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Azért gyűltünk most egybe, hogy elhunyt testvérünket, Hans Urs
von Balthasart Isten irgalmába ajánljuk. Amikor egy hívő ember
meghal, szomorúság tölt el bennünket, ugyanakkor vigasztalást is
érzünk. Szomorúak vagyunk, mert többé nincs közöttünk, nem
beszélgethetünk vele, s tanácsért sem fordulhatunk hozzá. Oly
gyakran lenne majd rá szükségünk, de hiába keressük. E szomorú
ságban mégis rejtőzik vigasztalás is: élete megtanított bennünket
hinni, tanúságtétele reményt jelent számára és nekünk is: "Tudom
jól, él ügyem szószólója" (Jób 19,25). Tudjuk, hogy a holtak lelkei
az Úr feltámadott testében élnek, az ő teste magába rejti és hordoz
za őket a közös feltámadásig. Ebben a testben, amelyet magunk
hoz vehetünk, közel és érintkezésben maradunk vele.

Ebben az órában nem az a dolgunk, hogy halottunk életmű

vét méltassuk. Isten igéjének vigasztalását kell magunkba fogad
nunk Krisztus testének közösségében, s engednünk kell, hogy e
vigasztalás elhunyt testvérünk életéből áradjon ránk. Henri de
Lubac korunk talán legműveltebb emberének nevezte Baltha
sart.' S valóban, munkálkodása mindent egybeölel a preszókra
tikusoktól Freudig, Nietzschéig és Brechtig, átfogja a filozófia, az
irodalom, a művészet és a teológia egész nyugati örökségét. Szé
lesre táruló szellemét azonban nem az ismerethalmozás kíváncsi
sága s nem is a tudás hatalma irányította. Amikor - hogy az
egyházatyákkal szóljunk - Egyiptom kincseit akarta beemelni a
hit területére, tudta, hogy e kincsek csak megtért szívben kama
toztathatók.i annak vállaira azonban, aki nem tért meg, súlyos
teherként nehezedhetnek. Tudta, hogya tudás teljessége szomo
rúsággá válhat, amikor látjuk, mennyi mindent nem tudunk, s
kétségbeesésbe kergethet, mert tehetetlenek vagyunk arra, ami
valóban fontos: hogy emberek legyünk és éljünk. Van Szent
Ágostonnak egy mondata, amely nagyon jól kifejezi, mi mozgat
ta Balthasart: "Kedves Testvérek, egész igyekezetünk ebben az
életben a szív szemének megtisztítására irányul, hogy láthassa
Istent/'" Balthasar voltaképpen a szív szemének gyógyításán fá
radozott, hogy képes legyen látni a lényegest: a világnak és éle
tünknek forrását, célját, az élő Istent. Ágostonnak e szavaival
feltárul Balthasar lelkének jánosi jellege, annak az evangéliumi
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részletnek az értelmében, amelyet az imént hallottunk: "Az az
örök élet, hogy ismerjenek téged, egyedül igaz Istent és Jézus
Krisztust, akit küldtél" (Jn 17,3). Az örök élet nem az az élet,
amely ezután, valamikor később jön. Ha így lenne, nem lenne
örök. Az örök élet az egyedüli valóságos élet. Akkor élünk, ami
kor ismerjük őt. Balthasar azon volt, hogy szert tegyen erre az
ismeretre, ami élet, sőt maga az élet. O élő volt, s ekképpen
olyasvalaki, aki ad, minthogy az élet mindig teremt és ajándékoz.

"Az az örök élet, hogy ismerjenek téged": szellemének min
den megnyilvánulása az igazság és az élet keresése volt. Minde
nütt az élő Isten nyomait fürkészte, igazságának felragyogásait
kereste, ablakokat, melyek feléje nyílnak. Mindenütt utakat akart
felfedezni, amelyek a végesség börtönéből az egészbe, a valósá
gosba vezetnek. Ám épp ezért képességeink határait is ismerte,
tudta, hogy az élő Istennel, akit eszünkkel nem gondolhatunk el,
csak akkor találkozhatunk, ha fogalmaink kudarcot vallanak."
végeredményben mindig Isten maga az, aki feltárja magát előt

tünk, s minden gondolatmenetünket felülmúlva nekünk adja ön
magát. Balthasar ezért alkotta meg a térdelő teol6gia kifejezést.
Tudta ugyanis, hogy a teológia az imádó engedelmesség és az
alázatos szeretet mélységei közé van kifeszítve. Tudta, hogy teo
lógiát művelni csak abból az élő Istennel való találkozásból kiin
dulva lehetséges, amely az imádságban történik. Épp azért, mi
vel tudta, hogy Isten nagyobb mindannál, amit elgondolhatunk
vagy szívünkkel érezhetünk, meghajolt Isten konkrétsága előtt,

ami Jézus Krisztus emberi arcán végtelenebbül és határozottab
ban jelenik meg, mint az alaktalan misztika tagadásaiban, hisz
ez végül is leragad a sajátosan emberin belül.

