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Kettős olvasat
Ahogyan Balthasar Goethét olvassa

Balthasar egész életéri át olvasta Goethét. Ha átpillantunk olvasó
alakjának válla fölött, legsajátabb gondolkodásának műhelyébe is
betekintést nyerünk, ahol a teológiai reflexió Goethe értelmezésé
vel párhuzamosan kezdett kibontakozni, majd fokozatosan eltávo
lodott ennek az értelmezésnek az eredeti irányelveitől. Balthasar
ugyan soha nem volt Goethe rajongója vagy "goethista", de nem is
rontott neki a kereszténység nevében a nagy költőnek. Goethével
kapcsolatos megállapításainak jelentős része ugyanazt a kérdést
veti fel, amely nagyszabású teológiai műveinek olvasóiban is
gyakran megfogalmazódik: mégis hogyan és honnan tudja azt,
amit állít?

Balthasar egyáltalán nem volt lábjegyzeteket sorjázó és a szak
irodalomban ide-oda cikázó teológus, jóllehet olvasottsága párját
ritkítja. Teodramatikus fejtegetéseivel elhagyja a hagyományos te
ológiai traktátusok gondosan kimért területét, és olyan gondolato
kat fejt ki, amelyeket sokan csodálnak, mások viszont fejüket csó
válva tarthatatlannak minősítenek.Mintha többet tudna, mint má
sok, sőt sokak szemében egyszerűen túl sokat tud. Ezért arra a
kérdésre, miként olvashatjuk Balthasart, és hogyan érthetőmeg az,
amit a krisztusi alak már-már ezoterikusnak ható belső szemlélése
nyomán mond, Goethe-értelmezésének felvázolásával próbálok
választ adni, abban a reményben, hogy így egész gondolkodás
módja és munkamódszere is megvilágítható: olvasásának módsze
rében elvileg ugyanis fel kell tűnnie gondolkodása módszerének.
Minthogy pedig azt fogjuk látni, hogy Balthasar idővel más szem
mel kezdi olvasni Goethét, valamelyest arról is képet alkothatunk
majd, miért húzódik köztük közös vonásaik ellenére is kiiktatha
tatlan határvonal: teológiai szempontból Goethével szemben
Balthasar végső állásfoglalása a határozott elutasítás.

Balthasar Goethe-értelmezését négy lépésben próbálom meg
közelíteni: 1. miután körvonalazom azt a kontextust, amelyen
belül Balthasar teológiai, filozófiai és irodalomtudományi szem
pontból Goethével foglalkozik, 2. azt vizsgálom meg, milyen
kérdések foglalkoztatják az ifjú Balthasart, amikor Apokalypse der
deutschen Seele (A német lélek apokalipszise) című művében ta
núul hívja Goethét; ezután immár 3. kimutathatók Goethe-képé
nek ambivalenciái, majd az, 4. miként vetődnek fő és késői mű

veiben egyre sötétebb árnyak erre a képre.
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1. Romano Guardini és Reinhald Schneider között

'R Guardini: Az újkor
vége. A hatalom. (Ford.

Ambrus Gabriella.)
Vigilia, Budapest, 1994.
2Würzburg, 1958, 156.

- Lásd erről

P. Hofmann: Glaubens
begrűndung. Die
Transzendental

philosophie der Kommu
nikationsgemeinschaft in
fundamentaltheologischer

Sieht. Frankfurt a. M.,
1988, 301sk.

3VÖ. Hofmann:
Glaubensbegrűndung

i. m. 302.
4Goethe versei a

Gűldene Schatzkastlein
der Mutterben (1775.

szeptember 30.) "volta
képpen búcsút intenek,

búcsút annak a vallásos
ságnak is, amely egykor
alighanem hatással volt

rá a szülöi házban"

(Th. Schneider: Das
unge/öste Problem.

