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HANS URS VON BALTHASAR

Krisztusban élt élet
Hans Urs von Balthasar teo lógiájának eleven
középpontja: a keresztény életállapotok

Hans Urs von Balthasar szerint a II. Vatikáni zsinat "egészen pá
ratlan módon a Szentlélek zsinata volt". A zsinat az egyház megújí
tására törekedett, hiszen Márián kívül, aki mint Immaculata az egy
ház eszkatologikus alakja, az egyház minden tagjában folytonosan
megújítandó. A zsinat az összes egyházi életállapot képviselőjétől

újfajta belső érzületet, megújuló külső cselekvést vár: "Minden
rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet
teljességére és a szeretet tökéletességére" (LG 40). "Legyen bár
szerzetes vagy apáca, püspök vagy pap, laikus vagy misszionárius
- az egyház minden tagjának kötelessége, hogy egzisztenciájában
a teljes ívet megjelenítse",' hangsúlyozza Balthasar.

Már jóval a zsinat előtt behatóan foglalkozott a keresztények
világbeli felelősségével. Azt várta el a keresztényektől, hogy le
döntsék a maguk körül emelt bástyákat, s az Evangélium töret
len erejéből táplálkozva a világ megváltása érdekében cseleked
jenek. A zsinati szövegek egyetlen olyan témát sem érintenek,
amelyet Balthasar ne tárgyalt volna részletesen. Roppant terje
delmű életművével és konkrét életútjával Hans Urs von Baltha
sar "Jézus Krisztus tanúja az egyházban" (Henri de Lubac) .

1. A keresztény életállapotok tanának időszerűsége

1977 szeptemberében Hans Urs von Balthasar személyes ajánlással
nekem ajándékozta éppen megjelent Christlicher Stand (Keresztény
életállapot) című könyvét. Idővel a keresztény életállapotok témá
jának időszerűsége egészen egyértelművé vált számomra, elvégre
az itt felmerülő kérdések a keresztény egzisztencia "legbelső pont
ját" érintik. Isten visszavonhatatlanul síkra szállt "értünk", ami
minden egyes embertől megfelelő választ kíván. "Bármilyen ke
resztény életállapotban éljen is a hívő, mindig is meghaltsága és
feltámadottsága alapján él, mivel egész létével hálát igyekszik
adni, »az Isten Fiában való hitben, aki szeretett engem, és önmagát
adta értem« (Gal 2/20).,,2

"Isten nagy jótéteményei közé tartozik, hogy senki sem látja
magát olyannak, amilyen valóban; ha tükörbe pillantunk, akkor
is a tükör törésében látjuk magunkat. Mások sok olyan dolgot
felfedeznek bennünk, amiről nekünk tudomásunk sincs, másfelől
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nem sokat tudnak arról, amit mi tudunk magunkról. És ezért
végül - ha eltekintünk Isten mindenhatóságától - az ember
felmérésének legkevésbé megbízhatatlan mércéje az, amit létreho
zott. »Cyümölcseíkröl ismeritek meg őket«, ám előfordulhat, hogy
mivel a gyümölcsök is félrevezetök. a »megítélésnek« nem lehetnek
alapjai. Az író tehát nem tehet mást, könyveit bocsátja maga elé, ha
magáról kell beszélnie, bár felsorakozó védelmezőit látva szükség
képpen mosolyra húzódik a szája, hiszen oly kevéssé felelnek meg
annak, amit lényegében el akart volna mondani/"

Ezek a műveit első ízben bemutató 1945-ös írásában szereplő

szavak már világosan kifejezik, miféle távolságot érzékelt ki
nyomtatott munkái és voltaképpeni céljai között. Tíz évvel ké
sóbb, 1955-ben Balthasar ismételten visszatér ehhez az alapvető

különbséghez: "Minden puszta irodalmi szószaporítás lenne, ha
önkényesen választott, s nem egyházi feladatként kapott cselek
vést szolgálna és követne. Ez minden középpontja; minden más
- még ha korábban is született meg - e köré szervezödík.:"
Teológiai gondolkodásával Hans Urs von Balthasar elsődlegesen
a "hit kontemplációjára" törekszik, ahogyan azt 1980. május 16-i
beszélgetésünkben kifejtette számomra. A hit kiindulópontja pe
dig nem a spekuláció, hanem Krisztus követése. Könyveivel te
hát semmi másra nem törekszik: Krisztus követésére kívánja el
vezetni az embereket. Balthasar, "korának talán legműveltebb