A gondolkodás ezen engedelmessége - melyengedi, hogy az
élő Isten még a misztika legmagasabb szárnyalásán is távolabbra
vezesse - nagyon konkrétan megjelent Balthasar életében. 6
maga nem akart pap lenni, még kevésbé áhítozott teológiai kar
rierre vagy egyházi pozícióra. Germanisztikát tanult, nem tudott
választani a zene és az irodalom között, s egyszer csak rátalált
saját "fügefájára": egy Bázel-közeli erdő egyik fája alatt köszön
tött rá a bizonyosság pillanata: papnak kell lenned, Szent Igná
cot kell követned.' Az engedelmességhez való kötődés volt az az
ignáci vonás, mely egész életét végigkísérte. Nem a saját akarata
által kijelölt utat követte, hanem amelyiken vezettetett akár kí
vánságaival ellentétes irányban is egészen addig, míg akarata és
élete épp ily módon egyre szabadabbá és egyre letisztultabbá
vált. Mivel az engedelmességből élt, magától értődő volt számá
ra, hogya teológia nem a kigondolásból, hanem abefogadásból
él. Ekképpen a szó legmélyebb értelmében az egyház embere
volt, melynek gyöngeségeit és hiányosságait nemcsak elméletbó1
ismerte, hanem egész élete folyamán, keményen és fájdalmasan
a saját bőrén tapasztalta meg. Jól ismerte Ágoston mondását: "A
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mi telünk az, amikor Krisztus elrejtőzik." Amit a nagyszombat
ról írt, minden bizonnyal az Adrienne von Speyr misztikus ta
pasztalatával való találkozásból is származik, ugyanakkor saját
kínzó tapasztalatából is, hogy tudniillik Isten látszólag nincs je
len egyházában. Balthasar azonban Ágostonnal együtt tudta,
hogy "a gyökér télen is él",6 és hogy életben maradunk, ha a
gyökérből élünk. Ezért semmire sem tartotta azt a teológiát,
amely saját felfedezéseinek tetszetőssége által kíván érdeklődést

kelteni, de közben fedezetlenül a bizonyítatlanba és az ürességbe
markolászik. Nem hitt olyasfajta pluralizmusban, amely volta
képpen a rohadás széthullása. Tudta, hogy csak az a pluraliz
mus pozitív, amely eleven sokféleség az élő egységében. Ismerte
a nyomorúságát annak a "haladásnak", amelyet Nüsszai Szent
Gergely sivatagi homokdombon való felfelé lépkedéshez hasonlít,
amikor tulajdonképpen lépésnyit sem halad előre az ember? E té
ren is a dogma konkrétsága jelentette számára a bizonyosságo t az
igazság végtelenségében és kimeríthetetlenségében, amely az új
állítások ellenére nem fogyatkozik megJ hanem nagyobb feladatok
elé állít bennünket, és olyan perspektívákat nyit meg előttünk,

amelyek fokozatosan megsejtetik velünk az egészet a töredékben.
Balthasar mély tiszteletet érzett az egyház péteri, hierarchikus

struktúrája iránt, de azt is tudta, hogy nem ez jelenti az egészet,
sem az egyház legmélyebb valóságát. Balthasar jegyesnek, sze
mélynek tekintette az egyházat. Az egyház a személyekben teljes
séggel önmaga, s a maga egész valójával abban van jelen, akinek
igenjéból született: Máriában, az Úr anyjában. Balthasar jánosi és
ignáci keresztény volt, és elsősorban máriás ember. Ismerte az
egyház karizmatikus vonását, a Lélek szüntelenül új fuvallatát és
működését, aki éppen ott teremt új életet, ahol mi nem várnánk,
sőt ahol gyakran nem is szeretnénk. Ismerte a nőiség jelentőségét,

az egyházban a szüzesség és az anyaság nagy jel-mivoltát. Máriá
tól tanulta meg az engedelmesség alázatát, de a cselekvés felelős