Goethes Glaube. In uö:
Über Dichter und

Dichtung. Köln - Olten,
1953, 227-246, 230skk.).
5UO. 233. - ,Akeresz

ténység védelmezői alig
hanem számos dolgot
felhozhatnak ellene 

de mindig ügyelniük kell
arra az üzenetére,

hogy végül »az érzület
és a cselekvés jegyében

álló kereszténységhez«
kell eljutnunk. És ennyi

ben ez a gazdag és
lemondásokkal teljes

élet továbbra is itt

Romano Guardini szerint az "újkor végével" végpontra jutott a
kultúrprotestáns szintézishez kötődő töretlen Goethe-recepció is.'
Guardini gondolkodása maga is nagy mértékben türközi Goethe
hatását, például amikor a Religion und Offenbarung (Vallás és kinyi
latkoztatás) című munkájában azt írja: hogya világot Isten terem
tette, "azt nem szükséges »bebizonyítani«, az egyszerűen »látha
tó«. A világ teremtettsége »ős-jelenség«.,,2Ezt azonban az ember
már szinte egyáltalán nem észleli fokozódó mértékben hominizált
világában, amely a tekintetet nem engedi eljutni a dolgok teremt
ményi jellegéhez. Ezzel együtt semmivé lesz a természetes vallá
sosság is, és már csak az Istennel szemben tanúsított "tiszta enge
delmesség" tükröz valódi elköteleződést(Guardiniban itt a kinyi
latkoztatás talaján álló teológus váratlanul szembefordul a vallás
filozófussalj' Ezzel az állásfoglalással Guardini mintha nemcsak
Goethének intene rezignáltan búcsút, akit a szemlélés mestereként
szokás dicsérni, de annak a "katolikus világnézetnek" is, amelyet
ő maga mint Goethe tanítványa dolgozott ki.

Reinhold Schneider szintén ezen az egyre inkább kétely és ha
gyományvesztés támadta talajon mozog, s úgy véli, saját búcsú
vételéhez hasonló elhatározásra kényszerült az ifjú Goethe is.'
Schneider kétségkívül saját magáról is képet rajzol, amikor azt
állítja, hogy "saját tevékenységét »csupán szimbolikus jellegű

nek« tartva" Goethe "alapvetően keresztény szellemről tesz ta
núbizonyságorv.' és ezzel a keresztény vita activát a Guardini ál
tal középpontba helyezett "engedelmesség" felől közelíti meg.
Egészen bizonyos, "hogy szívének szentélyét Goethe gondosan
elrejtette a világ elől, s ebben a belső térben kész volt észrevétle
nül meghajolni a kereszt előtt".6 Schneider minden további nél
kül értekezik "Goethe, a természettudós tragédiájáról" is, aki
"színtanát a fény iránti vallási tiszteletből dolgozta ki, bár oly
keveset értett meg belőle".7

Goethe tehát - legkésőbb a jezsuita Freidrich Muckermann
nak 1932-ben a Goethe-társaság aranyérmével kitüntetett köny
vétől fogva" - nemcsak egyszerűen jelen van a katolikus gon
dolkodásban. A nemzetiszocialista uralom apokaliptikus éveiben
hirtelen elerőtlenedik a 19. századi kultúrharc során kialakult
Goethe-kritika, és átadja a helyét egy olyan humanista-keresz
tény recepciónak, amely Goethét példaképpé és tanítóvá stilizálja.

Hans Urs von Balthasar számára tehát már adott volt egy
gazdag és összetett értelmezési hagyomány, amelyet viszont két
eltérő álláspont metsz ketté. Jóindulatú intuíciójával Guardini
teljes elismeréssel adózik a természettudós Goethe előtt,

Schneider azonban bizalmatlanul méregeti gondolkodásának ke
resztény vonatkozásait. Az opus ultimumot, a Faust titokzatosan
befejeződő második részét nem hajlandó komolyan venni:
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fénylik előttünk."

6UO. 244. - Goethe
1830-as, bibliai alakokat

bemutató ciklusáról:
"Majd egymagában a

»Krisztus« név követke
zik. Magáról a jelenség
ről semmi nem hangzik

el; nincs hozzá fogható;
teljességgel kimondhatat

lan" (238; ezután
Schneider a beteg

Goethe Krisztus iránti
lelkesültségére tér ki [er
ről az 1811-es állapotról

Riemer számol be]).
JUo. 234skk. - Egy
lehetséges teológiai

Goethe-recepció e telje-
sen intuilíve felhozott

szempontját részleteseb
ben Schneider már nem
fejtette ki (más szerzők

sem) - amit az ötvenes
évek végén egyre söté
tebbé váló Isten- és tör
ténelemképe már nem is

tett volna lehetővé.

8Goethe. Bonn, 1931.
9Winter in Wien. Aus
meinen Notizbüchern

1957/1958. Freiburg -
Basel - Wien, 1958.

1DFigyelemre méltó, hogy
a Balthasar állal válasz
tott cím, a Prométheusz

mennyire elüt a rendsze-
rint Goethének tulajdoní-

tott "derűs olümposzi"
vonásoktól.

11A dicsőség feJfénylése.
Teológiai esztétika.

1. kötel. Az alak szem
lélése. (Ford. Görföl

Tibor.) Sík Sándor
Kiadó, Budapest, 2004.

12Ezzel a metodológiával

operettszerű boldog lezárást fedez fel benne, nem a keresztbe és a
feltámadásba vetett keresztény hitet." Ez az a két pólus, amely kö
zött Balthasar összetett és sokoldalú Goethe-értelmezése mozog.

