöhet el, ami kor ezeket
(va llás, erkölcs, Egyház , s az idetartozó igaz ságok, eszközök és intéz
mények rends zere ) kii ktatják az emberiség történetéből.

Ebben az irányzatban igen jól jött a kultúra fogalmának szűkebb

határa. Lassan ott ta rtunk, hogy az új kor kul t úra-Iogalma sem jó,
mert abban még mindi g sok a szellemi alapvetés a metafizika, a
magasabb világnézet, az erkölcs és vallá s számára. Olyan kultúra
foga lom kell , amelyben már nincs he lye és lehetősége ennek a szellemi
alapvetésnek.

A keresztény ku l tú ra viszont m indig totális jellegű marad: az egész
embernek legmagasabbrendű és örökre értékálló kifejlődését és bol
dogulását célozza. Evégett bölcsen mérlegel minde nt , hogy a célt
elérhesse. Mert azt mindenáron el kell és el is aka rja érni.

2. Otközés a kultúra és a keresztény élet között.

a) Világos az előbbiekből, ho gy van hamis ütközés.
Bármilyen arányokat ölt is ez az ütközés, a kereszténység teljes

értékű és magasabbrendű (is te nemberi ) kultúrirányát nem veszélyez
teti, sőt erősíti, mert éppen ezekben az ütközésekben bontakoznak ki
a legéletrevalóbb keresztény erők, s azok hatalmas lendUlete. Ez a
kere szténységne k egyik alaptörvénye.

A mai kor mé g na gyarányú ütközés t rejteget éppen ezen a téren. E z
egyben a kereszténység csodálatos fölvirágzását is hordozza magában.

b) Van azonban ütközés a kereszténység és kultúra köz ött a dolgok
természetes, hamisságoktól .mentes rendjében is .

Világítsuk meg őszintén ezeket.
Miné l erkölcsösebb egy ke resztény, a becsületességnek annál több

körültekintésével mérlegeli a helyes és helytelen, a szabad és tilos
törvényeit, szabálya it, sőt tanácsait is . Az élet pedig, főleg a gazdasági
kultúra vonalán, halomra hordja azokat a helyzeteket , ahol "szeren
es és" az, aki erkölcsi megkötöttségekről nem gondolkozik, és még
"szerencsésebb" az, aki egészen túl van az erkölcsi gátlásokon. Fő az
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üzlet és a haszon, ahhoz pedig csak "ügyesség" kell , hogy az utakat és
m ódszereke t mások ne tekinthessék át. Rendkívüli kép ességekkel kell
rendelkeznie annak a kereszténynek , aki te ljesen lelkiismeretes, ha
sikerekben ugyanannyit akar kihozni, mint gátlástalan versenyzője . Mi
mindenre leh et képes pl. egy kartell a ka rtellen kívüli válla lkozás let ö
résére, vagy a munkásokat éhbéren do lgozta tó tőkés, hogy termékei
olcsóságával más termelőket legy őzzön. Az igazi keresztény ilyeneket
nem tehet. De ezernyi más dolgot sem, amit keresztényelvek kel nem
törődő féktelen versenyző és tőkehalmozó megtesz.

Minél vallásosabb pedig egy keresztény, annál inkább befelé össz
pontosul tudatvilága , viszont az a lacsonyabb, főleg gazdasági kultúra
dolgai kifelé való irányulást kö vet elnek. Minél vallásosabb valaki,
annál inkább föl emeli lelkét az ideigvalótól az örökkévalókra, annál
szí vesebben Id őzik Is ten nél, annál élesebben lá tja át a fö ldi "értékek"
silányságát, semmís ég ét, gá tló, sőt tönkretevő hatásaít a lélekre, kegyel
míségre. Ha lelkiísmeret essége és isten félelme miat t esetleg m ég pon
tosabban ís teszí kötelességeit , mint a nem vall ásos ember , mégis két
ségtelen, hogy a földi dolgokban száguldó versenyekre alig alkalmas .
Már pedig a csak-földi kultúra nagy fejlődési iramai jórészt versenye
ken, legal ábbis te lhetetlen pénz- és kincséhségen alapulnak.

