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H. SCHÜRMANN - J..RATZINGER 
H. URS VON BALTHASAR: A
KERESZTÉNY ERKÖLCS ALAPELVEI

E kis kötetben három tanulmányt jelentetett
meg a L'Harrnattan kiadó a jelenkori katolikus
teológia kiemelkedő alakjainak tollából.

A szerzők egyebek között arra a kérd ésre ke
resik a választ, hogy miben áll az Ujszövetség
erkölcsi tanítása (Balthasar), miként alapozható
meg és mire terjed ki kötelező érvénye
(Schürmann), illetve mennyiben eredeti a Biblia
etikája, s nem csupán különböző kultúrákból
származó átvételek halmaza (Ratzinger). A tét a
következő: ha a bibliai etikának nem lenne köte
lező ereje, hanem csupán lehetséges mintaként
kínálkoznék, akkor továbbra is értelmi belátá
sunk szerint válogathatnánk a k ülönbözö kultú
rák k ülönbözö etikai normái k öz ött, hiszen az
erkölcsi döntések az emberi tapasztalat és az er
kölcsi ész függvényei lennének. Ez utóbbi lehe
tőség immár több évszázada igen kedves a
modernitás követőjének - erkölcsi autonómiá
nak hívja -, ám a kereszténység nem kedveske
dik az embemek, eredeti fonnájában nem is alkal
mazkodik hozzá, vágyaihoz pedig, még ha ékes
filozófiai köntösben jelennek is meg, végképp
nem, mert, egyszerűen szólva, a kereszténység,
miként minden valamire való vallás i egyáltalá
ban nem igazodik, hanem igazít:el- és megigazít.

De vajon mire alapozza a kereszténység az
erkölcsi utasítások előírásának jogát? Az auto
nómia, lévén az ész törv ényad ása. valami belát
hatót és érthetőt igényel. Nos, ilyesmit ~ keresz
ténységtől nem kap. Amit kap, az az Ujszövet
ség krisztológiája, mely etikai megfogalmazás
ban így hangzik: Krisztus a pre-egzisztens iste
ni szeretet, aki a megtestesülésben eszkatológi
kus formában megjeleníti I pro-egzisztens irá
nyultságát. Mi tehát az alapja a bibliai erkölcsi
törvénykezés kötelező erejének? Az, ami egyál
talán "jogot" formálhat arra, hogy parancsoljon
és egzisztenciát igazítson: a pro-egzisztens sze
retet. Engedelmeskedni bármilyen parancsnak
lehet, de csak az ilyen szeretet parancsának le
het hinni - bármennyire is hihetetlen. Ehhez
persze bátorság kell: az erkölcsi autonómia 
heteronómia szembenállásának elszánt, merész
és kockázatvállaló meghaladása. A filozófusok
által méltán magasztalt természetes erkölcsi
észt azért haladja meg a kereszténység, mert
valami többlet vonzásába került, ami kimozdí-
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totta a tiszteletreméltó gyakorlati ész mérlegeIt
biztonságából, a maga részéről maximumnak
tekintett szükségszerű posztulátumai, az isten
léte és a lélek halhatatlansága feltevésének po
roszosan józan, kantiánusan megfontolt me
részségéből. A pro-egzisztens szeretet drámája
keresztülhasít minden racionális autonómiát.

A fölvilágosodás kábulatából lassan kijóza
nodva talán ismét ki lehet mondani az immár
szerénységre kényszerült ész megbotránkozta
tása nélkül: az etika drámai műfaj, nem józan
mérlegelések logikus, szabálykövető sakkjáté
ka; s "szabályai" - drámaian szigorú szabályai
-, a beláthatatlan szeretet dramaturgiájához
ígazodnak, amely követésre hív, nem belátásra.
A klasszikus német erkölcsfilozófia módján fo
galmazva: A keresztény etika alapja a hitvalló
ész, amely a követésben válik gyakorlativá.

