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Mivel magyarázha t6,
hogya nyugati keresz
tények a jelek szerint
oly problemtikusnak:
találjákahit ésakultú
ra összekapcsolását?
Lehetséges-e egyálta
lánkereszténykultúrá
ról beszélnünk?

És ha néhány szóval
meg kel/ene határoznia
akereszténykultúrát?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Hans Urs von
Balthasarral
Hans Urs von Balthasar mintegy húsz éve Angelo Seolával folytatott be
szélgetésea teológus hasonlójellegű megnyilatkozásai közül a kevésbé is
mertek közé tartozik. Az alábbiakban a Prüfet alles, das Gute beh alte
(Johannes Verlag Einsiedeln, 2001) címmel megjelent kötetbó1 kiizl űnk

részleteket.

Mindenképpen. Csakhogy a kultúrának olyan formája vesz körül
minket, amelyet leginkább végső stádiumában járó technikai civi
lizációnak nevezhetnénk, amelyen belül az embert az a veszély fe
nyegeti, hogy fölébe kerekednek és minden emberi vonásától
megfosztják az általa előállított gépek, mivel a gép, amelytől biz
tos reménnyel szabadságot várt, éppen hogy megfosztja szabadsá
gától. Gépen pedig ne csak azt értsük, amit Heidegger állványnak
nevezett, hanem az egész pszeudo-emberi bürokratikus gépezetet
is, amel yet már Marx is elítélt. Miként lehet tehát kiszabadítani az
embert ebből az általa felhúzott börtönből, miként lehetséges hite
les keresztény kultúra kialakítása? Miként emelhető ki abból az
egész világra kiterjedő apparátusból, amely fokozatosan, szinte
automatikusan egyre teljesebbé duzzaszt ja magát? A politika és a
gazdaság, ha összefonódnak egymással, olyan fogaskerékké vál
nak, amelyet látszólag már senki sem képes meg állítani. Felmerül
az a kérdés, hogya felszabadítás teológiájának képviselői megfele
lő módon képesek-e számot vetni a jelenség globális dimenzióival.
Ha a felszínt tekintjük, az emberek kétségkívül "elnyomókra" és
"elnyomottakra" oszthatók, de látjuk-e azt is, hogya felszínen el
nyomóknak tűnők valójában maguk is elnyomottak vagy azz á vál
hatnak, s hogy ha még mélyebbre hatolva további elnyomókat ku
tatunk, nagyon is nehéz megtalálnunk a sor végén álló elnyomó
kat? Lehetséges, hogy végső soron mindenki (bár ezért még senkit
sem tekinthetünk vétlen báránynak) elnyomó elnyomott.

Nem tudom, hogy meg lehet-e ezt tenni pusztán néhány szóval. A
"kultúra" rendkívül nehezen definiálható kifejezés. Köztudomású,
hogy eredetileg a föld megművelését jelöli, a Teremtés könyvével
szólva: azt a feladatot, hogya természet őserdejét lakhatóvá te
gyük az ember számára, hogy rárajzoljuk az ember arcát. Ez pedig
bizonyos kulturális korszakokban némiképp sikerülhet is; gondol-
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Szavait a katolikusok
hoz intézve II. János
Pálgyakran beszél ar
ról, hogy hidat kell te
remteni ahit ésakultú
raközött,hogyahitnek
kultúrát kell fogantat
nia,újkultúrából pedig
új életformák is kiala
kulhatnak.

Társadalmunk drámai
kereteven, amelyet az
imént jellemzett, mi
mellett kell stkra száll
nia a kereszténynek?

junk csak Vergilius Georgicájára. De mit tehetünk mi, a gépek kul
túrát kioltó világában, amelyről az imént beszéltünk? Azt hiszem,
meg kell próbálnunk megalkotni az emberiesség szigeteit, és eb
ben a keresztények vezető szerepet játszhatnának, és játszaniuk is
kell. Ha így teszünk, az ragadós hatással lehet másokra is, és bizo
nyos aszkézisre, a gépek segítségével túlságosan is sok mindent
előállító civilizációról való lemondásra ösztönözhet. Egyszerűen

azért, hogyemberibbek legyünk. A keleti országokban, ahol a
kényszer erejével az egész életet bürokratizálják, közvetlenül felis
merik és keresik a szabadság szigeteit. "Ha úgy tűnik, már mindent
beépítettek, meg kell próbálnunk a köztes terekben élni" - hallot
tam egy Erfurtban lakó barátomtól. A Jelenések könyvében a ke
resztények, noha nem viselték a fenevad jelét, találtak efféle köztes
tereket, vagy megteremtették őket. Ezeknek a szigeteknek a révén
szélesebb körben elterjedhet az, amit valóban kultúrának, keresz
tény kultúrának nevezhetnénk. Sok-sok ember szomjazik erre.