A legfontosabb ütközőpont pedig, ho gy az evil ági kult úra, úgy
amint azt ennek a kultúrának legfőbb mesterei és őrei veszik, elvileg
sem hajlandó, annál kevésbbé gya korlatban, elismerni a kereszténység
müvelődési c éllátását , irányvonalát, útjelzése it . ellenkezőleg : támadóan
szembeszáll vele, min t a kultúra elle nségével. Ennek az ellentétnek
te ljes föloldására semmi kilátás ni ncs. Ahhoz núndenkinek gyakorlat
ban ígazi kereszténynek kellen e lenníe .

3. Keresztény kultúra.

Az egész embert felöleli s annak valódi értékeit reális és becsületes
szolgálattal müvelí. Mindenek föl é helyezi azonban az embe r örök
érv ényes ül ésé t . E z gya kor lat ilag azt jelenti, hogy az örök értékek
szempontj ának kell győznie, ha szembekerül nének vele az alsöbbrendű

értékek.
A ke reszténységben tehát sohasem lehet igazolt a lélek rovására

menő testkultúra , az erkölcs rovás ára menő érzelmi, esztétikai ku ltúra,
a vallással szembenálló értelmi és akarati nev elés, stb.

Ha nem képes az egyed ar ra, hogy összes értékeit müvelje, mint
ahogyan a legtöbb ember nem képes (a legkülönfélébb ok ok alapján ),
akkor mi ndenképpen a legfőbb értéke t: az ísteni életet kell biztosítania .

A kereszténység a maga történelmi teljességében az emberiség leg
nagyobb tanítója és nevelője volt. A mai kultúra mínden ágában ki
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lehet mutatni a keresztény hatást, sőt legtöbb esetben az alapvetést,
még a vallástól eltávolodott technikai-gazdasági kultúrában is.

A keresztény kultúra az emberiség legm agasabb kultúrája volt és
lesz is mindig. Fö lénye minden más nem·keresztény kultúrával szem
ben az említett teljességen és isteni, örök értékű egyensúlyon kivül
főleg ezekben van:

Az embertermészet legmélyebb ismeretére épül.
Ez a kuItúra neveli a legemberibb embert és kizárólag csak ez

nevelheti az isteni embert.
Ennek a kultúrának csúcsértékeit m ég az is elérheti , aki nem tudta

megszerezni az alsóbb életsíkok fejlett kultúráját.
A keresztény kultúra a legegyetemesebb rendeltetésű, mert minden

embernek van szánva. Nincs belőle kizárva senki, főleg nincs azért
kizárva, mert hiányzik a pénze, vagyona. Ez a kultúra valóban a tö
megember kuItúrája. Igazi népi kultúra. Sőt Krisztus gyakorlata
szerint elsősorban a szegények, eleset tek, egyszerüek, kérgeskezü dol
gozók kultúrája.

Végül pedig a keresztény kultúra a va lódi élet kultúrája. Nem bok
réta a kalapo n, nem kalap a fejen, nem is cilinder, nem is frakk, nem
is uszály, nem is pezsgő, nem is komfort, hanem - anélkül, hogy
ezeket összetörné - sokkal több: valódi élet. Ha van valahol igazi,
emberszívet tar tósan kitöltő és boldogító élet, az vagy keresztény élet,
vagy annak előzménye. Ann yira élet a keresztény kultúra, hogy a két
fogalom szinte fedi egymást. A ker esztény kul i úra nem m ás, mint a
valódi élet müvelése, f ejlesztése. A keresztény kultúra ar ra való, amiért
Krisztus is jött, hogy életük legyen és bővebben legyen.

Leginkább kiütközik a keresztény kuItúra életértéke a szenvedésben
és halálban. Ez az egyetlen kultúra, amely a szenvedő és haldokló
ember lelkébe és arcára is békét, boldogságot képes varázsolni.

Mindezek mellett nem zárkózik el attól, hogy a csak-földi értékeket
is ér t ék élje a maguk mértéke szerint, és fölhas ználja, csa k vigyenek
ezek is közelebb az Istenhez.
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