embere" (hogy Henri de Lubac bíboros szavait idézzük),5

1975-ben ismét leszögezte: "életem háztartásában az íróskodás
mellékes mozzanat, amivel csak jobb híján foglalatoskodom 
és ez mindig is így lesz. A középpontban egészen más szándék
áll: az egyház megújulásának előmozdítása, olyan új közösségek
kialakításával, amelyek a Jézus evangéliumi tanácsait követő ra
dikális keresztény életformát összekapcsolják a világban élt élet
tel, a világi hivatás vagy az élő közösségek életének megtartásá
ra képes papi hivatal keretében. E törekvésekhez képest a
tollforgatásnak csak alárendelt szerepe lehet.?" Egy Szellem és tűz

címmel megjelent (néhány hónappal hetvenedik születésnapja
után készült) interjúban Balthasar szintén apostoli feladatát
emelte ki: .Könyveím nem a teológusmesterség aktuális mércéi
szerinti teológiát tartalmaznak, és ezért nem is különösebben al
kalmasak arra, hogy disszertációkat írjanak róluk. (... ) Saját teo
lógiámat Keresztelő János ujjához hasonlítanám: a Jézus Krisz
tusban megvalósult kinyilatkoztatás teljességére utal, amely az
egyház története során érhetetlen gazdagságú recepciójában,
mindenekelőtt a szentek meditációja révén bontakozott ki. Azt
kell mondanom, hogya teológusok közűl igazán csak a szentek
érdekelnek.?" Nem meglepő tehát, hogy két fontos írást is szen
telt a "teológia és szentség" kérdésének," A keresztény életálla
potok teológiája tehát a legszervesebben hozzátartozik életművé

nek alapszerkezetéhez és alapszándékához.
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Hans Urs von Balthasar öt alkalommal adott képet saját írása
iról, s ezzel megbízható támpontokat adott olvasóinak. Ezeken
kívül az alábbiakban Unser Auftrag (Küldetésünk) című könyvé
re is nagyban támaszkodni fogunk." Arra nincs szükség, hogy
bemutassuk "rendkívüli terjedelmű életművét, amely oly mély,
korunkban nincs hozzá fogható az egyházban" (H. de Lubac).
"Ez az életmű még hosszú időn keresztül az egész egyház javát
fogja szolgální."!'

2. Kiválasztás, meghívás és küldetés

A keresztény életállapotok kérdésköre elválaszthatatlanul összefo
nódik Hans Urs von Balthasar életével és gondolkodásával. Ennek
az egységnek a megértésében segítséget nyújthat Balthasarnak né
hány visszatekintő,önreflexív megjegyzése. "És ahogy a fiatal fiú
arra ítéltetett, hogy átküzdje magát a romantikus zene kusza erde
jén, Mendelssohntól Strauíson át Mahlerig és Schönbergig, hogy
végül, túljutva rajta, felszálljon előtte Bach és Mozart örök csillag
zata, amelyek már jó ideje minden mást ezerszeresen helyettesíte
nek számomra - hasonlóképpen kellett végigverekednem ma
gam az újabb irodalom dzsungelén, Bécsben, Berlinben, Zürichben
és másutt, fokozódó csüggedtséggel és egyre inkább táplálék után
epedve, míg végül Isten jóságos keze megragadott, mint egykoron
Habakukot kosarával együtt, és igazi életre jelölt ki.,,12

