
Az alsóbbrendű (pl. az állat) előkészíti, befogadja, de nem határozza meg a
felsőbbrendűt (az embert). Ezért "végleges szintézist csak akkor teremthetünk,
ha föntről látunk és szervezünk, vagyis Krísztus Testéből kiindulva. Ekkor szin
te ,természetes' kötelék kapcsolja egybe a sok-sok alsó felszínes ugrást a foly
tonosban. A halál így lesz ,titokzatos vitális jelenség', amely minket Krisztushoz
asszimilál." - "A Haladás arról álmodik, hogy megszünteti a Halált; a Vallás
viszont elfogadja és eksztázissá (Másba-jutássá, Krisztus Testébe szerveződéssé)

alakítja ..."
Teilhard "az Élet és a Halál imájának" nevezte ezt a pár sorát: "In manus

tuas, Domine: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet... A Te puha, hatalmas és lé
tünk velej éig ható kezedbe, Jézusom ..., amely áldott, megtörte a kenyeret, meg
simogatta a gyermekeket, kiűzte a templomból a kufárokat... Kezedbe, amely
olyan mint a miénk: sosem tudhatj uk előre, hogy simogatní fog, avagy ketté
töri emberi mércéínket ... Minél sötétebbnek látom jövőmet, annál erősebb ka
rokkal dobom magamat karjaidba." _. "Hivatásom: olyan munka, amely a suk
féle lelket Krisztus Testébe szervezi." Ezért "valamiképpen ilyen .bíológiaí, evo
lutív nyelven' kellene átírnunk az ugyanegy keresztény katekizmust ..."

Természetes kozmikus szemmel nézve: Krísztus Embersége' az egész Világ
egyetem várva várt Gyümölcse, öt készítették elő a kavargó kozmíkus tömegek;
érte virágzott ki Jessze törzse; s amikor Mária a karjába fogta Krisztust, az
egész Világot emelte magasba, Isten felé... De Krisztus növekedett, meghalt,
feltámadott ... Növekedését még most sem fejezte be. Ruhája szegélyébe-fodrai
ba vonja azt a sok-sok lelket, akik a Kozmoszban érlelődtek; s ezek a lelkek
- mint sejtecskék - tovább építik Misztikus Testét. Csak a Parúziában, Krisz
tus végső eljövetelekor fogjuk látni, milyen teljessé növekedett ez a nagy Test,
amelynek energiája akkor majd mindent egyesít önmagába... Íme, "a Világ
így válik végleg istenivé. Minden más csak por és hamu."

"Egyre jobban látom, hogy a Világ üdvrendje ,éppen csak óriásivá növeli'
azt a természetes szeretetet, amely - fizikai, szuperfizikai fokokon át - egy
összpontosító Legfelső Szeretet-Központ hatása alá kerül. -.." A Világ .magyará
zatának kulcspontja ez a "filozófia: a létezés a végső isteni Egység felé tart."

A kereszténység tehát "az Egység Vallása: Isten és a Világ abszolút egysé
gének megvalósítója." A boldogság pedig: "Önmagunkban és az egész Világban
az összhangot megvalósítani". - Ez az "én Evangéliumom". Hivatásom: "Ezt
továbbítsam a keresőkhöz".

TÖRÖK ISTVÁN

KARL BARTH ÉS A RÓMAI KATOLICIZMUS
A német katolikus Centrumpárt főiskolai tagozata előadás tartására hívta

meg a münsterí egyetem református professzorát, Barthot. Érdemes az adatokat
is feljegyezni: az előadás Münsterben, 1927 júliusában hangzott el. - Barth az
zal kezdte, hogy kölcsönösen tudatában kell lennünk a vállalkozás merészségé
nek : nem történeti vagy gyakorlati kérdésbe vágunk, hanem olyan eleven dog
matikai kérdésbe, mint az egyház fogalma. Ez az előadás kitűzött témája, egyben
a kölcsönös megértés határa: itt válnak szét az utak. De ha mostaní találkozá
sunkban csak ennyi tudatosul újra, már az is nyereség. Katolikusok és protes
tánsok a reformáció első századaiban - még ha ádáz haraggal is -, dc szem
től szembe álltak, keményen vitáztak. Aztán belefáradtak a vitákba, s századok
óta már egymás feje fölött beszélnek el, a közös nagy titokhoz méltatlanul, ter
méketlen módon és egymás iránt részvétlenül. Pedig minden felekezeti elkülö
nülés ellenére, közös jelenség előtt állunk.