Ennek valóban lehetségesnek kell lennie, ha arra gondolunk, ere
detileg milyen feladattal bízta meg Isten az embert, hiszen Isten
nem adhatott olyan feladatot az embernek, amelynek teljesítése le
hetetlen. Ha Isten arra rendelte, hogy uralja az állatvilágot és ren
det alkosson a természetben, akkor eleve megvan benne az uralko
dás és a rendalkotás képessége, még akkor is, ha képességeit torz
formában használva olyan rendet teremtett, amelyben alkotásai
nak szolgájává válik, nem pedig ezek vannak szolgákként alávet
ve neki. Mindez nagyon elvontan hangzik, de az Evangélium nem
ad konkrét felvilágosítást a keresztény kultúrával kapcsolatban.
Efféle felvilágosítások azonban mégiscsak ott rejlenek Krisztusnak
abban a felszólításában, hogy tegyünk tanúságot (egészen a Jele
nések könyvében szereplő vértanúságig). Tanúságnak számít a
csodálatos Filemon-levél is (amelynek minden szava csupa keresz
tény humanizmus); tanúságtétel történik akkor is, amikor meg
tesszük mindazt, "ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami
tiszta, ami szeretetreméltó, ami dicséretes, ami erényes és magasz
tos" (Fil 4,8). Ha következetesen keresztények vagyunk, akkor
egyben következetesen humánusak is vagyunk, már csak azért is,
mert egyetlen vallás sem követel és tanúsít nagyobb tiszteletet az
embertárssal és nemkülönben a testi léttel szemben, mint a Meg
testesült, Krisztus és a kettős parancsolat vallása.

A kereszténynek a világi kultúra teljes területén .elkötelezettséget
kell tanúsítania. Ezt napjainkban elsősorban a világi intézmények
ismerik fel; ilyen intézmény kialakítását kezdte meg velem
Adrienne von Speyr, annak érdekében, hogy minden síkon, min
den rétegben lehetővé váljék az elkötelezett cselekvés, mindenütt,
ahol a keresztény cselekvés emberivé tudja tenni azt, ami ott és ak
kor könnyen embertelenséggé torzulhat.
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Mit kelltennieakeresz
tényneka politika terü
leién, milyen viszo
nyulást kell kialakíta
nia? Sokan úgy vélik,
hogyapolitika szférájá
ban "etikus és felké
szült szakmaiságot kell
színre vinni".

Vagyis akkor végső so
ron a minden keresz
tényt misszióra kötele
ző feladat a döntő,

amelyeló1 nemlehet ki
térni. Demikéntérhet
jük el, hogy a keresz
ténység lényegi magja
elfogadható legyen a
mai ember számára?

A politikát nem bízhatjuk egyszerűen a nem keresztényekre. Az
egyház a világban létezik, és így a politikával is szembesül (és ez
végképp nem mellékes mozzanat az egyház életében). A politikát
komolyan kell venni, még ha ez esetleg súlyos terhet is ró a ke
resztényekre. Ehhez pedig természetesen szakmai hozzáértés
szükséges, ahogy minden orvosnak vagy jogásznak is kiválóan
kell értenie szakterületéhez. Ez a gondolat meghatározó vala
mennyi világi intézmény számára. Minden világi hivatás, és így a
politika vonatkozásában is azt kell mondanunk: noha nem kény
szeríthetjük rá a nem keresztényekre a sajátosan keresztény etikát,
meg kell mutatnunk számunkra, hogy az ilyen normák szerint élt
élet emberileg hiteles létforma. A megélt hit teszi hitelessé a szak
embert, még ha szavakkal nem is kell hirdetnie hitét. Kiváló pél
dát jelentenek erre Dag Hammarskjöld naplói.