Ez a "megragadás" egy olyan eseményre vonatkozik, amely
egész új irányt adott Balthasar életének és gondolkodásának.
1929-ben néhány barátjával együtt Friedrich Kronseder SJ veze
tésével harmincnapos szentignáci lelkigyakorlatot végzett a Bá
zel közelében fekvő Wyhlenben. Ekkor hozta meg azt a "dön
tést", amely egész további életét meghatározta. Amikor harminc
évvel később, 1959-ben megkérdezték tőle, miért lett pap, a kö
vetkezőképpen emlékezett vissza döntésére: "Még ma, harminc
elteltével is megtalálnám a Fekete-erdőben, nem messze Bázeltől

futó kis erdei ösvényen a fát, amely alatt ülve mintha villám
csapott volna belém. Egyetemista voltam akkor, germanisztikát
hallgattam, s egy laikus diákoknak tartott lelkigyakorlaton vet
tem részt. Ezekben a körökben szerencsétlen eseménynek tartot
ták, ha valaki odébbállt, és teológiai tanulmányokba fogott.
Csakhogy én akkor nem gondoltam sem a teológiára, sem a
papságra; kizárólag az a felismerés képződött meg bennem:
nincs választásod, meghívást kaptál; nem fogsz mások hasznára
lenni, majd felhasználnak téged; szükségtelen terveket kovácsol
nod, egy kis darabja vagy csupán egy mozaiknak, amely már ré
gen egybeállt. Semmi mást nem kellett tennem, csak »elhagy
nom mindent, és követnem őt«, mindenféle terv, elvárás és
okoskodás nélkül; nem kellett tennem semmit, csak készen áll
nom, és várnom: hiszen megmutatkozik majd, mire fognak hasz-
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nálni. És bár felismertem, hogy a Jóisten konkrét helyet és pon
tosan körülhatárolt küldetést rendelt számomra, mégis látnom
kellett, hogy mindezt az eszköz, aki voltam, szándéka és meg
szokásai ellenére egy pillanat alatt halomra döntötte. Csak
annyit még erről, hogy ez az élettörvény, amely megtör és meg
törvén gyógyít bennünket (akár Szent Ignác lábát), már kezdet
től fogva mintegy életem láthatatlan tartalmaként mutatkozott
meg számomra. Aligha volt ez másként egykor a türelmetlen
Saul rabbi életében.v'"

Ez a tapasztalat és a felismerés, hogy mindenestől Krisztus
követésére van szólítva, alapvető jelentőségű Balthasar életében
és tevékenységében, s ezért a keresztény életállapotok kérdésé
nek szempontjából is. Az ember csak egyféleképpen viszonyul
hat a szabad Istenhez, aki szeretetből fakadóan szabadon irányít
ja: készen kell állnia, hogy Isten felhasználja őt, készenlétben
kell állnia (ezt az állapotot Szent Ignác és Balthasar indi
ferenciának és engedelmességnek nevezi). Ebben az állapotban
feltárul, hogya lét szeretet: mert "a lét és a szeretet koexten
ZíV".14

Saját partnereként a szeretet dialogikus eseményébe emeli az
embert, aki így maga is a "darab szereplői" közé tartozik. Mint
"Istenben élő ember" és .Krisztusban élő személy" csak akkor
tudja jól és megfelelően játszani a neki szánt szerepet, ha hagyja,
hogy Isten erre "válassza ki" és "küldje". .Krísztus kiválaszt és
elhív bennünket; az, hogy mi őt választjuk, csak erre felelő enge
delmesség."15 A "kiválasztás", "meghívás" és "küldetés" fogal
mai nem csupán Balthasar Theodramatikjában játszanak lényegi
szerepet," de az életállapotokról kidolgozott teológiájában is.
"Amikor Isten közli egy szellemi szubjektummal, hogy ki is ő

számára, az örök és igaz Isten számára, s amikor egyidejűleg azt
is megmondja neki, hogy mire irányulva létezik (azaz Istentől

hitelesített küldetést ad neki), csak akkor állíthatjuk a szellemi
szubjektumról, hogy személy.t " Krisztusban, a teodráma fősze

replőjében a személy és a küldetés maradéktalanul azonos egy
mással.i" az összes többi szereplő csupán Krisztusban válik sze
méllyé, s csak törekszik e felé az azonosság felé." Személyes
méltóságát az ember csak Krisztusban nyeri el.20 Ezért pedig a
keresztény egzisztencia a legtömörebben úgy fejezhető ki, hogy
a keresztény ember .Krísztusban van".