ségét is a tevékeny szeretet testi valóságában. Őbelóle kiindulva
mondta ki a maga számára, és mondta tovább nekünk, hogy a
kereszténység csak annyiban "átle1kesítés", amennyiben állandóan
a Lélek "megtestesülése" is. A pápa Máriáról szóló enciklikájához
írt kommentárjában úgy fogalmazott, hogya testestől mennybe
vett Máriát nem szabad magunktól távolra "mennyeiesíteni"/ ha
nem éppen a hit "testiségét" és a földi dolgok iránti felelősséget

kell eltanulnunk tőle." Végül és mindenekelőtt Máriától tanulta
meg, hogy az egyházban minden termékenységnek a szemlélődés

a forrása, s e nélkül minden tevékenység üres aktivizmussá tor
zul. Megtanulta, hogy Isten igéje a hallgatásban és a várakozás
ban lakozik, s igazi termékenysége csak ott bontakozhat ki.

Balthasar szemlélődő ember volt, de nem volt egy cellájába
zárkózó Jeromos, mint ahogy egyesek képzelik, bár Dürer Jero
mos-képét szívesen magyarázta. A szemlélődésból nőtt ki a tevé-
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kenysége, egészen manas és ignáci lelkületben: engedelmes
ségben és minden feltűnés nélkül, a rejtekben, nem keresve saját
dicsőségét. A zsinat után elkezdte maga köré gyűjteni barátait,
hogy közös erőfeszítéssel dolgozzanak a helyes megújuláson,
szembeszállva a zsinatot meghamisító törekvésekkel. Ily módon
tulajdonképpen atyjává vált a nagy Communio-családnak, amely
ma már minden földrészen működik, s bár ha még mindig csak
kicsinyke búzaszem is, a közösség, az élet, az átalakulás és a
megújulás erőforrása. Könyvkiadói működését is ugyanez a szán
dék vezette: nem akart könyveket megjelentetni pusztán önmagu
kért, s fóleg nem akart üzletet csinálni belólük, amire egyébként
teljesen alkalmatlan is lett volna. Inkább a fecsegés áradásával a
legjobb források erejét akarta szembeállítani, élő vizet és tápláló
kenyeret akart nyújtani a szárazság időszakában. És az idő halad
tával egyre csak járta az egész országot, hogy lelkigyakorlatokat
tartson: segítette az embereket megnyílni Isten élő igéjére, gyógyí
totta szívüknek szemét, hogy Istent keressék. Ugyanez az igyeke
zet vezette, amikor csöndesen, mintegy élő hagyatékaként egybe
gyűjtötte a János-közösséget: nőket és férfiakat, világiakat és
papokat, akik az ő egyidejűleg jánosi, ignáci és máriás lelkületétól
vezérelve az egyház és a világ megújulásának sejtjei kívántak lenni.

Balthasar csak tétovázva mutatott hajlandóságot a bíborosi ki
nevezés elfogadására, de nem a nagy embereket jellemző kelle
tésből, hanem az egész életét jellemző ignáci lelkületből fakadó
an. Valamiképpen igazolta is őt Isten, aki a bíborosi beiktatása
előtti napon szólította magához. így Balthasar egészen önmaga
maradhatott. De amit a pápa ezzel az elismerésről, sőt tisztelet
ról tanúskodó gesztussal ki akart fejezni, most is érvényes: már
nemcsak személyes véleményként hangzik el, hanem az egyház
mondja ki nekünk hivatalos súlyával, hogy Balthasar a hit igaz
tanítója, útmutató az élő víz forrásaihoz, az isteni ige tanúja, aki
től megtanulhatjuk felfedezni Krisztust, akitól megtanulhatjuk,
mit is jelent az élet. "Számomra az élet Krisztus" - a Filip
pieknek írt levélből vett mai olvasmánynak ez a mondata (l,21a)
tökéletesen összefoglalja életútját. Mivel belső életrajzának ez
volt az igazsága, biztosak lehetünk, hogya következő mondat is
érvényes rá: "A halál számomra nyereség" (l,21b). Halála nem
az élők közösségének elhagyása, akikért szüntelenül élt, hanem
az Isten szeretetének teremtő erejéből fakadó új jelenléti forma
kezdete, egységben Krisztus testének összes tagjaival. Kérjük az
Urat, adja meg nekünk azt a kegyelmet, hogy e szolgájának ki
váló tanúságtételét elevenen tartsuk és másoknak továbbadjuk.
Kérjük Istentől, jutalmazza meg mindazért, amit a hit engedel
mességével és remélő szeretetének alázatával végbevitt és el
szenvedett. Ámen.

Tőzsér Endre fordítása
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