Mindamellett a "keresztény politikus feladata és életformá
ja"-ként összefoglalható igencsak nehéz téma beható tárgyalása
jócskán szétfeszíti egy efféle beszélgetés kereteit, és mindenekelőtt

is az én kompetenciámat haladja meg. Hogyan hozhatók össz
hangba a már csak egészen csekély hányadában tudatosan keresz
tény földi állam keretében érvényesítendő közjónak és a politikus
személyes lelkiismeretének és tudásának szempontjai: meghatá
rozhatók-e egyáltalán erre általános külső normák, vagy pedig a
politikus élő keresztény tudatának kell minden egyes esetben újra
és újra szabad döntést hoznia? És kétségkívül arról is csak ő

maga hozhat döntést, hogya misszióra vonatkozó feladatát,
amely mint keresztényt kötelezi, a konkrét esetekben más, számá
ra sürgetöbbnek vagy célravezetőbbnek tűnő szempontok mögé
helyezi-e, mert így hosszú távon hatékonyabban tehet eleget neki.

Úgy vélem, azzal, hogy az Evangéliumot a maga egészében állít
juk az emberek elé, a teljes Krisztussal szembesítjük őket, s nem
csak pusztán egyetlen karizmával a sok közül. Az ember lényeges
kérdéseire nincs más válasz, csak az, amelyet a kereszténység
nyújt. Bármiről legyen is szó, újra és újra azt látjuk, hogy az embe
reknek fel kell ismerniük: az Evangélium nem hasonlítható sem
mihez, amivel amúgy még a világban találkozhatnak. Az egész vi
lágtörténelemben nincs semmi, amit párhuzamba állíthatnánk Jé
zussal, és soha nem is lesz semmi hozzá fogható: nem volt és nem
lesz még egy olyan ember, aki minden önteltség nélkül Isten tekin
télyével beszél és cselekszik. "Azt mondták nektek, én azonban
azt mondom." Ez az én Jahve hangjának súlyát jeleníti meg. És
nem pusztán szóbeli megnyilatkozásokról van szó; Jézus teljes eg
zisztenciája, munkásélete, igehirdetése, halála, feltámadása: lété
nek minden eleme Isten egzegézise. Ha Jézus teljességéből meg
próbálunk kihámozni magunknak valamiféle "történeti Jézust",
akkor már egyáltalán nem értünk semmit, éppúgy, ahogya tanít
ványok sem értettek semmit a passió és a megdicsőülés előtt.
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Ön szerinttehát azem
berKrisztus azonos Is
ten Igéjével?

AmikorKrisztusról be
szélt, kiemelte, hogy
Krisztus töke1etesen egye
dülálló jelenség. Miként
találkozhatunk maezzel
a páratlansággal? Úgy
értem, ez nem csak az
egyént érintő esemény,
mintha elegendő lenne
az,hogykizárólag ama
gunk szempontjai alap
ján vagyakár egy hoz
záértő bibliamagyarázó
segítségével olvassuk a
Bibliát.

De ennekaz e1ő példá
nakvoltaképpen azegy
háznak kellene lennie.

Mi indította Önt arra,
hogy 1952-ben megje
lent Schleifung der
Bastionen lA bástyák
ledöntése] című köny
tében az egyháznak a
bástyák ledöntését ja
vasolja?

A Szentírásban nem létezik olyan Krisztus-alak, amely függetlenít
hető lenne a szentségektől, a tanítói és pásztori hivataltól és a ha
gyománytól. Napjainkban számos embert az a veszély fenyeget,
hogy Krisztust apró részekre - például önálló mondásokra - ta
golják, és azután erről vagy arról a részletről elmélkednek, de már
nem képesek látni az egészet. Vannak például teológusok, akik
nem kívánják látni Pál mérhetetlen apostoli tekintélyét, mi több,
azt állít ják, hogya keresztény közösségben nem volt semmiféle te
kintélye, és az efféle ostobaságoknak még széles olvasótábora is
van. Mintha akkoriban a keresztény közösségekben még nem lett
volna hivatal, nem lettek volna püspökök. Mintha ez szükséges
lett volna, míg maga Pál volt közösségeinek püspöke, és mellette
ott állt Titus, Timóteus és mások abban a szerepben, amit ma se
gédpüspöknek nevezünk. Amikor valamelyiküket Korintusba kül
di, akkor a közösség lelkére köti: "Úgy fogadjátok, mintha én ma
gam lennék, ugyanazzal a tisztelettel." Pál tökéletesen tudatában
volt tekintélyének. És egyben elismerte Péter tekintélyét is.