Balthasar már korán behatóan foglalkozott a keresztény életál
lapotok tanával. A kérdéssel foglalkozó első nagyobb művét, a
Christliche Stand (Keresztény életállapot) című könyvét már
1945-ben papírra vetette.i' de nyomtatásban csak 1977-ben jelen
tette meg. A könyv "részletesen megvizsgálja a lelkigyakorlatos
könyv »Krisztus hívására« vonatkozó elmélkedésének (Lelk. 91)
elemeit és mögöttes tartalmait, az erre a hívásra adandó választ
C..) és a választást, amellyel e hívás szembesít".22 A kereszté-
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nyek Krisztus Urunkat vagy laikus élet keretében követik (ami a
parancsolatok betartását kívánja), vagy az evangéliumi tanácsok
szerinti élet keretében (ami az evangéliumi tökéletesség választá
sát jelenti). Figyeljünk még egy pillanatra a szerző szándékára:
.Elmélkedésünkkel azt szeretnénk megérteni, miért lehetséges és
elkerülhetetlen, hogy egy »állapotot vagy életformát« válasszunk
»a szent anya, a hierarchikus egyház őlén« (Lelk. 170) - elvégre
mindkét állapot egyképpen a »szeretet tökéletességére« vezethet;
a kérdés tehát, miként lehet ugyanaz a dolog, különböző szem
pontból tekintve, egyszerre abszolút és relatív.,,23 Ezt az első,

alapvető munkát azonban egész sornyi egyéb esszé és könyv
egészíti ki, fűzi tovább és mélyíti el. Balthasar számos írásában
foglalkozik a tanácsok szerinti és a papi, a laikus és házas életál
lapottal. Mindezen belül különös figyelmet szentelt az úgyneve
zett világi társaságoknak.

Már 1947-ben is világosan látta, hogy "valószínűleg a dogma
tika egyetlen részére sem irányul oly csekély figyelem, mint az
egyházi életállapotok tanára".2 4 Der Laie und der Ordensstand (A
laikus és a szerzetesi életállapot) című írásában Balthasar köze
lebbről is megvizsgálja a laikus és a tanácsokat követő életálla
potot, s azt kutatja, miként lehetséges a világban élve követni az
evangéliumi tanácsokat. Éppen ezért váltott ki lelkesedést belőle

XII. Piusz pápa 1947-ben kiadott, Provida Mater Ecclesia kezdem
apostoli konstitúciója, amely a már kialakulóban lévő világi kö
zösségek egyházi elismerését rögzítette: "Mint oly gyakran az
egyház története során, e téren is a konkrét egyházi gyakorlat
tette meg az első lépést, és minden elméleti megfontolást és a te
ológiát megelőzve eleget próbált tenni a sürgető igénlnek: lex
orandi lex credendi, lex actionis lex conternplationis."? A világi
társaságokkal megjelenő új életforma Ifa keresztény ember 
egyelőre megnevezhetetlen - eszményképeként jelenik meg: Jé
zus tanácsait követni a világban, de úgy, hogy nem hagyjuk el vilá
gi hivatásunkat. Ez nem a hagyományos értelemben vett szerze
tesi életállapot, hanem az Evangélium radikalitása korunk
sajátos viszonyai közepette.,,26

1955-ban így nyilatkozik minderről: "Ugyanezen az elgondo
láson alapszik az Über die kirchlichen Stiinde (Az egyházi életálla
potok) című, ma különösen aktuális gondolatfüzér, amely az
Evangéliumban tükröződő eredeti lényegük szerint és történelmi
kibontakozásuk tükrében vizsgálja az egyházban élt élet objektív
formáit, azzal a reménnyel, hogy így eredeti tisztaságukban
ragyoghatnak föl a követés konkrét mikéntjét kutató mai ke
resztény számára.,,27 Balthasar tehát magára az Evangéliumra
reflektálva igyekszik megvetni és kidolgozni a ma lehetséges
Krisztus-követés teológiai alapját. Ezzel kapcsolatban három kér
déskör rajzolódik ki: Isten teljességének kinyilvánulása Jézus
Krisztusban - az egyház mint Krisztus teljessége - az egyház-
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nak a világba vetített ragyogása.,,28 E három kérdéskör szerve
sen összekapcsolódik és kölcsönösen megvilágítja egymást.