Ha autonómiának azt nevezzük, hogy az ész
maga válik gyakorlativá, akkor íme, előttünk áll
a keresztény autonómia. A hitvalló ész - a legtel
jesebb értelemben ész, amelynek magának kell
megfogalmaznia gyakorlati szabályait. Amiként
a filozófiai tiszta ész a létből olvassa ki az etika
törvényeit, és valódi teljesítménye ez az olvasat
- ezáltal ész: hogy tud olvasni, de amit olvas,
azt nem maga írja -; a hitvallóész az evangéliu
mi drámából olvassa ki az etikai törvényeket, és
ezeket neki kell kiolvasni, ezáltal valóságos ész :
olvassa, ami megíratott. A keresztény etika te
hát valódi szellemi teljesítmény, nem csupán
kész szabályok jámbor követése. Efféle szabá
lyoktói figyelemre méltó következetességgel k í
mélt meg bennünket a gondviselés újszövetségi
Bibliának nevezett rn űve, hogy olvasni képes
eszünket használjuk. Marad tehát a szellemi erő
kifejtés: a drámai cselekményből,az elszórt, kor
hoz kötött, egyedi szituációkba ágyazott utalá
sokból megalkotni a keresztény elika korpu
szát. Amely, hogyan is lehetne másképp, törté
nelmi létezésünk korpuszával együtt gazdago
dik-m élyül, vagyis soha nem befejezett és nincs
lezárva. Senki ne várja, hogya keresztény etika
bármely helyzetre kész válasszal rendelkezik. A
történeimiséget radikalizáló kereszténységn ek
az etikája is magán viseli a történelmiség jegyét.

Ez a történelmiség egyebek között abban
mutatkozik meg, hogy, miként a Tízparancsolat
kapcsán Ratzinger taglalja, a Biblia számos er
kölcsi előírása megtalálható más kultúrában is,
vagy éppen idegen átvétel. Ha a Tízparancsolat
egyes elemeit k ülsö forrásból vette is át Izrael,
ettől még nem lehet azokat leválasztani az I-nel



kötött szövetség jegyében álló hit legbelső mag
járól (ha ugyan van ilyen): ez csak akkor lenne
lehetséges, ha azt feltételeznénk, hogya népek
körében az ész által felismert gondolattartalmak
és I kinyilatkoztatása az analógia minden formá
ját nélkülözve, merő paradoxonként szemben
állnak egymással, azaz ha a kinyilatkoztatás és
az ész viszonyát illetően olyan álláspontot kép
viselünk, amelyet a bibliai szövegek a legkevés
bé sem igazolnak, hanem egyértelműen hamis
nak lepleznek le, mondja a tanulmány szerzője.

Ha a keresztény etika nincs szabályrendszer
ként kidolgozva a bibliai textusban - nem pőre

parancs, hanem jelentésgazdag olvasmány -,
továbbá az emberi egzisztencia történeimisége
folytán a gyakorlati keresztény etika nem más,
mint - immár kétezer éves tapasztalat szomo
rúságával megfogalmazva - az egyébként sem
világos és egyértelmű szabályok alkalmazása
soha nem világos és a legkevésbé sem egyértel
mű szituációkra, akkor az etika mindkét irány
ban, azaz a bibliai szöveg és a tényleges élet
itt-és-mcst-jának irányában az értelmezés és a
megértés művészete: herméneutika. Következés
képpen minden keresztény élet: életmű. (Vigyá
zat! - élet, nem remek.)

Az ember eltöpreng, vajon mi haszna van a
kereszténység erkölcsi tanításáról tárgyaló
újabb tanulmánykötetnek? Talán ez: az olvasás
állapotában tartani az ember etikai létét. Mert
az olvasás állapota - színvonalas és bölcseleti
értékű szöveg esetén - a gondolkodás állapota.
A valódi gondolkodás pedig megszólításból fa
kad, megszólító kérdésre igyekszik választ
adni. Es mi más a kereszténység alapeszméje.
mint a megszólítás, melyre a válasz: a hitvalló
észben fogant emberi élet mint etikai olvasat!
tl.Harmattan, Budapest, 2002)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

JAROSLAV DURYCH: ISTEN
SZIVÁRVÁNYA

A 20. század történelmi tapasztalatai ihlették
ezt a kisregényt, amely mégsem históriai ese
ményeket rögzít, hanem az esendő ember lehe
tőségeire, bűnbánatára és vezeklésére irányítja
az olvasó figyeimét.