Ez így van. Az Írásnak nem az a legfontosabb jegye, hogy könyv,
hanem az, Isten Igéjét állítja elénk, amely Krisztusban jelent meg
számunkra. Azért foglal ták írásba ezt az Igét, hogy legyen valami
biztos a kezünkben, amihez tarthatjuk magunkat. Krisztus akarata
azonban nem az, hogy könyvként olvassuk őt, ő maga nem is írt
semmit: "Az én szavaim lélek és élet." Az apostolok idején és az
utánuk következő korban még egyáltalán nem létezett "Újszövet
ség". Az apostolok Krisztus létét hirdették, éspedig a saját létükkel.
Pál szavai mögött nem önteltség áll, amikor azt mondja: "Nézzetek
rám, Krisztus él bennem, kövessétek Krisztust, ahogy én is követem
őt." Továbbá: "Úgy fogadtátok el az Igét, amilyen az a maga valósá
ga szerint: nem az én igémként. hanem Krisztus Igéjeként." Isten
Igéjét nemcsak egyszeruen ki kell mondani, hanem a példaként
szolgáló keresztény élettanúságát is kívánja, mivel az Ige testté lett,
és ezért saját testünkkel kell megmutatnunk, hogy mi is az Ige.

Hát persze! Amennyiben megvalósítja Jézus alapszándékát. és
missziót végző egyházként létezik.

Az a felismerés vezetett erre, hogy Jézus lényegileg a misszió fel
adatára rendelte az egyházat, vagyis azt akarta, hogy kifelé mozgó
közösség, nem pedig önmagába forduló nép legyen. És ez a nagy
különbség Izraellel szemben, amely saját határai között mozgó
nép, amely nem végez missziót, hanem befelé fordul, sokkal in
kább, mint bármely egyéb nép. Izrael szemlélete szerint az üdvös
ség folyamatát az jelenti, hogy a szétszórtak, az idegenbe szám
űzöttek egybegyűjtetneka szent, örökségként kapott földön. Az
egyházat ellenben a Máté evangéliuma végén elhangzó küldetés
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élteti: "Ki veletek az egész világba, minden néphez!" Mindez nem
áll ellentétben azzal, hogy az egyház misztérium, és nem mond el
lent annak, hogy szívét az eucharisztia alkotja. De az eucharisztia
mindenütt ünnepelhető,a legkisebb néger vagy eszkimó kunyhó
ban, és mindenütt, ahol ezt teszik, ott van a szent föld. Az egyház
atyák írásaiban vannak olyan helyek, ahol afölötti örömüket feje
zik ki, hogy immár nincs más szent föld, csak az egész világ, mert
Jézus, a Feltámadott ott van mindenütt. Az egyháznak (beleértve
misztériumát is) ez a nyitottsága ellentétes földi "bástyák" emelé
sével, és az egyház apostoli mozgását hiteltelenné teszi azok sze
mében, akik érzékelik az itt rejlő ellentmondást.

