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Számos jel mutat arra,
hogy az e1et értelmének
kérdése egyre fontosab
bá válik. A gondolko
d6-keresőemberek- fő

ként a fiatalok - ma
gyorsabban és közvetle
nebbül jutnakelehheza
problémához. Már nem
érik be azokkal a vála
szokkal, amelyek pusz
tán logikai levezetések
vagypusztán kvantita
tfv felmérések eredmé
nyeivel szolgálnak. Eb
benahelyzetben.külön
bözőmegoldási javasla
tok bukkannak fel. A
többi vallás mellettake
reszténység is egyike a
lehetséges válaszoknak.
- Ha egy gondolko
dó-kereső ember ma
megkérdezné Öntő/,

miért "érimeg", hogy a
buddhizmus,az iszlám,
a zsidóság helyett a ke
reszténységet válassza,
mit válaszoina neki?

BESZÉLGETÉS

Hans Urs von
Balthasarral
Michael Albus 1975-ben, néhány h6nappalH. U. v. Balthasar hetvenedik
születésnapja előtt készített beszélgetése a Herder Korrespondenzben je
lent meg (30/2 [1978] 72-82), majd 2000-ben a [ohannes Verlag a Zu
seinem Werk című, Balthasar saját műveire reflektá16 írásait összefogla16
kötetben újra megjelentette. Michael Albus Die Wahrh~it ist Liebe. Zur
Unterscheidung des Christlichen nach Hans Urs von Balthasar
ctm ü könyve 1976-ban jelent meg a Herder kiad6nál.

Megpróbálok valóban "egészen röviden" válaszolni erre a hosszú
kérdésre. Amúgy lehetőségetad arra, hogy válaszom előtt egy rö
vid megjegyzést tegyek: a kereszténységnek nincs szüksége önálló
apol ögiára . A kereszténység önmaga apológiája. Ha az ember a le
hetőségekhez mérten képes megjeleníteni életében, a keresztény
ségnek szegülő kérdések maguktól választ nyernek. - A kérdésé
re térve: ami a létezés egészének értelmére vonatkozó kérdést ille
ti, a kereszténységen kívül végső soron csak két válasz létezik. Az
egyik a vallás (vegyük konkrétan a buddhizmust, hiszen mára
Nyugaton is megerősödött), a másik a marxizmus válasza. Mind
két szellemiség megpróbál kimenekülni a jelenből, amelyet értel
metlennek tart. Vagy vertikális irányba, felfelé-lefelé (evázió, elme
rülés), vagy előre, az eljövendő messiási ország felévetve magát.
Ezzel szemben a vallás minden formáját, például a buddhizmust
(hiszen a pogány vallások örökösei) a menekülés jellemzi. A világ
nem azonos az Abszolútummal. Bármennyire szerette is a világot,
végső soron még Platón is menekülni próbált belőle. A Korán 
hiszen megemlítette az iszlámot - voltaképpen pusztán az Ószö
vetség, a zsidó szemmel olvasott Újszövetség és a pogányság sajá
tos keveréke, és ezért kétségkívül nem nyújt önálló megoldást. A
felemelkedő és az előrelendülő menekülés keresztezési pontján áll
Krisztus keresztje. És csak ezen a ponton jelenik meg pozitív és el
fogadható valóságként az amúgy értelmetlen jelen, a létezés konk
rét összefüggése - azért, mert Isten elfo~adja. Jézus Krisztus
keresztje " tiszta igen", ahogy Pál mondja. Es csakis Isten mond
hatja ki ezt az "igen"-t, azzal, hogya keresztre a feltámadással
v álaszol, amely már rejtve jelen volt benne. Ezért a kereszténység
az egyetlen olyan világnézet, amely valóban elfogadja a világot.
A többi vallás a konkrét léthelyzet kritikájából indul ki, vagyis
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Történelme során az
egyház folytonosan ma
gáévá tetteaz adottkor
kultúráját, desaját esz
közeivel maga is terem
tett kultúrát. Milyen
véleménye van az egy
ház - a kultúra mély
séges hiányában szen
vedő - korunkra gya
korolt kulturális hatá
sáról? (Karunk állapo
tát amúgy éppen az
egyház tükrözi,a "tör
ténelem háza", ahogy
Novalis nevezia Hein
rieh von Ofterdingen
ben.)