2. Mit jelent Ifa német lélek apokalipszise"?

1937-ben Balthasar nagyrészt Guardini gondolkodásával rokonít
ható értelmezést fejt ki az Apokalypse der deutschen Seele (A német
lélek apokalipszise) köteteiben, amelyek közül az első 1947-ben
változatlan formában Prometheus. Studien zur Geschichte des
deutschen Idealismus (P. Tanulmányok a német idealizmus történe
téról) címmel újra megjelent." Nagyszabású vállalkozását tovább
szőve Balthasar azután eljut a megismerés és a megváltás sajáto
san teológiai kérdéseiig. majd végül gondolkodása monumentális
trilógiájában (teológiai esztétika, teodramatika, teologika) teljese
dik ki. Az nem szorul különösebb igazolásra, hogy A dicsőség fel
fénylésének]] evidenciatanára mint módszer hatással volt Goethe
"szemlélőgondolkodása" .12 Bár elfogadja, hogya .Jemondásként"
és szerény megelégedésként értett goethei rezignáció részben meg
is nyitja magát annak, ami "mindig nagyobb",13 és kiemeli "a
szimbólum és a tisztelet szintetikus fogalmi kettősét",14 amely a
világban megtapasztalt Isten "eredendőélményére" utal, de míg a
Prometheusban kifejezetten Schiller "tiszta, felcsapó lán?ját" állítja
szembe a goethei gondolkodás nyugodt tágasságával.' A dicsőség

felfényléseben már "Hölderlin átimádkozott, keresztény ókorát" jelö
li meg Goethe ellentéteként." Ezzel Balthasar roppant tág horizon
tot megcélzó értelmezési kísérlete a jezsuita Alexander Baumgar
tenére emlékeztet, aki 1879 és 1886 között kiadott életrajzi jellegű

Goethe-tanulmányaiban a bevettnek számító (skolasztikus) teológia
nézőpontjábóltérképez i fel Goethe gondolkodását, és szintén ellen
tétpárokat állít fel (azzal a különbséggel, hogy nála Shakespeare
Goethe ellenpontjaj.F Másfelől rendkívül fontosnak kell tartanunk
(főként a kortárs újskolasztikus és transzcendentálteológiai
rendszerek miatt) azt a jóindulatú és termékeny elsajátításra törek
vő Goethe-értelmezést, amelyet teológiai esztétikájában Balthasar
kifejt.

Idős korában közelebbről is megvilágítja teológiai életrajzának
ezt az állandó elemét, azt fejtegetve, hogy germanista tanulmá
nyai bevezetésül szolgáltak számára a teológiába. Mivel "amit
ekkor megtanultam, később az került teológiai gondolkodásom
középpontjába: egy alak megpillantásának, felmérésének és értel
mezésének képessége, mondjuk úgy: a szintetikus tekintet
(szemben Kant kritikai, a természettudomány analitikus szernlé
letmódjával), és az alak szemlélésének képességét annak köszön
hetem, aki, a Strurm und Drang káoszából felmerülve, folyamato
san és lankadatlanul élő alakokat szemlélt, alkotott és mért fel:
Goethének. Neki köszönhetem ezt a minden későbbi tevékenysé-
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tudásom szerint még
senki sem foglalkozott

behatóbban.
13Apokalypse der
deutschen Seele.

Studien zu einer Lehre
von den letzten

Haltungen. Harmadik
kötel. Freiburg,

19983,418.

14UO. 443.
15Apokalypse I, 407.

16Herrlichkeit. Eine
theologische Asthetik.

111,1111. kötel. Einsiedein,
1965, 748. - Goethe

nem lép túl a "tüggősé

gen, amely nála a
kozmikus polaritáshoz,

nem az abszolút
teremtményiséghez kötő

dik", s ezért a világról
rajzolt "ragyogó képei"

csupán "rejtjelek", "ame
lyek önmagukon túl nem

értelmezhetők" (uo.).
17\JÖ. P. Hofmann:

Goethes Theologie.
Paderborn, 2001, 33-34.
18Dank des Preistragers

an der Verleihung des
Wolfgang Amadeus

Mozart-Preises am 22.
Mai 1987 in Innsbruck.
ln: E. Guerriero: Hans

Urs von Balthasar. Eine
Monographie. Freiburg,

1993, 419-420sk. (az
idézet forrása: Alois

M. Haas: Zum Geleit.
ln: Balthasar:

Apokalypse der
deutschen Seele.
1. kötel. Freiburg,

19983, XXVI).
19Apokalypse I, 464.