Az ötvenes években eleven szempontok közelebbi megvilágí
tása érdekében egy pillanatra talán érdemes visszatekintenem a
saját múltamra. Abban a régi luzerni családban, amelyben fel
nőttem, ugyan több liberális szellem is volt (egyiküket még in
dexre is helyezték), de szüleim olyan magától értetődő módon
voltak katolikusok, mintha nem is lenne más, nem is lenne
ésszerűbb a világon. (És meg kell vallanom, hogy ez a magától
értetődőség sosem ingott meg számomra.) Ugyanez a higgadt
katolikus világ élt azokban az intézményekben, ahol tanulmá
nyaimat végeztem, Engelbergben, a bencéseknél, az I. világhábo
rú idején, amelyből mi, diákok, a szegényes étkezéseken kívül
mást nem is nagyon érzékeltünk, majd Feldkirchben, a jezsuiták
nál, akiknél a barátaimmal igencsak széplelkek módjára visel
kedtünk. Mindez szervesen tovább folyatódott egyetemi éveim
alatt (Zürichben, kivált Bécsben, ahol hosszú időt töltöttem, a
berlini szemeszter alatt), amikor is elevenen megismerkedtem
más világnézetekkel. Bécsben egyrészt nagy lelkesültséggel töl
tött el Plótinosz, másfelől elkerülhetetlenül kapcsolatba kerültem
pszichológiai, többek között freudiánus körökkel, mélyen meg
érintett Mahler zaklatott panteizmusa, megismertem Nietzschét,
Hofmannstahlt, Georgét, Karl Kraus világvégehangulatát, egy
végét járó kultúra egyértelmű romlottságát. Germanisztika sza
kos hallgató lévén ezt a tengernyi jelenséget elsőként (rendkívül
fogyatékos) disszertációmban igyekeztem leírni és megvilágítani,
a kereszténység alapján (Geschichte des eschatologischen Problems in
der deutschen Literatur [Az eszkatológiai probléma története a né
met irodalombanl). Később, miután beléptem a jezsuita rendbe,
ebből kristályosodott ki első művem, az Apokalypse der deutschen
Seele [A német lélek apokalipszise], amelyben a nagy német köl
tőket és filozófusokat (Lessingtől, Herdertől, Kanttól, Goethétől,

Schillertől, az idealista filozófusoktól Nietzsche központi jelen
tőségű alakjáig, felsorakoztatva közben Kiekegaard és Dosztojev
szkij gondolatait, az életfilozófia képviselőin át egészen Schelerig,
Karl Barth-ig és Blochig) szívük végső irányultságát illetően pró
báltam meghallgatni - innen az apokalipszis kifejezés.
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Mindeközben beléptem a jezsuita rendbe. A filozófia területén
Erich Przywara kiváló és könyörtelen pártfogóm volt; arra
kényszerítette az embert, hogy megadással tanulja meg az isko
lás filozófiát, és ezen túl pedig (ahogy ő maga is) minden mo
dern jelenséggel foglalkozzon, Ágostont és Tamást ütköztesse
Hegellel, Schelerrel, Heideggerrel. Később, amikor Lyonban teo
lógiát kezdtem tanulni, újfajta dualizmussal találkoztam: az elő

adásokon egyáltalán nem esett szó "nouvelle theologie"-ról (még
ma is csodálkozom, hogy a szegény Pourviere-nek efféle mítoszt
lehetett kiötleni), de szerencsénkre és vigaszunkra ott lakott a
házban Henri de Lubac, aki az iskolás anyag mellett felhívta a
figyelmünket az egyházatyákra, és nagyvonalúan kölcsönadta
nekünk minden feljegyzését és kivonatát. Így esett, hogy míg a
többiek a labdát kergették az udvaron, Daniélou, Bouillard és
még néhányan mások társaságában (Fessard akkor már nem la
kott ott) Órigenészt, Nüsszai Gergelyt és Maximoszt olvastam,
és a késóbbiekben mindhármukról írtam is könyvet. A szünetek
idejére Münchenbe utaztam, ahol rendre megírtam német vonat
kozású művem egy-egy fejezetét: egyszer Jean Paulról, máskor
Hegelről stb. Hadd említsem meg azt is, hogy a lyoni évek alatt
ismertem meg a nagy francia költőket is. Claudel, Péguy és
Bernanos egész életemre nélkülözhetetlen társakká váltak, a
Selyemcipőt legalább ötször lefordítottam, mire sikerült kialakítanom
a végleges német változatot (a darabot először Zürichben mutat
ták be, németül, még mielőtt a párizsi ősbemutatóra sor került
volna). Bernanos kereszténységéről testes könyvet írtam, Péguytől

lefordítottam mindent, ami lefordítható: az Eve és a Tapisseries saj
nos nem fordítható más nyelvre, de Corneille Polyeucte-ja, amelyet
Péguy a francia irodalom legkiemelkedóbb alkotásának tart, pon
tosan leírja a kereszténység és a kultúra találkozását, úgy, ahogy
azt Péguy mindig is elképzelte (és így vélekedem én is).