Nemszükséges bizony
gatni, hogy az egyház
mint intézmény mély
séges válságban van.
Bár szemmelláthatóan
léteznek új törekvések,
nem állítható, hogy az
egyház-középpontjá
hoz tartva magát 
megújult volna. Rá
adásul számos vallási
"fejlemény" inkább az
egyháztól függetlenül
éled fel, mintsem hogy
az egyház tereve tarta
na. Lehetséges-e, hogy
ebben a válságban köz
rehatnak a struktúrák
is? Vagyegyszerűell

"romlott korban" él
nénk?

formájuk szerint kimerülnek a tagadás tagadásában, s ezért a
"nem"/ s végül a bűn mérgével vannak átitatva. Az azonban
"megéri"/ hogy szeressük azt a világot, amelyet Isten a halálig fe
szülve szeretetett.

Helyesen körvonalazta, hogy az egyház magáévá teszi a kultú
rát. Az egyház például magába emeli, gondozza, átalakítja a fi
lozófiát/ és képes továbbadni olyan koroknak, amelyekben rossz
sor jár rá. Az egyház felteszi és bizonyos módon meg is vála
szolja a létezés értelmének kérdését. Úgy vélem, hogy ez a fo
lyamat/ a kultúra átalakulása az egyház terében (már ha az egy
ház élő és nem holt módon gyűjti magába a kultúrát) csakis eti
kai/ vallási módon, csakis Krisztus követése révén valósítható
meg. Csak a megélt követés, vagy ha úgy tetszik, az etikum ré
vén fedhető fel a létezés értelme, úgy, hogy hitelesként és von
zóként mutatkozzék meg. Hogy ezután milyen kultúra bontako
zik ki, azt talán nem is lehet meghatározni, a konkrét hely és idő

mutatja csak megJ hogy inkább germán, román, dél- vagy
észak-amerikai jellegű-e. Az egyházban minden kölcsönösen át
szövi egymást. Ám a kultúra sajáttá lényegítése során az egy
házban minden kölcsönösen termékeny hatást is gyakorolhat
egymásra. Akár a távol-keleti vagy az afrikai tartalmak is olyan
új kovásszá lehetnek, amelynek a hatása például az Egyesült Ál
lamokban jelentkezik.

Engem személyesen szenvedélyesen foglalkoztatnak azok a dol
gok/ amelyeknek meg kellene lenniük az egyházban, nemkülönben
az, hogyan lehet megvalósítani őket. Kevésbé érdekelnek a szétfo
lyó, széteső formák, bár sajnos ténylegesen léteznek. Csak részvé
tet tudok érezni azzal szemben, aki az egyházat pusztán "létesít
ménynek" tekinti, és dühödten nekiront a hivatalnak. Az intéz
mény megközelítéséhez időzzünk el röviden Goethénél, annál,
amit az élő alakról mond. Az alak húsból és csontokból épül fel.
Ön jól tudja, miért tanúsított Goethe oly nagy érdeklődéstéppen a
csontok iránt; miért érdekelte az állközti csont és a többi koponya
csont: a könnycsont és a szájpadcsont, a homlokcsont, az ékcsont,
a sziklacsont stb. A csontok biztosítják az alak folytonosságát, és
általuk képes egyenesen tartani magát. Hadd idézzem Goethe sza
vait: "A csonttan a pusztán érzéki emberi számára visszatetsző.

Annak, aki valóban meg akarja ismerni a szerves természetet, nél
külözhetetlen. Annak pedig, aki eljutott a teljes ismeretre, igen
kedves és végtelen értékű" - így fogalmaz az 18ü6-ban írt Bildung
der Erde. Hivatal nélkül az egyház kocsonyás massza. Ha a Szent
lelket kivonjuk az egyház élő krisztológiai alakjából - aedificabo
ecclesiam meam! -/ minden alaktalanná és kísértetiessé folyik szét.
A hátramaradó csontváz akkor persze csörög-zörög. De kinek a hi
bája ez? Azé, aki az élő húst lefejtette a csontokról. A Pál által ala-
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A mai ember számára
azonban több okból is
nehézséget jelent az
egyház emezalakjának
felfedezése. Sokszor egy
szerűen nincsenek esz
közei hozzá.