A múlt század a cseh történelem fordulatos és
viharos időszaka volt. A Monarchia széthullása,
a köztársaság létrejötte és a második világháború
kimenetele előtérbe helyezte a cseh és a német
nemzetiség egymás mellett élésének tragikus
kérdéseit, a gyűlölködés és a kölcsönös bosszúál
lás megannyi bűnét, amelyet a hatalom zsarnok-
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sága csak súlyosbított. Ezt a történelmi helyzetet
- Durych kisregényének tanúsága szerint 
csak a vezeklő emberi magatartás oldhatja fel:
csak a bűnbánatra való készség vezethet el a
megváltáshoz.

A regény története Csehország határvidékén
játszódik, ahatárzár megszűnéseután, amikor a
környéket újra betelepítik. Erre a puszta vidékre
érkezik az idősödő cseh férfi, akit elborzaszt az
ott talált temetetlen holtak és az oszlásnak indult
testek látványa. Valamilyen ifjúkori ábránd, a
boldogság sejtelme vezérelte ide, lényegében a
paradicsomot kereste itt, de őrködő kígyót és
pusztaságot, e/veszett paradicsomot talált. Ide,
erre a kopár vidékre érkezik a regény másik sze
replője, a szerencsétlen német nő is, akinek tragi
kus sorsa fokozatosan tárul fel az olvasó előtt.

Bűntudata hozta ide, ahol mélységesen megaláz
ták, megszégyenítették, és ahol anyja érte halt
meg. Azóta kihasználva, megnyomorítva élt, és
most gyermeke halála után a vezeklés vágya
hozta, hajdani szenvedései színterére. Lelkiisme
ret-furdalás gyötri, mert ő nem tudott meghalni,
nem tudta vállalni azt, amit anyja és egyik társ
nője, hanem hordania kellett gyalázatát.

A két vezekelni vágyó ember találkozásában
sejlik föl a kegyelem. A férfi fiatalkori ábránd
képét fedezi fel a nöben, egyre jobban vonzódik
hozzá, de a nő föltárja előtte pokoljárását, és mi
nél többet gyón meg korábbi életéből, a férfi an
nál kevésbé mer szerelemmel közeledni hozzá.
Mégis ő vezeti el a nőt a feloldódáshoz. gyónta
tóként ő a kegyelem hírnöke. Kettejük viszonya
végül a szeretetben és megértésben kapcsolódik
össze végérvényesen, lelkük egén ekkor rajzoló
dik ki az isteni szivárvány.

Jelképek köré épül ez a kisregény. A címadó
szivárvány, az elveszett paradicsom pusztasága,
a bűn kígyója, a templom szentelt földjében elte
metett halott mind a megváltás égboltját feszítik
ki a valóságos táj fölé, bennük a bűnbánat szük
ségszerűsége és az isteni kegyelem végtelensége
mutatkozik meg. (Kalligram, Pozsony, 2002)

MONA KRISZTINA

V. BÁLINT ÉVA: KÖVEK ÉS KAVICSOK

A beszélgetés a kérdező és a válaszoló egymás
nak történő megnyílása, kölcsönös szóértésre
való törekvése. Ennek a folyamatnak sajátos vál
faját teremtheti meg az interjú, feltéve, hogy a
válaszokat adó készen áll az őszinte megnyi
latkozásra. Napjainkban e kapcsolatot - sajnos
- számtalan mellékkörülmény zavarja meg: a
célzatos kérdésekre adott kibúvó feleletek, a min-


