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KÖSZÖNTÉSE

Ha a teológia Istenről beszélve az önmagát be
széddé, szóvá tevő Istenre felelő hit megértésé
re törekszik, akkor feltételeihez hozzátartozik
alanyának hite is, amely közvetlenül ugyan
nem nyilvánul meg, de teljes kiterjedésébert át
hatja a teológia sajátos (hit-)racionalitását. Es ez
a hit mint igény annál elevenebben jelentkezik,
mivel az újkori teológiai gondolkodás legnagy
szerűbb képződményei (Scheebentől de Lubacig,
Rahnerig és Balthasarig) éppen a kegyelemtani
problematika nyomán formálódtak meg. Ez a
kegyelemtani meghatározottság pedig köze
lebbről a végtelen (isteni) és a véges (teremtmé
nyi) szabadság viszonyának vizsgálatában jele
nik meg, és azt kutatja, miért állítható, hogya
végtelen "belsőbb annál, ami a legbelsőbb ben
nünk": miként irányul a véges "belsőleg" a
végtelenre (de Lubac), miként ragadja meg a
véges minden egyes szellemi aktusában "már
mindig is" a végtelent (Rahner), miként létezik
a véges eleve a végtelen által "kiválasztottként"
(Balthasar). És ez a gondolkodás radik álisari

. végtelenként fogja fel a végtelent, vagy, ami
ugyanaz, radík álísan szabadként a végtelen
szabadságot, olyasmiként, amit az ember nem
foghat be, csak az engedelmesség átadotts ág á
ban rendelkezésére bocsáthatja magát. Magától
értetődik, hogya mindig nagyobb Istenre ref
lektáló gondolkodásnak nemcsak egyszeruen
tisztában kell lennie azzal, hogy sosem "járhat a
végére" a végtelen titoknak, de egyben a legtel
jesebb szenvedéllyel is kell kutatnia a végest
belsőleg átható végtelent.

A dogmatika professzoraként a most hetve
nedik életévét betöltő Fila Béla elsősorban erre
a szenvedélyre tanított, és ma is ennek a szen
vedélynek a megjelenítője. A természetes rend
nek a természetfeletti rendbe ágyazottságát
hangsúlyozó gondolkodása a szenvedély gon
dolkodása. A dogmatika mint egyházi teológia
tanára természetesen mindenkor súlyos nehéz
séggel szembesül: egyfelől hallgatóit tételesen,
rendszeres formában meg kell ismertetnie a teo
lógiai-dogmatikai hagyomány elemeivel, más
felől olyasmit kell tanítania, ami szétfeszít min
den rendszert: azt a módot, ahogy a végtelen
szabadság eleve létezik és megnyilatkozik, azt,
akiként a végtelen szabadság eleve létezik és
megnyilatkozik, a kereszten értünk halált halt
Fiú kinyilatkoztatta Szentháromságot.
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Előadásaiban, tankönyveiben és tanulmá
nyaiban Fila Béla három szempont szerint
igyekszik eleget tenni a dogmatika képviselője

ként rá háruló feladatnak. Egyrészt a bölcselet
és a teológia - ahogy rendszerint emlegeti 
"bensőséges viszonyának" megőrzésével, más
részt a teológiai gondolkodás kitüntetett ala
nyainak, a teológusoknak kritikailag megértő

megbecsülésével, és végül a történelmi-egzisz
tenciális tapasztalatok iránti nyitottságával.

Noha a filozófia és a teológia érintkezése,
kapcsolata, sőt összefonódása történelmileg
egyértelmű, az jóval kevésbé világos, miként sa
játja ez a kapcsolat a filozófia és a teológia sajá
tos racionalit ásának. Minthogy folytonosan
hangsúlyozott tétele szerint a bölcselet ontoló
giaként kapcsolódik a teológiához, Fila Béla a
legbelsőbb viszonyban van azokkal, akik radi
kális ontológia-felfogást dolgoztak ki, akár a to
mizmus (Horváth Sándor, Edith Stein), a kanti
transzcendentalizmus (Ios éph Mar échal), a fe
nomenológia (jean-Paul Satre) vagy a megtaga
dott katolicitás (Martin Heidegger) talaján, s
mivel a kereszténység a tapasztalati világ egé
szét a személy (a véges és a végtelen személyek
kapcsolatának) horizontján - szeretetként 
értelmezi, különösen vonzzák azok, akik sze
mélyes ontológia megalkotására tettek kísérle
tet (Gabriel Marcel , Martin Buber). Fila Bélát jel
lemző módon elsősorban az foglalkoztatja, mi
lyen "ajánlatot" tehetnek ezek a gondolkodók a
teológia számára, és ezért lehet, hogy kegye
lemtani megfontolásaiban például meghatározó
szerepet sz án Gabriel Marcel gondolatainak,
vagy a krisztológia megvilágításához nem uta
sítja el a Lét és idő alapkoncepcióját sem. Mindez
azonban végképp nem jelenti a közvetlen össze
kapcsolások lehetőségének "vadászását": épp
úgy elutasítja a "deszakralizált" gondolkodás
"szakralizálását", ahogy tarthatatlanként mu
tatja ki a bölcselet merőben külsődleges Is
ten-princípiumait is.

Az oly nagyra tartott teológusok közül, ép
pen bölcseleti szenvedélyének következtében,
mint egyetemi előadásainak hallgatói jól tudják,
gondolkodásában kitüntetett szerepe van az
úgynevezett transzcendentális módszer képvise
lőinek, kivált Karl Rahnernek. De a Rahnernek
szentelt írásaiban megnyilatkozó belső elsajátítás
és belső átgondoltság hasonlóképpen jelen van
akkor is, amikor Romano Guardiniről, Teilhard
de Chardinről, Edward Schillebeeckxről vagy
Hans Urs von Balthasarról ír vagy beszél. En-



nek a teológusok iránt tanúsított "személyes"
megbecsülésnek a hátterében azonban sosem
történelmi ("filológiai") érdeklődés húzódik,
hanem a kereszténység megragadásának kitün
tetett módjai iránti tisztelet. A valóság nagy
szabású (keresztény) megragadásai (vagy, ha
úgy tetszik, a Krisztusra mutató intések) iránti
szenvedélyes érdeklődéshez hasonló jelenik
meg abban, ahogy irodalmi alkotásokhoz, ki
vált a költészethez viszonyul. Heideggertől

megtanulta. hogy arról gondolkodva, "mire va
lók a költők", illetve a költőkre hallgatva a lét
megtapasztalásának legmélyére hatolunk. Ezért
oly megvilágító, amikor teológiai összefüggés
ben költőkről beszél.

Fila Béla továbbá annak is tanúja. hogy a
dogmatikus nem lehet dogmatikus, ha nem int

az élet tiszteletére, felfedezésének nagyszerűsé

gére és életszerű élésére. hiszen a dogmatika az
élet szívéről beszél, s ezért a dogmatikus sejti,
mivel van dolga, ha valódi élettel találkozik, s
tudja, hogy feladata: segítenie kell abban, hogy
az élet élhetöbb legyen. A természeti és az em
ber alkotta szépben, az élet pompájában oly
annyira otthon lévő Fila Béla a vele - tanári
munkája vagy lelkipásztori tevékenysége során
- kapcsolatba kerülőket életük radikalitásában
veszi komolyan, úgy, hogy legsajátabb szabad
ságukra utalja őket, éppen a természetfeletti
rend mindenütt-jelenvalósága okán. Es részben
ez az, amit ő egyszerűen így fejez ki: "egzisz
tenciális súllyal képviselem a dogmatikát".
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