pított közösségeket az apostol szigorú és kérlelhetetlen jelenléte
élteti. Gyakran eltűnődömazon, miért nem írt kommentárt Luther
a második Korintusi levélhez. Hallgassa csak meg a levélnek eze
ket a szavait: "Mert a mi [a hivatalviselőkl harci fegyvereink nem
test szerint valók, hanem Isten által erősek az erősségek lerombo
lására. Harcunkkalleromboljuk a terveket, és minden magasságot,
amely Isten ismerete ellen fölemelkedik, és fogságba ejtünk min
den értelmet, Krisztus iránt való engedelmességre. Készek va
gyunk megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyt teljes lesz a
ti engedelmességetek." Hadd kérdezzem meg akkor: csupa ása
tagság lenne ez a levél, ami már egyáltalán nem érint bennünket
(mondjuk, mert a pápának és a püspököknek már nincs akkora
tekintélyük, mint az apostoloknak), vagy igenis fontosak lehet
nek számunkra ezek a szavak? Újra csak sajnálni tudom azokat,
akik nem tudnak különbséget tenni a Jézus által a tanítványokra
ruháiott lelki "teljhatalom" és a "testi" hatalom (lásd idézet) kö
zött, sem pedig ennek az egyházon belül teljességgel nélkülözhe
tetlen teljhatalomnak a helyes használata és a sajnálatos módon
mindig is lehetséges torzulások között. Hivatal nélkül nincs dog
ma, nincsenek szentségek, nincs egyházfegyelem. Ki más oldoz
hat fel bűneim alól? Az biztos, hogy nem az, akit én magam vagy
a közösség kijelöl erre a feladatra, mert akkor akár én is feloldoz
hatom saját magamat vagy kiszolgáltathatom magamnak az Eu
charisztia szentségét. Nincs szent, aki ne tudta volna ezt, egyikük
sem a hivatal megkerülésével jutott szentségre. A szentségre, ami
oly csodálatos, önzetlen és reflektálatlan. s mégis személyes,
megtestesült küldetéssel ruházza fel a szentet, s nem fokozza le
valamiféle személytelen, a nirvána állapotára vágyakozó énné. A
szent azonban nem is pusztán személyiség, amilyen például Lu
ther volt. A szentek újra meg újra azt igazolják, hogy az egyház
úgy igaz és helyes, ahogy van.

Itt valóban nehézségek jelentkeznek: láthatja-e még, megélheti-e
még egyáltalán a technikai kor embere az egyháznak ezt az élő

alakját? A szentségnek, a szépségnek, az isteninek, a dicsőségnek

ezt a céltalan hiábavalóságát? Mert ez hozzátartozik a tökéletes
alakhoz. A modern ember mindenütt csak célokat és struktúrákat
lát, és nem érdekli más, csak az elért siker. Éppen ezért olyan re
ménytelen és megoldhatatlan minden vita például a szexualitás
ról - a célszerűség bűvöletében nem lehet értelmesen beszélni.
Születésszabályozás, magzatelhajtás stb. Ha tévesen tesszük fel a
kérdéseket, nem is juthatunk helyes válaszokra, függetlenül attól,
miről is van szó, A szent megérti Isten szeretetének és a Fiú enge
delmességének a hiábavalóságát, és megérti, hogy nem célszerű

az egyházi hivatal sem, amely mindenestőla Szentlélek ajándéka
az emberiségnek. Persze ez az ajándék, a hivatal, mint mondot
tam, tévesen is felhasználható, csakúgy, mint minden más. Ne be-
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1952-ben jelent meg
Die Sehleifung der
Bastionen [Abástyák
ledőntése]címűköny
ve, azaz jóvala zsinat
előtt. Ami az "egyház a
mai világban" kérdését
illeti, a zsinat állás
pontjától ma már nem
lehet elvonatkoztatni,
bár sokan megpróbáI
koznak vele. Beszélhe
tünk-e arról, hogya II.
Vatikáni zsinat való
ban kellő fogadtatásra
talált? Vagy pillanat
nyilag inkább azzal
foglalatoskodunk, hogy
azsinateredményeinek
történelmi jelentőségét

könyveljükel,ahelyett,
hogy valóra váltanánk
ó'ket az egyház életé
ben? Más szavakkal:
valóban ledöntötte-e az
egyházavilággal szem
ben emelt bástyáit,
vagy éppen igyekszik
újraelsáncolni magát?

széljünk most az egyház történelméről. De semmiféle torzulás
nem teszi fölöslegessé a hivatalt.