Érdemes megemlítenünk, hogy Balthasarban már egészen fia
talon megfogalmazódtak ezek az alapvető elgondolások. Már a
Lyon közelében fekvő Pourviere-ben végzett teológiai tanulmá
nyai idején is felismerte, hogy le kell dőlniük az egyházat és a
világot elválasztó korlátoknak; tanárával és barátjával, Henri de
Lubackal és hasonló gondolkodású társaival együtt tisztában
volt azzal, hogy az Evangélium csak akkor lehet valóban a tár
sadalom kovásza, ha eltűnnek a sorompók az egyház és a kultú
ra közott. "Egy dolog bizonyos volt számunkra (számunkra 
hiszen szép, eltökélt, veszélyektől ölelt csoportot alkottunk): le
kell dőlniük azoknak a félelemből felhúzott falaknak, amelyek
kel az egyház elsáncolta magát a világgal szemben, az egyház
nak szabadon el kell sajátítania önnön lényegét, azzal, hogyazo
nosul a teljes és osztatlan világra irányuló küldetésével. Elvégre
Jézus Krisztus eljövetelének az értelme az, hogy megváltsa a vilá
got, hogy az egész világnak utat nyisson az Atyához: az egyház
csak eszköz, olyan ragyogás, amely az Istenemberből kisugározva
az igehirdetés, az életpélda és a követés által a világ minden szfé
rájába behatol. Ez a pátosz gyűjtött egybe Lyonban bennünket,
fiatal teológusokat (Fessard-t, Daniélout, Bouillard-t és még soka
kat) az idősebb barát és mester, Henri de Lubac körül, aki megis
mertette velünk a görög atyákat, Ázsia filozófiai misztikáját és a
modern ateizmust; Lubac lobbantotta fel bennem az egyházatyák
behatóbb megismerésének vágyát; a patrisztika a mi szemünkben
a kereszténységnek az a formája volt, amelynek gondolkodása
még határok megszabása nélkül vetült ki a nem keresztény világ
ba, s szilárdan reménykedett a világ megváltásában.v"

"Minden, amit ezután tett, megerősítette alapvető célkitűzése

met, annak kimutatását, hogya kereszténység egészen egyedül
álló, a legnagyobb, id quo maius cogitari nequit [az, aminél na
gyobb nem gondolható], mivel Istennek a világhoz intézett
emberi szava, Isten alázattal vállalt szolgálata, amely - maga
sabb síkon - beteljesít minden emberi törekvést, Isten végsőkig

feszülő, halálának dicsőségében kiáradó szeretete, amell azt
akarja, hogy önmagán túllépve minden ember érte éljen.:"

A világgal szemben emelt sáncok ledöntését sürgető legutolsó,
már türelmetlen felhívást a programot kifejtő Schleifung der
Bastionen című kis kötet intézte az egyházhoz}! bár a kötet
"címe talán túlságosan kihívó, ha figyelembe vesszük, hogy tar
talma összefoglalható a következő állításban: az egyház nem
sáncolhatja el magát a világtól.,,32 A világ felé való megnyílás di
namikus keresztény programja lényegében az "eredet" elsajátítá
sát jelenti: az embert megszólító isteni ige meghallását és a várt
válasz megadásának készségét. Aki többet akar tenni, annak mé
lyebben kell szemlélődnie. Az úgynevezett krisztusi "tanácsok"
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megváltó szeretetének egyik formáját alkotják, s ezért minden
hívőt érintenek, bármilyen életállapotot válasszon is.