20UO. 483.

gem szempontjából nélkülözhetetlen eszközt. (. .. ) Amikor ta
nulmányaimat befejezve az egyházi pályát választottam, Jézus
Krisztus és az egyházban folytatódó műve került a középpont
ba."I8

Az "apokalipszis" mint "feltárás" tehát azt jelenti: a német lé
leknek szembesülnie kell azzal, hogy elidegenedett a keresztény
felszólítástól és az üdvtörténet általa megnyitott eszkatologikus
horizontjától. Balthasar Apoknlypséje, első (háromkötetes) opus
magnumja Goethe alakját az idealista gondolkodásformák és stí
lusok körében helyezi el - Schiller és Jean Paul kőzött. Az iro
dalmi és filozófiai idealizmus itt felvonultatott arcképcsarnokán
belül a maga több mint száz oldalával a Goethének szentelt feje
zet jóval hosszabb a többinél. Balthasar a fenomenológiai mód
szert követi, nem témák szerint rendezi anyagát. Munkája során
komolyelőzményekretámaszkodhat: 1925-ben jelent meg Franz
Koch Goethe und Plotinja}9 Karl Justus Oberauer Goethe in seinem
Verhiiltnis zur Religion (Goethe viszonya a valláshoz) című mun
kája 1921-ben, egy évvel később pedig a Der faustische Mensch (A
fausti ember) címmel jelentetett meg kőnyvetr'" a legfontosabb
viszont Ferdinand Weinhandl máig szinte páratlannak tekinthető

Die Metaphysik Goethes (Goethe metafizikája) című műve, amely
1932-ben jelent meg, és első ízben mutatja be a Kantot jól isme
rő, de egyidejűleg meg is tagadó Goethe filozófiáját." Koch se
gítséget nyújt Balthasar számára Goethe plotinizmusának megis
merésében, Obenauer pedig a korra jellemző "egzisztencialista"
értelmezési modellt bocsátja rendelkezésére, amelyet felhasznál
va Goethét Martin Heidegger ittlételemzése felől is meg tudja
közeliteni. Weinhandl elsődlegesen "nehezebben megközelíthető,

de fontos,,22 szakasszal ismerteti meg Balthasart, olyan mérték
ben, hogya fiatal teológus szemlátomást úgy vélte, hogy Goethe
legfontosabb szövegeinek önálló elolvasásáról akár le is mond
hat. Goethe alapfogalmainak merész összegzése, amely az
Apoknlypse olvasójában egyszerre kelt ámulatot és bosszúságot,
kétségkívül Weinhandl számlájára írható. Balthasar rendszeres
összefüggések szerint tagolja Weinhandl Goethe-képét, és egy
részben skolasztikus, részben a skolasztikát bíráló releciure révén
árnyalja, amely egy Geeinte Zwienatur. Eine philosophische Bestim
mung (A kettős természet egysége. Filozófiai megközelítés)
című korai (nyomtatásban nem megjelent) írásában (1939/1941)
a legtermészetesebben Goethe írásaira alapozódik, és főként a
lényeg és a létezés, az egyetemesség és az individualitás, illetve
szingularitás (később: univerzális és konkrét) kettősségét vizsgál
ja.23

Innen egyenes út vezet a Wahrheit der Welt (A világ igazsága)
című könyvig, amely először 1948-ban jelent meg, majd
1985-ben a Theologik első köteteként Balthasar változatlan formá
ban újra kiadta. Hogy "a tárgyak megragadása a szubjektum ér-
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21UO. 409, 435, 483.

22UO. 409, 1. jegyzet.

23VÖ. főként Jörg Disse:
Metaphysik der

Singularitat. Eine
Hinführung am Leitfaden

der Philosophie von
Hans Urs von Balthasar.

Wien, 1996
(1-3. fejezet).

24Theologik. 1. kötel:
Wahrheit der Welt.

Einsiedein, 1985, 69.

25UO. 264.

26UO. 261, 288,

301,311.

27UO. 234.

2BVÖ. Hofmann: Goethes
Theologie i. m. 330-354,

valamint 438-441.

zéki szférájában a tárgy által kialakított képekből és azok szem
léletéből" indul ki}4 hogya világ Isten képe és szimbóluma.f s
a tárgyak világában Istent szemlélésünk révén, de következteté
sekkel ismerjük meg}6 s hogya világ "a feltárulkozó rejtekezés
látszólagos paradoxonaként" mutatkozik meg,27 az mind Goethe
- Weinhandl által bemutatott - gondolkodásformájára utal. Mi
több: a "világ igazságát" Balthasar mintha teljes egészében Goe
the ala~formulája, a ,,(szent) kinyilvánult titok" tükrében értel
mezné. 8 A világ ősjelenségének ez a megközelítésmódja azon
ban nem illeszkedik a 20. században változatlanul továbbélő

katolikus skolasztika bevetett filozófiai-teológiai megközelítés
módjainak sorába, ezért érthető, hogy Balthasar élesen bírálja a
skolasztikus gondolkodást, és teológiai esztétikájában - egyes
tomistákkal szemben magát Tamást követve - el is szakad tőle.