Ami a zsinatot illeti, végtelenül sok, véleményem szerint túl sok
szöveget adott ki. A dokumentumok egészen eltérő tartalmúak,
sok bennük az ismétlés, az egyes szövegek minőségenagyban el
tér egymástól, van, ami egészen nagyszerű, és van, ami igencsak
dilettáns, például a Gaudium et Spes egyes szakaszai. Mit is kelle
ne magunkévá tennünk ebből egyáltalán? Úgy vélem, az igazán
lényeges tartalmakat, azt, ami figyelmet követel magának, példá
ul a Dei Verbumot, nemkülönben a Lumen Gentium lényeges állítá
sait. - A mai helyzettel kapcsolatban azt kérdezi, hogy az egy
ház újra elsáncólja-e magát. Nem vagyok biztos benne. De az
igaz, hogy az egyház elfeledkezett arról: csak úgy tehet eleget a
misszió feladatának, ha belső magjára ügyel (distinguer pour unir
- a megkülönböztetéseknek az egység kimutatását kell szolgál
niuk). Hagyjuk most a bástyák képét, és vegyünk egy másikat.
Kissé olyannak látom az egyházat, mint egy öntözőkanna, ame
lyen rés hasadt. Amikor a kertész a virágágyáshoz érkezik, hogy
megöntözze, már semmi víz sincs a kannában. Az egyház nem
ügyel eléggé a szántóföldbe rejtett kincsre. Igaz, hogy sok minde
nét eladta, de vajon tényleg mindenét a kincsre cserélte-e? A de
mokrácia jegyében alászállt a völgybe. De képes-e egyáltalán
még arra, hogy ő legyen a hegyre épített város? Hány és hány ke
resztény küszködik kisebbrendűségiérzéssel az egyház mai for
mája miatt - de hát képes-e hatni a történelemre egy sereg neu
rotikus? Papok, szerzetesek és világi intézmények egyre önértel
mezésükért küzdenek. De hát hogyan tudnának bárkit is meg
győzni azok, akik önmagukkal sincsenek tisztában? Volt-e apos
tol, aki saját önértelmezéséért küzdött volna? Ez csak időpazar

lás, és, ha valamit, hát ezt tekinthetjük elzárkózásnak a világ elől.

A szenteken (ismételten csak rájuk tudok hivatkozni) nem hasad
rés, noha minden pórusukon keresztül szétárasztják belső lénye
güket. Gondoljon csak Foucauld-ra vagy Madeleine Delbrélre,
vagy másokra, akiket oly jól ismerünk. Az a fontos, hogya sze
gény isteni szeretetről elmélkedve (és ezzel a szeretettel a
zen-meditáció révén nem lehet találkozni) az imádság létformá
jában életre váltsuk a dogmát; a keresztény elmélkedésnek pe
dig ki kell terjednie a szegény egyház misztériumára is, amely
ről a Lumen Gentium nyomban az első szakaszokban szót ejt.
Azután cselekvő követésre van szükség, ez pedig legyen végér
vényes, és nélkülözzön minden aggályoskodást, valósuljon meg
úgy, ahogy Ignác mondja: "con grande animo y liberalidad". És
ha az ember egyszer már egészen a kereszténység szívében él,
akkor - bástyák ide vagy oda - egyben egészen kint is lehet a
világban.
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Műveinek egyik fontos
kérdéseaszemlélődés és
a cselekvés viszonya.
Ezmakülönösen fontos
kérdés, hiszenszélsősé

gesjelenségekfelbukka
násának lehetünk ta
núi. Egyfelől ugyanis
széles körökben elterjed
a meditáci6, elsősorban
a távol-keleti misztika
nagyjainak példájára,
másfelől szinte aggasz
t6an harsány aktiviz
mus és pragmatizmus
üti felafejétazegyház
ban. Ez természetesen
az általános társadalmi
fejlődést is tükrözi. Vé
leményeszerintmelyek
lennéneka mamegfele
lő keresztény spiritua
litás lényeges jellem
Zői?