Mint az előadó kifejtette, mindkét részről ugyanazon egyházon a tekinte
tünk: az egyház itt is, ott is az elhívottak gyülekezete, Krisztus egyetlen teste,
a hivők anyja, szent, katolíkus és apostoli. Felsorakoztatott mérvadó dokumen
tumokat, idézte például egyrészt a Catechísmus Romanus-t, másrészt a Genfi
Kátét, s szinte játékosan kérdezte, melyik formula honnét való, mert nem egy
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esetben, még a magyarázó formulák is összecsendülnek. akár össze is cserél
hetők, Hogy történhetett akkor, hogy a XVL századi protestáns atyák sok min
dent antikrisztusinak bélyegeztek a római egyházban, a katolikus atyák pedig
feleletül a tridenti zsinaton sorozatos anatémákat szórtak a protestánsokra. Miért
kell ma is, bár szelíd formák közt és nehéz szívvel, mégis áment mondanunk
az atyák haragos döntéseire?

Azért, mert ugyanazt az egyházat nagyon különböző módon hitjuk. Az imént
már felsorolt közös formulákat másképpen értelmezzük. Az eltérő értelmezés
teszi a katolikust római katolikussá, a protestánst meg protestánssá. - Aztán
a közös formulák higgadt protestáns értelmezése alkotta az előadás második
felét. Hogy ez az értelmezés mennyiben ellenkezik a római katolikus tanítással,
arról az előadó nem szólt, azt a megbeszélésre, illetve a párbeszéd folytatására
hagyta. - Csak a dogmatikai fejtegetések hítvallásszerű zárószavaival idézek
pár gondolatfoszlányt: "Hiszem az egyházat, mint olyan helyet, ahol Istent di
csőítik, az isteni dicsőség igényléséről pedig lemondanak; ezért és így hiszem az
egyházat, mint a kegyelem eszközét. Hiszem, hogy az egyház, nem annyira pa
lotája, sokkal inkább kunyhója Istennek az embervilágban. s mint isteni alapí
tás, a világ végezetéig megmarad. Hiszem az egyházat, mint Isten által elkülö
nített és kihívott bűnösök közösségét, ilyen értelemben a szentek közösséget ...,
mely mint Isten földi népe, Isten kegyelméből akar élni a dicsőség országának
eljöveteléig. .. míkor is, mint mennyei Urának földi teste, felöltözi a halhatat
lanságot" (Barth: Die Theologie und die Kirche, 1928. 285-301. 1.).

A felekezetközi párbeszéd voltaképp nem a münsteri előadással kezdődött.

Majd egy évtizeddel előbb Barth - akkor még svájci lelkipásztor - Pál apos
tol Római levele magyarázatával lépett porondra. A könyv katolikus részről is
figyelmet keltett. Erich Przywara SJ "a protestantizmus őseredeti újjászületését"
látta benne, mely ,.a régi reformátori szenvedély parázsleheletét" érezteti (idéz
ve Barth: Der Rörnerbrief 4. kiad. előszavából).

Ott, ahol a reforrnátorí teológia újra szót kap, előfeltétele, a középkori teo
lógia is érdekessé válik. Münsteri diákoskodásom idején, Barth szemínáriumá
ban a skolasztika nagymesterének. Aquinói Tamásnak a Summa-jával foglal
koztunk; a szükséges kézipéldányokat az ottani római katolikus teológiai fakul
tás professzorai s a kitűnő dómprédí kátor, Donders lekötelező szívességéből kap
tuk, A szemeszter egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy a protestáns teológiai
fakultás diákszervezete felkérte Przywara atyát, válaszoljon Barth professzor
imént tárgyalt előadására. Engem, aki a "keresztény-keresztyén Magyarország"
-ról, a felekezeti acsarkodásole és érdekharcok világából, az ehhez szabott "ön
tudattal" kerültem Münsterbe, kissé meglepett Barth professzor megjegyzése, me
lyet a meghíváshoz fűzött: látványos párviadal helyett legyünk készen a protes-
táns álláspont ragyogó túlszárnyalására. .