3. A világi társaság megalapítása

331968 (19894).
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A János-társaság
megalakulása

Balthasar egyetemi lelkészként Bázelban végzett sokoldalú és ter
mékeny tevékenysége (1940-1948) során ismerkedett meg Ad
rienne von Speyrral (1902-1967), s e találkozás következtében élete
új dimenziókkal gazdagodott. Adrienne életének és műveinek,

szenvedésének és az egyházat szolgáló rendkívüli karizmáinak
Balthasar Erster Blick auf Adrienne von Speyr33 és Unser Auftrag34

[Küldetésünk] című könyvein kívül számos rövidebb tanulmányt
is szentelt (nagyrészt előszók ezek Adrienne hatvan - általa szer
kesztett - könyvéhez). Az írónő szélesebb körű megismertetésé
ben fontos állomás volt a II. János Pál kifejezett kérésére 1985.
szeptember 27. és 29. között Rómában Adrienne von Speyr és egyházi
küldetése címmel megrendezett konferencia." Ezt megelőzően

Balthasar mintegy végrendeletként adta ki a már említett Unser
Auftragot, amely a következő egyértelmű szándéknyilatkozattal
kezdődik: "Ezzel a könyvvel elsősorban azt kívánom megakadá
lyozni, hogy halálom után bárki is megpróbálja elválasztani egymás
tól saját művemet Adrienne von Speyrétól. A könyv azt igazolja,
hogy ez semmilyen szempontból nem lehetséges, sem teológiai vo
natkozásban, sem a kibontakozóban lévő társaságot illetően.,,36

Adrienne von Speyrral együtt Balthasar egy új egyházi életál
lapotnak elkötelezett közösséget alapított. A világi társaság meg
alapításának tervét a jezsuita rend sajnálatos módon értetlenség
gel fogadta. Ezért hogy eleget tudjon tenni küldetésének,
Balthasar kénytelen volt megválni szellemi hazájától, a Jézus
Társaságától. "Ignác saját korában megfogalmazott célkitűzése

ettől fogva számomra a »világi társasággal« volt egyenértékű; az
egyikből a másikba lépve súlyos áldozatot kellett hoznom, de a
változást az a bizonyosság kísérte, hogy ugyanazt az eszmét im
már megfelelóbben szolgálhatom. Adrienne von Speyr tárta fel
az Ignáctól a jánosi teljességhez vezető utat, s így lefektette azt
az alapot, amelyre az 1940-től kiadott munkáim nagy része
épült. Adrienne életműve és az én műveim sem pszichológiai
lag, sem filológiailag nem választhatók el egymástól, két felét al
kotják annak az egésznek, amelynek középpontja egy világi in
tézmény rnegalapítása.v'"

A János-társaság 1940-ben alakult meg. Célkitűzését pontosan
rögzítették: olyan embereket kell összegyűjtenie, akik egyszerre
akarnak teljesen az egyháznak szolgálni és a világi élet körülmé
nyei között élni. A társaság arra törekszik, hogy az Úr szeretetét
az egyház szívében és az élet valamennyi területén megélje és
kiárassza: "Istennek több szeretetre van szüksége, (. ..) erre az is
teni igényre úgy próbálunk válaszolni, hogy szeretjük Istent és
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embertársainkat, mint a vilá~ban élő önálló személyek és mint
az egyházban élő közösség." 8 A közösség Szent János példáját
követi, aki "mint a szeretett tanítvány és az utolsó próféta vala
miféle szabadon mozgó és szerény középpontot alkot az egyház
két »pólusa« közőtt, összekötve Máriát, akivel Krisztus egyesítet
te őt a kereszten, és Pétert, akinek evangéliuma végén alávetette
magát, s akivel az Apostolok Cselekedeteinek tanúsága szerint
szoros kapcsolatban volt. Ez a »középpont« nem jelent semmiféle
sajátos spiritualitást, csupán - az egyház szívével dobogva - a
szeretet nyitottságát jeleníti meg, készségét minden feladatra.v'"

A világi társaságok újfajta lehetőséget adnak Krisztus követé
sére a világ viszonyai közepette. Balthasarnak meggyőződése,

hogy ez a forma ma és a jövőben egyaránt kivételesen alkalmas
az egyház számára. "Ha nem akarjuk, hogy minden menthetet
lenül elsekélyesedjen az egyházban, az egyház hiteles, teljes
programját így kell megfogalmazunk: a legteljesebb kiragyogás a
világba Krisztus legszorosabb követése által. Ha a keresztényiség
és a felebarátiság között a legélesebb a feszültség, olyan felfoko
zott, hogya természetes ember »pszíchológíaílag elviselhetetlen
nek" érzi, úgy látja, szétszaggatja, s végképp teljesíthetetlen kö
vetelményeket támaszt a harmonikus-egységes emberi léttel
szemben, akkor nemcsak a külső (»eszkatologikus,', azaz a vilá
got meghaladó) jel, a termékeny botrány jelenik meg, hanem 
látható vagy láthatatlan formában (és az, ami a legfontosabb a
kereszténységben, mindig is láthatatlan) - maga a dolog válik
jelenvalóvá. Ez az egzisztenciaforma az egyházon belül ma új
alakot ölt a "világi társaságokban" (instituta saecularia):,40