Végül, miután pappá szenteltek, a provinciális a következő

választás elé állított: vagy tanítani kezdek a Gregorianán, vagy
egyetemi lelkész leszek. A második mellett döntöttem, 1940 ele
jén Bázelba kerültem, ahol megismertem Karl Barth-ot és
Adrienne von Speyrt (Jasperst csak ritkán látogattam meg) - de
most elsősorban nem is erről akarok beszélni, hanem arról a
meggyőződésemről, amelynek kialakulásában szerepet játszottak
életem állomásai és azok a nagy férfiúk is, akikkel módom volt
megismerkedni: az, hogya katolikus egyház csak akkor adhatja
át legnagyszerűbb kincseit a modern világnak, ha nem idegen
ként és ellenségként lép kapcsolatba vele, ellenkezőleg: bele kell
"szivárognia", hogy magába építhesse azt, ami igaz az újabb
rendszerekben; és nem külsődleges módon, hanem valóban úgy,
hogy mindezek az új tartalmak azokra a kincsekre emlékeztesse,
amelyek eleve ott élnek benne, de vagy elfeledkezett róluk, vagy
még egyáltalán nem is fedezte fel őket.
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JÓI1Ulgam behatóan fvg
laikoztam Szentatyánk
naka testró1 és a szere
lemró1 nyújtott tanítá
sáról. Az elsőelőadásso

rozaiban, amelyet ennek
kellett szerüeliem, az
eredeti állapot teológiá
ját dolgoztam ki, és ez
nagyon közel állt ahhoz
a megközelítéshez, ame
lyet Ön Christlicher
Stand [Keresztény elet
állapot]cimükönyve1Jen
fejtett ki. Miként íte1i
meg a Szentatya taní
tonivatalának e szem
pontját?

Több országban is kö
zölte a sajtóa Nouvel
Observateur Önnel ké
szítettinterjúját, amely
ben Ön egyebek mellett
aszexualitás maitársa
dalmi helyzetéről is be
szélt. Összetudná fog
lalni az interjú lénye
gét?

Röviden összefoglalva ezek az előzményei A bástyák lediinté
sének, amelyre kérdése vonatkozott. A könyv tartalmát a mai na
pig mindenestől vállalom, noha a II. Vatikáni zsinat (természete
sen nem e konkrét könyvhöz kapcsolódva) számos elemét ki
emeli és mélyebben tanítja.

Meg kell különböztetnünk egymástól pápánk rendkívüli szemé
lyiségét, aki filozófus és spirituális teológus és magát a tanítóhiva
talt. Hiszen egészen más alkatú pápánk is lehetne, aki nem filozó
fus, és egészen egyszerű módon nyilatkozna a hit legelemibb dol
gairól. Mennyiben bír tekintéllyel a Szentatya személyes filozófiája
és teológiája az egyház egésze számára? Úgy vélem, tanítása egé
szen meghatározó jelentőségű állításokat tartalmaz hitünk megér
tése szempontjából: így például részletesen beszél a testről, a sze
mélyről, a közösségről, és ott van még az a sok csodálatos dolog,
amit az emberi munkáról vagy az isteni könyörületről mond
(hogy csak néhány témát nevezzek meg). Mindebben olyan meg
fontolások sorakoznak, amelyek közvetlenül a kinyilatkoztatásból
származnak, és amelyeket minden hívőnek meg kell fontolnia.
Nem azért, hogya Szentatya enciklikáiból egységes tanítást állít
sanak össze, hanem hogy nagyszabású intuíciói alapján kiinduló
pontokat nyerjenek az isteni kinyilatkoztatás újszerű átgondolásá
hoz. Az én szememben mindenekelőttis a testre vonatkozó megál
lapítások tűnnek rendkívül fontosnak, mert még mindig és újra
meg újra a platonizmus és a spiritualizmus különböző formái
vesznek körül minket, amelyekhez az az elgondolás kötődik, hogy
el kell hagynunk azt, ami testi, ami anyagi, és így a tiszta szellemi
ség szférájába juthatunk. A nem keresztény, kivált a keleti meditá
ció úgyszólván minden formája arra kényszeríti a meditáló sze
mélyt, hogy odahagyjon mindent, ami testileg kötött, így a fantázi
át is, a konkrét fogalmakat is. És mindez élesen ellentmond Isten
Krisztusban végbement megtestesülésének tanával: Isten minden
szellemi vonásának meg kell testesülnie - egészen a test feltáma
dásáig -, és mindig is megtestesültként kell léteznie.