Ezért amit Balthasar Goethe nyomán elmond a "világ igazságá
ról", az különösen nagy erővel veti fel Jézus Krisztus - mind
ezen túlmutató, az eszkatológia horizontját megnyitó - igazsá
gának kérdését. Nem arról van szó, hogy behatóan elemeznünk
kellene Goethe hitét; a kérdés az, mennyiben alkalmazható gon
dolkodásmódja a keresztény teológiában, mennyiben kell olyan
szempontok alapján átalakítanunk, amelyeket saját belső lehető

ségei alapján nem tud elérni. Az ugyanis egyértelműnek tűnik,

hogy két ilyen igazság, a goethei világ "természetes" és Jézus
Krisztus "üdvtörténeti" igazsága nem fonódhat össze teljes béké
ben egymással. A két világ közötti választóvonalat vagy inkább
törést (ha nem egyenesen kifejezett ellentétről van szó) Balthasar
Goethe világának teljes - bár nem minden ponton egyértelmű

- felmérésére törekedve az Apokalypse lapjain is megpróbálja ki
tapogatni - de megszorításai ellenére is pozitív végkövetkezte
tését később már módosítani kényszerül.

3. Balthasar Goethe-apokalipszise

Goethe világán belül mindent mindennel összekapcsolva Baltha
sar vizsgálódásai totalitásra törekszenek, s olyan kimerítő szinté
zist rajzolnak meg, amelynek megkapó merészsége némileg elbi
zonytalanítja az olvasót. Balthasar szerint a "természetben élt eg
zisztenciát", amelyről Goethe beszél, "teljességgel Heideggert kö
vető egzisztenciálontológiai elemzésnek kell alávetni" (Apokalypse

. I, 407sk.). Balthasar megpróbál feljutni a "goethei egzisztencia
»három csúcsára«: az idealista-misztikus (Plótinoszt idéző), az an
tik-rezignált és a keresztény-transzcendentális pontra" (uo.), s ár
nyalt megkülönböztetésekkel elhatárolja Goethe gondolkodását
Kant szkepticista és Schelling objektivista megközelítésétől. Az
"önátadásból fakadó goethei rezignáció" (423), amely nem fúl sem
kétségbeesésbe, sem önistenítésbe (414), Goethe "finom empíriá
ja", amely sem transzcendentális, sem empirikus úton nem igyek-
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29Számos megállapításá
ból itt most csak egyet

emelek ki. Abban a tra
gikus törésben, amely

áthatja a meghaló Faust
- szerinte - "legfőbb

pillanatál", Balthasar fel
fedezi a bűnbánatot mint
lélekszikrát (Apokalypse

I, 510), amelynek erő

vesztésében mint valódi
és keresztény eszkaton
megjelenik a kegyelem,

a Mater gloriosán
keresztül (513sk.). Ez az
értelmezés egyszerre jó

indulatú és lenyűgöző;

ráadásul Balthasar itt
(Goethéről rajzolt arcké
pe utolsó állásfoglalása

ként) meg is menti
hősét és gondolkodását.
És ez a végső megbé

kéltetés mégis olyan,
mint egy utólagos

felmentés, mint a teoló
gia nevében hozott

felmentő ítélet. Balthasar
értelmezése érthető és
elfogadható, jóllehet ez
az olvasat nem igazol-

ható egyértelműen a
szöveg alapján.

Balthasar úgyszólván
jóindulatúan

"kiegészíti" Goethét,
hozzáad valamit

világához ott, ahol az
értelmezésnek sokféle

lehetősége van.

30Apokalypse II, 26.

szik hatalma alá hajtani a dolgokat és a megismerést (422skk.), az
aktus és a potencia kategóriáján túlnyúló szeretete a "kialakulás"
iránt (426) - mindez együttvéve magyarázatot ad arra, hogya
"tisztaság" alapkategóriája (a kor egyik alapfogalma) miért ment
át mélyreható változáson Kanttól Schilleren át Goethéig. Goethét
már nem a "megtisztított" ész foglalkoztatja, a "tiszta" spontanei
tás vagy receptivitás, hanem a lét szemlélhető és látható áttetsző

sége, amely "felfelé" lendíti a szellemet (428sk.). A "polaritás és a
fokozódás" a tekintetet "fel", az "ősjelenséghez" hajtja, amelyet
szemlélnünk, nem fogalmilag megértenünk kell (428-438). Maga
az "alak" nem más, mint "élő és totális mozgás felfelé" (438), és
ezért a "konkrét-általános" (446), amely nem a pőre szubjektivitás,
hanem a lélek "képzésében" (449) tárul fel, bár mindig is titokza
tos marad. A legfőbb és (rnint eszkaton) végső dolog Goethénél a
"színről-színre látás boldogító állapota" (451), amelyet az ember
elnyer, nem megkonstruál (456). A csodálkozással telt imádás csak
úgy lehetséges, ha az ember viszonyul valamihez, de az nem egy
értelmű, hogy inkább a statikus ("pogány") látás vagy a dinami
kus ("keresztény") szeretet közelíti-e meg (463). Ezen a szemléle
ten belül egyértelműen megvan a helye Krisztusnak - de kérdés,
hogy ő határozza-e meg a látást, vagy csak az egyik tárgya a látó
térnek.