Balthasar tevékenységén belül a legfontosabbak ezek a világi
társaságok voltak. Saját szavait idézve: "E középpont köré szer
veződik, amit szerzöként, szerkesztőként és kiadóként teszek.
Arra törekszem, hogya kinyilatkoztatás, az egyházi teológia és
spiritualitás kincseit kritikailag e belső mag köré rendezzem,
egyképpen kötődve a hagyományhoz és nyitottan a jövőre."!'

Balthasar ennek a feladatnak igyekszik eleget tenni Adrienne
von Speyr műveinek kiadásával is, s szintén "ezt szolgálja a (. ..)
Schriftenreihe für Weltgemeinschaften (Írások a világi közösségek
számára) című sorozat is, amelynek célkitűzése az új életformák
teológiai, spirituális, egyházjogi, történeti és egyéb problémáinak
áttekintése't.V Balthasar számos tanulmányában foglalkozik e
közösségek teológiai szempontjainak kifejtésével: ilyen például a
Zur Theologie der Siikularinstitute CA világi közösségek teológiája)
vagy a Zur Theologie des Riitestandes (A tanácsokat követő életál
lapot teológiája).43

Mindebből egyértelműen kitűnik, hogy Balthasar szerint a ta
nácsokat követő életforma, az evangéliumi Krisztus-követés
alapformája a keresztény létmód szívéhez tartozik. A tanácsokat
követő élet az általános sajátos formája. Mert voltaképpen min-
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den egyes kereszténynek kötelessége, hogy legalább lélekben az
evangéliumi tanácsok szerint éljen. A "Jézus tanácsai szerint élt
élet" alapvető. "És ide sorolnék továbbá mindent", mondja
Balthasar, "ami a világi papok életét alkotja, akik szintén enge
delmességet fogadnak, tudniuk kell, mi a cölibátus spirituális ér
telme, és feltétlenül a szegénység lelkületével kell élniük. E kör
höz tartoznak azok is, akik laikusként valamiként részesei a
tanácsok szellemíségénekv'"

A keresztény életállapotok teológiája szívügye tehát
Balthasarnak. Méltán állította róla Herni de Lubac: "Maga is
azok közé tartozik, akikről azt állította, hogy életüket a teológia
dicsőségének szentelték - a teológiának, ennek az emésztő tűz

nek, amely két éjszaka, két mélység: az imádás és az engedel
messég között lobban fel.,,45 Balthasar teológiája a konkrét ke
resztény élet szolgálatában áll. Talán éppen ebben mutatkozik
meg alakjának kivételes jelentősége: "Csak teológus akar lenni
- mert apostol akar lenni.T"

4. Az egyes keresztény életállapotok

Hans Urs von Balthasar - "az egyik legnagyobb teológus korunk
ban" (II. János Pál) és .Krísztus tanúja" (H. de Lubac) az egyházban
és a világban - világosan elénk tárja a keresztény élet alapvonásait,
amely nem más, mint Krisztusban élt lét vagy létállapot. S bár álla
potról van szó, a keresztény életállapot nem statikus valóság, ha
nem dinamikus életteliség: a keresztény élet lényegében mozgás,
folytonos alakulás-változás, elvégre Krisztus követését jelenti.

Nyilvános tevékenysége során Jézus emberek két csoportjával
találkozik. Az egyik a nép, a másikat a tanítványok alkotják, aki
ket az Úr szabad belátása szerint választ és hív ki a nép köréből

(vö. Mk 3,13sk.). Az életállapotok közötti határvonal nem pusz
tán az egyház és a "világ" között húzódik, de úgyszólván az
egyházon belül is folytatódik: elsődlegesen a "tanácsok szerinti"
életállapotot és a világi életállapotot választja el, majd a papi és
a laikus állapotot.