Az Újszövetség sohasem emelkedik a testi szféra fölé. De az, aho
gyan az ember megéli testiségét, nagyon is rendezetlen, kivált ma.
Mi, keresztények, mint már említettem, nem erőszakolhatjuk rá vo
natkozó normáinkat egy ateista világra, de életünkkel megjelenít
hetünk valamit, ami megközelíti az egész ember tisztaságát. Ennek
pedig egészen lényegi összetevője a test szférája: "Az Ige testté lett."
Krisztus alapján az egész, testi létet élő emberben (és a testhez hoz
zá tartozik a nemiség is) keresztény rendet kell kialakítanunk. És ez
mindkét életformára igaz, a házasságra és a szüzességre egyaránt.
Utóbbira - Jézus és Pál szerint - az embernek el kell szánnia ma
gát, ha képes rá; ez azonban semmiképpen sem jelenti a testi voná
sok levetkőzését, azt, hogya szellem szférájába menekülünk. Ellen-
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Ez lenne a Krisztus és
azegyház közötti "nem
feletti" szeretet gondo
lata, amelyró1 a Theo
dramatik második kö
tetében beszél?

kezőleg: a szüzesség a megtestesültség magasabb formája, olyan
forma, amely a házasságnál szorosabban rokon a Krisztus-vólegény
és az egyház-menyasszony kapcsolatának ősképével.

Így van. Krisztus az eucharisztiában teljes emberi létét, és ekkép
pen teljes testiségét is az egyháznak ajándékozza. A nemi vonatko
zás természetesen nem tartozik teljes önátadásának szívéhez, de
nem is rekeszthető ki belőle. A nemiség ugyanis az emberi termé
kenység belső, szerves része, és ezért nem vonatkoztathatunk el
tőle. A kereszténység ezért nem engedi meg negatív aszkézis ki
alakítását (az esszénusok vagy a buddhisták módjára): testiségün
ket a maga egészében Krisztus rendelkezésére kell bocsátanunk,
ahogy ő is átadta teljes testiségét az egyháznak. Az eucharisztia
ugyan magasabb síkhoz tartozik, mint a házasság, amelynek Pál
szerint a Krisztus és az egyház közötti - már említett - egység
képmásává kell válnia, de az egyház szintén testi valóság, nem
absztrakció, nem is merőben emberek közössége ("nép"), és nem
is pusztán önálló tagok ("részegyházak") összessége, hanem már
Máriában ténylegesen szerves-testi valóság. Mária anya, saját tes
téből szüli meg Isten Fiát. Anyasága olyannyira lényegi és múlha
tatlan, hogy a megfeszített Fiú egyfelől a szeretett tanítvány és ek
képpen az egyház anyjává, másfelől éppen ezzel a saját meny
asszonyává teszi. Mária mindkét szempontból az egyház közép
pontja. Az egyházat pedig "szeplőtelennek"(Ef 5,27) nevezzük, de
csak Máriában lehet tökéletesen szeplőtelen. Ezzel pedig visszaka
nyarodtam ahhoz, amiről már beszéltem: az egyház nem elvont
valóság, csakis élő, testi létet élő személyek válnak részévé, akik
annál inkább egyháziak (Órigenész "egyházi lélekről" beszél), sze
mélyes küldetésük, karizmájuk minél inkább áthatja az egyház
egészének valóságát, például imádságuk vagy szenvedésük által.
Wer ist der Kirche? [Ki az egyház?] című írásomban (amelyrőlYves
Congar azt mondta, hogy nem érti) azt a nézetemet fejtettem ki,
hogy egy személy egyházi kisugárzása addig terjed, ameddig (tel
jesített) küldetése. Ha így gondolkodunk, Mária küldetése teljes
egészében beragyogja az egyházat (a védőköpeny képe ezt szim
bolizálja), és ehhez hasonlóan más karizmák kisugárzása is nagy
mértékben érvényesül az egyházban, gondoljunk csak Assisi Fe
rencre, aki a maga küldetésével nemcsak az ő nyomain járó szerze
tesrendeket ragyogja be, hanem minden ferences szempontok
alapján élő lelket is. Ferenc nem elvont idea, hanem valóság.

Görföl Tibor fordítása
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