Ahogyan Balthasar merészen szintézisbe ötvözi Goethe gon
dolkodási és szemléleti formáit, az egyszerre lenyűgöző és irritá
ló. Igaz ugyan, hogy minden egyes megállapítását alá tudja tá
masztani konkrét szöveghelyekkel, kivált, ha az adott kérdést
Weinhandl már feltérképezte, és bár azt is el kell ismernünk,
hogya Balthasar által szándékolt vagy inkább eleve átvett szin
tézis nem épülhet fel egymásra felelő állításokból és ellenállítá
sokból, mégis felmerül a gyanú, hogyaGoethéről szóló rész
első négy fejezetében inkább saját teológiai esztétikáját készíti
elő az értelmezés fegyvereivel, ahelyett, hogy Goethe szövegei
hez tartaná magát. A másik két fejezetben már inkább az iroda
lomtudomány terén mozog, és a korábban nyert felismeréseket
(a sajátjait? Goethéit?) Goethe alakjain keresztül (Werthertől

Faustig) igazolja vagy szemlélteti. Itt már figyelemreméltóan ere
deti meglátásai vannak, míg korábban, Goethe filozófiáját (külö
nösen a színtant) taglalva csak néhány önálló felvetése volt, s in
kább Weinhandlt kivonatolta'" Azt kell mondanunk tehát, hogy
sem az Apokalypse, sem a teológiai esztétika nem tanúskodik ar
ról, hogy szerzőjük valóban elolvasta volna Goethe természettu
dományos írásait. Balthasar például egyszerre állítja Goethéről

és Bergsonról, hogy "a fehér szín mindkettejük számára a kez
detbeli teljességet és gazdagságot jeleníti meg, a spektrum sok
színűsége, az anyagi világ sokfélesége már alacsonyabb szintet
jelent" .30 Goethét illetően itt Balthasar nem pusztán téved, de
érthetetlen módon egyáltalán nem is látja a Színtan fő célkitűzés-
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31VÖ. Hofmann: Goethes
Theologie 188-283.

ét, hiszen Goethe éppen Newton spekulatív, azaz nem szemlél
hető "fehér fényét" és a spektrum newtoni konstruktumát
(Goethe gúnyosan "kísértetnek" fordítja a szót) támadja. A Szin
tan harmadik részének "antimetafizikai" tudománytörténetéről

Balthasar például egyetlen szót sem ejt, ahogyan általában arról
sem, miért fordul Goethe idővel a konkrét élettörténet és a törté
nelem felé." Az a benyomása támad tehát az olvasónak, hogy
Goethéről beszélve Balthasar voltaképpen saját magáról érteke
zik, hogy Goethe eszközeivel saját magáról rajzol arcképet.

4. Nem mozoghat-e Goethe mégis teológiai sfkon?

32Az alak szemlélése
164sk.

33,A teológia területén ez
ugyanaz a fogyatékos
ság (az alak olvasása

képességének hiánya),
amely a mechanikus

biológiának és pszicholó
giának az élő szervezet
egységes jelenségéhez
való viszonyát jellemzi,

minden szinten. Ezek a
teológiák felőrlödnek a

hit és a tudás között, s
így mársemmit sem

képesek látni, követke
zésképpen már

semmiféle meggyőző

tartalmat sem tudnak
láttatni; olyan mélysége
sen borús, olyan öröm
telen és kedvtelen han
gon beszélnek, hogy az

egyértelműen kifejezi
alapvető kudarcukat.

Mindkét irányzat a kanti
formalizmusban ragad

meg, amely szerint nincs
más, csak érzéki

»anyaq«, amelyet kate
goriális formák, ideák

vagy posztulátumok
rendeznek és dolgoznak

fel." (Uo. 166.)