Przywara atya, mint vendégünk, 1929 februárjában A kaiolikus egyházelv-ről

beszélt, bámulatosan finom distinkciókkal. de minden ítélkezően vitázó él nélkül.
A teológiai különbségek inkább az előadást követő megbeszélésen jöttek elő, ott
is a kölcsönös tiszteletadás és a közös igazságkeresés tárgyilagosan előkelő szint
jén. A megbeszélés módja akkor talán mélyebb hatást gyakorolt ránk, mint ma
ga a megbeszélés tárgya.

A felajzott érdeklődéssel várt előadás (olvasható Barthélc folyóirata, a Zwi
sehen den Zeiten 1929. évi 278-302. l.) nem egy katolikus állásfoglalást, hanem
gondosrnívú forráselemzések során a katolikus tanítást rajzolta elénk, a termé
szetfeletti és a természeti kölcsönhatásának hagyományos keretei közt. Alapvető

az egyház hatékony "objektivitása", vagyis Isten jelenléte Krisztusban s Krisz
tus által az egyházban. Ennek az objektivitásnak felel meg a szubjektív ténye
ző: a hit, mely a felülről alászállott kegyelmet felismeri és befogadja. A szub
jektivitás szokásos hangsúlyozása: az "egyedül a hit", tehát az "egyedül az egy
ház" objektivitásárt nyugszik és mindenkor arra utal vissza. Ennek az objektí
vitásnak és szubjektivitásnak kölcsönhatásában él a keresztény, mint az anya
szentegyház gyermeke és vallja az Immanuélt, azt, hogy "velünk az Isten".

Ebben a gondolatmenetben a. "szubjektivitás" a protestáns álláspontot jelzi,
amit Przywara az idősebb testvér fensőbbségével, mint a katolikus tanítás szer
ves elemét épített bele fejtegetéseibe. ugyanakkor megvonta a határt a protes
táns álláspont konzekvenciáival szemben. Ha maradt hiányérzet a tüneményes
előadás után. az két ponton mutatkozott. Éppen Barth volt ugyanis az, aki a
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protestantizmus elfajult szubiektivítását, mint a reformáció megtagadását ítélte
el, s rnínden emberközpontú gondolkozásmóddal szemben az Ige emberfölötti
érvényét tudatosította. Továbbá az előadás nem reagált arra a protestáns egyház
szemléletre sem, amely jellegzetes különbségtétellel, nem az egyház tekintélyét,
hanem az egyházban levő tekintélyt hangsúlyozza. Ez a tekintély, mint Barth
idézett zárószavaiból is kitetszik, nem a hitbeli dolgok bírájának, hanem azok
bizonyságtevőjének a tekintélye.

Ez az elnagyolt vázlat is sejteti már: a két előadás annyiban jelentett elő

menetelt, hogy a római katolikus ésa protestáns egyháztan hiteles tisztaságában,
korszerű fogalmazásban került egymás mellé, Az előadók közös erővel, valami
újfajta dialógus alapját vetették meg. Másképp, mint az utóbbi századok vitázó
gyakorlatában történt. A szokványos kontroverzteológía ugyanis mindinkább mo
Ilológ-jelleget öltött s csak belső használatra szolgált.

RÓmai katolikusok és protestánsok, meg sem kérdezve egymást, torzképeket
rajzoltak egymásról, nemegyszer az illető felekezet vulgarizált formáj ánál is
rosszabbat. Aztán a torzképet, az annak kijáró fölénnyel, diadalmasan bírálták.
Az ilyen eljárásnak csupán javított változata, midőn egymás tanításainak gyön
ge pontjait tapogatták ki, és látványos módon a gyöngeségekvészes következ
ményeit vonogatták le, egymás erősségeivel mit sem törődve. Ez az igyekezet
színtén az olcsó kritika talaját egyengette, s legfeljebb belső használatra, neve
zetesen a "felekezeti öntudat" szítására látszott célirányosnak.

Ilyenféle monológ nemcsak az áldatlan felekezetközi viszonyt mérgezte to
vább, hanem károsan hatott mindkét felekezet belső életére is. Egyik sem vette
komolyan azt a figyelmeztetést, amit az Egyház Ura a másik felekezeten át
akart adni. Mindkettő megmerevedett saját típusában, erényt csinálva még hi
báiból és egyoldalúságaiból is. Ez a magatartás vált az egyháziatlanság egyik
tápláló forrásává. Mi több: az elvakult egyháziasság fokozta az egyházíatlanságot
az elvakultságig. A felekezetek hivatott és belátó képviselőinek találkozása azért
jelentős és biztató, mert véget vet a monológnak, ugyanakkor utat nyit a dia
lógus felé.