Szinte s6hajként törtki
Önből: "Akkor miért
pr6bálnak maolysokan
máshonnan életet me
riteni?" Ezt a s6hajt
kérdésként tenném fel
most Önnek:mégis mi
az oka ennek?

Pontosan írta le a spiritualitás visszás megkettőződését. Korábban
már beszéltünk erről: a keleti meditációban az ember felfelé és lefelé
menekűl, a menekülés marxista stratégiája szerint előreveti magát.
Különös módon gyakran egyazon emberen belül megtalálható
mindkét magatartásforma. Ezzel szemben két dolgot kell leszögez
nünk. Először is: amióta létezik az Evangélium, kétezer éve folya
matosan létezik keresztény meditáció vagy kontempláció vagy
szemlélődés, éspedig a kinyilatkoztatás egyik belső és szerves di
menziójaként. Ki is állíthatná, hogy már kellőképpenáttekintette és
magáévá tette a szegény isteni szeretet misztériumát? Sőt a saját ha
gyományunk jobb és gazdagabb tartalmakat rejt magában, mint a
távol-keleti meditáció. Gondoljunk csak nagy teológusainkra,
Irenaeustól Keresztes Jánosig vagy akár Foucauld-ig. A misztika
minden formája és szintje itt áll előttünk. Akkor miért próbálnak
ma oly sokan máshonnan életet meríteni? Ám a keresztény hagyo
mányban minden eleve az önmagát ajándékozó Isten misztériumá
ban gyökerezik, ezért a keresztény elmélkedés nem technika kérdé
se. Egyenesen ijesztő, hogy ma a szegény isteni szeretet szemlélését
sok keresztény, köztük szerzetesek is merő technikává, jógagyakor
lattá fokozzák le, és bár ebben megnyugvásra lelnek, és úgy érzik,
gazdagodnak általa, lényegében csak a bírvágy mozgatja őket,

amely Szent Pál szerint a legalapvetöbb bűn. És aki valóban a szem
lélődés állapotába tud helyezkedni, az utána mintegy magától cse
lekedni is fog, de úgy, hogy nem bukik aktivizmusba, bár minde
nestó1 föladja magát. Amit ön aktivizmusnak nevez, annak bizo
nyos félelem a forrása: félelem a szeretet szegénységétől, a kereszt
től. Aktivizmusával a keresztény attól próbál menekülni, amit pe
dig nem kerülhet el, attól, hogy áldozattá váljon, feláldozza magát.
Ez a két pólus, a cselekvés és a szemlélődés a mindennapi életben
természetesen elkülönül egymástól. Megvan az ideje a tiszta imád
ságnak és megvan az ideje a cselekvésként végzett habituális imád
ságnak. Ám a keresztény alapvető aktusa mindkét esetben ugyan
az. Az emberi teljesség kulcsa egészen egyszerű: nyitottnak kell len
nünk a titokra, Isten rendelkezésére kell állnunk, készen kell áll
nunk a kegyelemre, arra, hogy újra és újra szükség van ránk, hogy
feladatokat kell ellátnunk; akkor részesülök küldetésben, ha ha
gyom, hogy küldjenek.

A válasz egészen egyszerű. E visszás állapot oka az, hogy már
nem ismerik és nem élik meg a hagyományt. Nagy szó, ha a felso
rolt személyek közül igehirdetésében a világi papság akár csak
egyet is fel tud ragyogtatni. Ha azután máshonnan kész és fo
gyasztható misztikát ajánlanak az embereknek, ráadásul ellazulási
technikát kínálva munkával túlterhelt idegrendszerüknek, persze,
hogy ehhez a forráshoz rohannak, ahelyett, hogya keresztény
misztériumból bontakoztatnák ki szemlélődésüket.

Görföl Tibor fordítása
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