Ez a benyomásunk bizonyossággá fokozódik, amikor Balthasar
már nem a "német lélek apokalipszisével", és nem is Goethével
foglalkozik, hanem Jézus Krisztus "dicsőségével".A teodráma, az
üdvtörténeti dinamika küszöbénél már nem az általában vett alak
szintetikus szemlélése áll, hanem Jézus Krisztus alakja, amely
mint universale coneretum mutatkozik meg, a saját objektív eviden
ciájával lehetővé téve a szubjektív evidenciát. "Miként jelenik az
isteni kinyilatkoztatás a történelemben az ember előtt? Miként ész
lelhető? - A dicsőség felfénylése szerint ezek az általános ("esztéti
kai") kérdések kiszorultak a teológiai reflexió középpontjából, s a
helyüket egészen más ("apologetikus") kérdések foglalták el:
,,»olyan férfi lépett fel itt, aki azt állítja, hogy Isten, és ennek az ál
lításnak az alapján azt követeli, hogy számos olyan igazságot
higgyünk el neki, amelyek nem igazolhatók az ész számára: mi
ként alapozható meg tekintéllyel megfogalmazott igénye az ész
számára is kielégítő módon?« Aki így teszi fel a kérdést, az lénye
gében már veszített is, mert megoldhatatlan dilemma elé kerül:
vagy az ész elégséges bizonyossága alapján hisz, így azonban nem
az isteni tekintély alapján hisz, és hite nem keresztény hit - vagy
pedig keresztény hit kialakítása érdekében lemond az ész bizo
nyosságáról, és pusztán valószínűség szerint hisz, így azonban
hite valójában nem ésszerű. Ez az apologetika megkülönbözteti
egymástól a szükségképpen hit tárgyát képező, ésszel felfoghatat
lan tartalmat és az ennek a tartalomnak a helyességét igazoló »je
leket« (amelyek azonban mindig vagy túl sokat vagy túl keveset
bizonyítanak). De mily különös: a jeleket fürkészve nem látja ma
gát azt az alakot, amelyet Isten, úgy, hogy nem tudunk átsiklani
fölötte, elénk állít: hiszen Krisztust nem tekinthetjük e jelek között
fellelhető »jelnek- (az apologetika jelfogalma szerint): ha csak a
legcsekélyebb elképzelésünk is van arról, hogy mi az alak általá
ban, az már kellőképpen megóv bennünket attól, h091 azonosít
suk egymással a teológiai jeleket és Krisztus alakját."

Ami Krisztusban megmutatkozik, az nem tekinthető egysze
rűen annak kategoriális eseteként, amit a teológia transzcenden
tális módszerrel már korábban feltárf.'" Ellenkezőleg: éppen a
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34A dicsőség felfénylése.
II. kötel: Teológiai
stílusok. 2. rész:

Klerikusok. Budapest,
2005 [megjelenés előtt].

- Goethe
krisztológiájának

problémáit illetően lásd
Hofmann: Goethes

Theologie 404-429,
különösen 414-422.

35Az alak

szemlélése 86.

szabadon megmutatkozó tárgy evidenciája hozza létre a szubjek
tív evidenciát. Ha nem így lenne, csak azt látnánk meg, amit te
kintetünk látni enged (a lehetséges kinyilatkoztatást vagy éppen
egy "lehetséges Krisztust"), de semmiképpen sem azt az egye
dülálló alakot, amelynek megpillantása feladatot, sőt teljesíthe
tetlen feladatot ró a tekintetre. A megjelenő tárgy evidenciáját
nélkülöző "transzcendentális esztétika" végső soron saját magá
nak építene fel "dicsőséget", és a másikban, az egészen-más ki
nyilatkoztatásban is csak saját magát pillantaná meg, Isten dicső

ségét már nem. Ezért Goethét követve Balthasar elfordul
Kanttól, vele együtt pedig a "transzcendentális teológia" rahneri
modelljétől is.

Egyidejűleg azonban elszakad magától Goethétől is. A teoló
giának ugyanis nem egy tetszőleges jelet vagy tárgyat kell
"szimbólumként" értelmeznie, hanem az ens concretissimumot, Is
ten konkrét önkinyilatkoztatását. Ezzel magyarázható, hogy A
dicsőség felfénylésének Teológiai eiiiueok című kötetében Goethe
már nem kap helyet, jóllehet arra számítanánk, hogy ott találjuk
Hamann és Szolovjov között. A legfontosabb (laikus) alakok itt
Dante, Keresztes János, Pascal, Hamann, Szolovjov, Hopkins és
Péguy, akiknek a költészete és gondolkodása Krisztusból indul
ki - Balthasar következetesen jár el, amikor az oly problemati
kus (mert bizonytalan és határozatlan) krisztológiát képviselő re
zignált Goethét nem veszi fel e "nyugati szimpózium" tagjai
közé." Goethénél ugyanis egyértelműen kifejeződik (Balthasar
szerint világosabban mint Herdernél vagy Fichténél, Schellingnél
és HegelnéD a korra jellemző "kétértelműség","a panteizmus és
a kereszténység feszültsége, a természet és a természetfeletti
amaz ingatag és elmosódó azonosítása, amely egyfelől humani
zálta a kereszténységet, másfelől meg sem hallotta igazi űzene

tét. És el kell gondolkodnunk azon, hogy ezeknél az esztétikai
harmóniáknál nem hallgatjuk-e szívesebben Schiller vagy később