Barth tovább haladt az elkezdett úton: nemcsak a katolicizmust próbálta
szembesíteni a protestantizmussal, hanem a fordítottját is megtette. Vihart tá
masztó előadásban beszélt a protestantizmust kérdező római katolikus egyházról
(Die Theologie und die Kirche, 1928. 329-363. l.). Ot a római katolicizmus nem
mint szellemi irányzat, nem mint világnézet vagy párt érdekelte, hanem mint
egyház. A római katolicizmus éppen mint egyház vonja kérdőre a protestantiz
must egyház-mivolta és protestantizmusa felől. Rómának joga van megkérdezni,
milyen értelemben az egyház helyreállitása a reformáció, a protestantizmusnak
pedig erre felelnie kell. Nem ülhet úgy a reformátorok örökébe, mintha azok
már egyszer s mindenkorra elintézték volna a római katolicizmust. Ezt akkor
sem teheti meg, ha Róma netán úgy vélné, hogy a tridenti zsinattal végleg le
zárta a reformáció ügyét. "Lehet-e annak a protestantizmus aktuális felelet, aki
nek a katolicizmus nem szükségképpen aktuális kérdés 1" Ezt a kérdést semmi
presztizs-szempont és felekezeti érdek nem némíthatja el. Még az sem, ha a
kérdés fordított ja Rómát nem érdekelné. Akármilyen megkülönböztető jelzőt ra
gasztunk az egyház szó elé, Istennek ugyanazon egyházában élünk, s tetteinkért
az Egyház Urának tartozunk felelettel. Ennek a kérdésnek komolyságához mérten
a szekularizmus, az ateizmus is gyerekjáték.

Barth világosan látta, mily kevés mindkét felekezetben az elszánás az ön
vizsgálatra, pedig mint egyik magyarországi útja kapcsán mondta: "az egyház
nem elvekhez, hanem Urához kötődik" (Barth: Christliche Gemeinde im Wechsel
der Staatsordnungen, 1948. 70. l.). De az is mind világosabbá vált előtte, hogy
az egyház, bár földi gyarlóságokkal terhelten, a kegyelem helye és eszköze. Nem
csupán Isten országának negatív tükörképe. Ha Jézus nem szégyellt emberi test
be öltözni, mi sem szégyelhetjük az egyházat, mely az Úr Krisztus földi teste.
Mint e test tagjai, úgy vagyunk az övéi. Nincs privát kereszténység: imánk
nem az "én" Atyámhoz, hanem a ;,mi" Atyánkhoz száll. Hiteles egyházkritika
csak az egyház és az egyházi szolgálat üdvre nélkülözhetetlenségének tudatából
fakadhat. Igy lett ébresztő kritikája mindinkább építő jellegűvé.

Kritikai munkássága a hitleri időkben vált történelmi jelentőségűvé. Német
országból való kiutasításáig irányította az egyházi ellenállást, a hitvalló protes
tánsok harcát. Mint mondotta, Maria-Laachban a III. Birodalom idején is vál-
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tozatlan rendben zeng a bencés szerzetesek éneke; a lázbajött protestánsok előtt

ezzel példázta. hogy ők is úgy végezzék kötelességüket, "mintha mi sem tör
tént volna" (Barth: Theologísche Existenz heute! 1933. l. sz. l. 1.).

A harmincas évek elején fogott 13 vaskos kötetnyi - így is befejezetlenül
maradt - egyházi dogmatikára kidolgozásába. Előtte azonban érdekes könyvet
írt Anselmusról (Fides quaerens intellectum, 1931.). A középkor e nagy hatású
teológusának része van az Istenről való beszéd Barth-i elvének kidolgozásában.
Csupán megemlítem, hogy a Przywara által képviselt "analogia entis" elvével
szemben, Barth az ún. "analogia üdeív-t képviselte. Ezen a helyen lépett be a
vitába közvetítő szándékkal egy másik neves római katolikus teológus: Urs von
Balthasar. Tőle kaptuk a Barth körüli irodalom nemcsak egyik legterjedelme
sebb, hanem egyik legmélyrehatóbb Barth-elemzését (Karl Barth, 1951.). A ne
vezett módszertani elv problémáinak feszegetése azonban már túllépné mostani
cikkem kereteit.