Az egyes keresztény életállapotokat e helyütt épp csak érinthet
jük. A papi hivatal alapja és tartalma Krisztus örök papsága. A
pap életformája Jézus Krisztus szolgálata. A papi cölibátus kizá
rólag itt, az önmagát a világ megváltásáért teljesen földáldozó
Krisztusban alapozható meg.

A papság elsődlegesen egyházi funkció, objektív hivatal és
ennek alapján azután személyes életforma is. A tanácsok szerinti
állapot, amelyet a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség
határoz meg, Krisztushoz hasonlóan az önmagát feláldozó egy
háznak is életállapota.

A legáltalánosabb egyházi állapot a világban élt laikus életálla
pot. Leggyakoribb - bár nem szükségszerű, de kitüntetett -
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megvalósulási formája a házas állapot. A házasság eszmei lényege
az Újszövetség szerint nem önmagában nyugszik, hanem Krisz
tus és az egyház nemek felett álló viszonyában.

A világi társaságok összekapcsolják egymással a világi és a
kiválasztáson alapuló életállapotokat, s nem csupán az egyház
egzisztenciális egységét jelenítik meg, de az egyház - egész va
lóságát változatlanul a világba vető - küldetésének "legmoder
nebb" formája is egyben. Ez az új egyházi életforma az az élő

középpont. amely köré Hans Urs von Balthasar egész tevékeny
sége szerveződik.

5. Krisztus követése napjainkban
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A tanácsok szerinti élet mint a keresztény élet legfóbb normája és
formája mindenki számára nyitott. Balthasar meggyőzően érvel:
"Az Evangélium önmagában nem monasztikus természetű,útmu
tatása tágabb körben is érvényesek. Mária nem apáca, de azért
anya, mert szűz. Krisztus nem szerzetes, de azért király, mert
mindhalálig szegény és engedelmes. És előrehaladott korunkhoz
az illenék, hogya katolikusok mélyebben megértsék, miként
egyeztethetőössze a világ iránti felelősségvállalás az engedelmes
séggel, a világ rendezése-irányítása a szegénységgel, a világ meg
tapasztalása a szüzességgel, sőt hogy éppen ezért a laikusok legsa
játabb életterületein is megvalósítandó a végső termékenység. (... )
Krisztus szubjektív követésének teljessége az evangéliumi taná
csokhoz kötődik.,,47 Ebből az következik, hogy "a tanácsok szelle
me minden egyes keresztényt kötelez" .48 A tanácsok szerinti élet
az egyház eleven szíve; illatának be kellene töltenie az egyház
egész házát (vö. Jn 12,3), vagyis az evangéliumi tanácsok szellemé
nek kellene formálnia és meghatároznia a világban élő laikusok
egzisztenciáját is. Ezért az egyházi hivatal forma sui et iotius, s úgy
viszonyul a világi állapothoz, mint a sajátos az általánoshoz.

Végezetül legyen szabad néhány szakaszt idéznem abból a
nagyszerű előszóból. amelyet Hans Urs von Balthasar a keresz
tény életállapotokról szóló 1981-es könyvemhez írt: "Könnyen az
a hamis látszat ébredhet, hogy »Isten népének« kiemelésével a
legutóbbi zsinat a kűlönböző egyházi életformák közötti kűlönb

ségeket elmossa. Elég csak átfutni a Lumen gentiumot ahhoz,
hogy lássuk: ennek éppen az ellenkezője igaz. De valami mégis
megváltozott: azon igazság kiemelése nyomán, hogy minden
egyházi életforma a Krisztus követése által lehetővé tett egy
szentségre van meghívva, mintegy versengés alakult ki ezek kö
zött a formák kőzőtt: mindenki meg akarja, és mindenkinek meg
is kell mutatnia (a házasoknak, a papoknak, a tanácsokat köve
tőknek), hogy Isten kegyelmével milyen nagyszerű módon tudja
megélni a világba beragyogó keresztény szeretetet."
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