Marx és Kierkegaard egyértelmű antítézíseit.r"
Ez az egyértelműen ingerült elutasítás, amellyel a teológiai

esztétika bevezetésében találkozunk (és ezért különös jelentősége

is van), a többes szám első személy, amely távolságtartást fejez
ki, nem utolsósorban a fiatalkori Apokalypsével szemben is, arra
utal, hogy Balthasar itt már nem csodálattal és vegyes érzelmek
kel, hanem új szempontok szerint és világos állásfoglalásokra
jutva olvassa Goethét. Ennek az új olvasatnak a lenyomata A di
csőség felfénylésének harmadik kötetében található, amely "a me
tafizika terében" vizsgálódik, s második részkötetében az "újkor
ral" foglalkozik. "A transzcendentális ész esztétikáján" belül
Balthasar itt Hölderlin és Heidegger között tág teret biztosít
Goethének. Nem szövögeti tovább Weinhandl spekulatív Goe
the-értelmezését, sőt kritikai távolságtartással kezeli egykori
mentorát. Goethe gondolkodásának rezignált középpontját iro-
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36Herrliehkeit 111,1111 732.

37UO. 746.

3BAz alak szemlélése
434. - Elfogadom, hogy
ez a kritika rámutat saját

Goethe-értelmezésem
gyenge pontjaira is,

hiszen megpróbáltam a
krisztológia területén is
használható fogalmakat

keresni Goethénél
(vö. Goethes Theologie

46~88). Bármily
ösztönző erejű is

Goethe, a teológiának
lényegében túl kell

lépnie rajta, a teológiai
ismeretforrásokhoz (loci

theologiei) és a
Krisztus-esemény

bennük felragyogó
evidenciájához kell

tartania magát
(vö. P. Hofmann: Die

Bibel ist die Erste
Theologie. Ein

fundamentaltheologiseher
Ansatz. Paderborn,

2005; lásd külőnösen

az alapvetést tartalmazó
B rész 1-3. fejezeteit).

dalmi módszerekkel, művei alapján mutatja ki (1. fejezet), a "ter
mészeti alak és a dicsőség" viszonyát nagy körültekintéssel hatá
rozza meg (2. fejezet), s végül a lét ünnepe kapcsán jut el a
"visszfényként értett dicsőséghez" (3. fejezet). Ám a felfénylő di
csőségben Goethe mindig csak "a szép ragyogását látja. Keve
sebbet lát tehát, mint az ókor, a kereszténységről nem is beszél
ve" .36 Nem jut tovább valamiféle esztétikai látszatnál, amely
legfeljebb "világi vallásosságot" tesz lehetővé, a közvetlen imá
dást semmiképp: Goethe "nem akarja látni a világ titkát, csak a
polaritás áttetszőségében".37 Nem akarja látni, bár szerencsére
nem következetes, ahogyan azt Balthasar már az Apokalypseben
is megemlítette, és itt is kiemeli. De a tekintet többet is láthat,
mint a világi alakok puszta áttetszőségét és szép látszatukat: lát
hatja Jézus Krisztus konkrét alakjának egyetemes dicsőségét is.

Ezért befejezésképpen idézzük fel azt, amit Balthasar Krisz
tusról mint a kinyilatkoztatás alakjának középpontjáról mond (és
ennek alapján azt is megérthetjük, miért kellett végül elutasíta
nia Goethét): "az alak meglátásának szubjektív - és adott eset
ben igen összetett - lehetőségi feltétele soha és semmiképp sem
lehet hatással a tárgy objektív evidenciájának szerkezetére, so
sem határozhatja meg azt, hiszen ez azt jelentené, hogy egysze
rűen a helyére lép. Bármily egzisztenciális színezetet öltsön is, a
teológián belül a kantianizmus minden formája szükségképpen
meghamisítja és elhibázza a jelenséget. Még csak a »a megisme
rés minden tárgya a megismerő módján ismerszik meg« (mo
dern kifejezésekkel így fogalmazhatnánk: »a megismerés minden
tárgya előzetes - kategoriális vagy egzisztenciális - megértést
követel«) skolasztikus axiómája sem csökkentheti a mondottak
érvényét, mivel Krisztus, ha valóban az, aminek mutatkozik,
semmiféle szubjektív feltételhez nem kötődhet annyira, hogy az
akadálya lehetne annak, hogy maradéktalanul érthetővé tegye
magát az embernek, vagy ellenkezőleg: hogy Krisztus kegyelme
nélkül is kellőképpen lehetővé tenné megértését. Az előzetes

megértés lényegében nem az, amivel a szubjektum saját erejéből

részt vesz a keresztény megismerésben, hanem eleve adott an
nak az egyszerű, objektív ténynek a következtében, hogy Isten
emberré lesz, és ezért egy síkra kerül az általános-emberi lét- és
gondolkodásformákkal. Am létét alkotó sajátos lényegét csak sa
ját erejéből és saját kezdeményezésére tárhatja fel ezek által az
általános formák által.,,38
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