Az viszont nem mellőzhető, hogyan emlékszik vissza Przywara atya, egy
emberöltő múltán a Barth-tal való találkozásra: "Karl Barth és én az egyházra
vonatkozó megbeszélésünket 1929-ben azzal a megállapítással zártuk, úgy látszik,
minden emberi közeledési kísérletnek eredménytelenül kell végződnie, mert a
szakadás a kereszténységben Isten kikutathatatlan titka. A keleti és nyugati egy
ház elszakadása, a római egyház és a reformáció egyházainak elszakadása, abba
az ős-szakadásba tartozik bele, mely a zsidók és keresztények közt az apostoli
korban következett be. Ez az ősi szakadás a Római levél ll. fejezete szerint
lényegében a várt végső időkre utal... Ez az ősi szakadás teljesedik be a ke
reszténységen belüli szakadásokban . .. A belső szakadások a zsidó és keresz
tény szakadással együtt szűnnek meg akkor, midőn Krisztus visszajön s or
szágát átadja az Atyának, hogy Isten legyen rninden, mindenekben. A végidők

eme nagy egységének misztériuma a jelenre is kihat: ennek előízét érezzük
az ökumenikus mozgalmakban." 1961-ben Üj-Delhiben a protestantizmus és a
keleti kereszténység nyújtott egymásnak kezet az Egyházak Világtanácsa kere
tében, a II. vatikáni zsinaton pedig hivatalos megfigyelők képviselték a protes
trins egyházakat (Przywara: Römische Katholizitiit - All-Christliche Ökume
nizitíit. Megjelent a Rahner-Festschriftben, 1963-ban s a köv. évben aKonfession
und Ökumené 125-128. 1.).

Barth is meghívást kapott a II. vatikáni zsinatra, megfigyelői mínöségben,
betegsége azonban akadályozta a megjelenésben. A kényszerű távolmaradás pót
lására 1966. szeptember 22-29-ig a keresztény egység római titkárságának vendége
ként a Vatikánban tartózkodott. A napról napra folytatott kiadós tanácskozá
sokra a II. vatikáni zsinat munkálatainak tüzetes tanulmányozásával készült fel
" 18 lapnyi kérdéssorozatot terjesztett vendéglátói elé. A kérdések egyrészt a
hivatalos szövegek helyes értelmezésére vonatkoztak, másrészt teológiai ellen
vetéseket tartalmaztak. Ezek révén a helyszínen is megismerhette Bea kardi
nálistól Ottaviani kardinálisig az egész teológiai színképet ; részt vett egy nem
zetközi konferencia eszmecseréin, meghallgatta Rahner professzor előadását, lá
togatása bekoronázásaként pedig VI. Pál pápa fogadta egyórás magánkihatlga
táson,

Mindez fél évszázaddal előbb még elképzelhetetlen lett volna. A római út
e>azdag eseményeiről, a személyes benyomásokról egyik utolsó munlcájában, az
Ad limina apostolorum-ban számolt be (1967), az "elszakadt testvér" hangján,
s ebben a kifejezésben, akárcsak a vendéglátók részéről, nála is a testvér szón
van a hangsúly.

Két évre a római látogatás után, utolsó működésí helyén,'Baselben hunyt el
az a teológus, akit nemcsak egy felekezet, hanem az egész egyház térben és
időben kibontakozó ügye érdekelt és egy életen át foglalkoztatott. A gyászünnep
ségen a római katolikusok búcsúszavát Hans Küng professzor tolmácsolta. Be
fejezésül idézem a búcsúszó legkiemelkedőbb gondolatát, ahogy az a Karl Barth
1886-1968 című kiadvány 44. lapján olvasható:

"Ő az evangéliumból kiindulva érezte szükségót, hogy velünk szemben ke
ményen protestál jon ... de igazán nem valami ellen, hanem valami mellett pro
testált. .. Túlzás nélkül mondható : ez a vérbeli protestáns teológus nagyon köz
vetett, de nagyon hatékony módon a katolikus megújhodás egyik szellemi aty
jává vált."
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