
Néhányéveaz Ön szer
kesztésébenújramegje
lentek Balthasar korai
m üoei, ígyújraközvet
len űl tanulmányozhat6
gondolkodásánakegyik
fontosdimenzi6ja:ake
resztény világ-és isten
felfogás sorsával foglal
koz6 szellemtörténeti
számvetése. Mivelőszi
gorúan teológiai szem
pontból közelffi meg a
nyugati szellemtörté
netet,azirodalom-ésfi
loz6fiatörténet legtöbb
képviselője a mainapig
kitér a vele való szám
vetéselől . Mégis mit kí
nál felez - az Ön kife
jezésével élve - .szent
ignáciesztétika"aszel
lemudományoknak, így
az úgynevezett "irodal
mi teoI6giának"?

Balthasar nagyszabású
tril6giájának szerkeze
te sokak számára nehe
zen áttekinthető. A szer
ző tiszteletére rendezett
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Alois M. Haasszal
Alois M . Haas (1934) 1971 -tő1 a német irodalomtörténet professzora a
zürichi egyetemen, 1989-tő1 a svájci Paracelsus-társaság, 1993-tó1 a
Hans Urs von Balthasar-alapítvány elnöke. A nyugati, főkén t a középkori
és a kora újkori misztika legkiválóbb európai ismerője; az :ígynevezett
kontextuális misztikafelfogás (mely szerint a misztika értelmezésekor fi
gyelembe kell vennünk az adott kor nyelvét, teológiáját, kultúráját stb.)
jegye'ben álló tanulmányainak legújabb terjedelmes gyűjteménye Mystik
im Kontext címmel2004-ben jelent meg a Wilhelm Fink kiadánal.

Nagyrészt a filológiai-irodalmi tudományok képviselőinek Baltha
sar Apokalypse der deutschen Seele (A német lélek apokalipszise)
című művével szemben érzett tanácstalansága - és ebből követ
kező tar tózkodása - volt az alapvető oka annak, hogy úgy vélt ék:
Balthasar a filológiai-irodalmi megközelítéstől teljességgel idegen
szempontot képvisel az irodalom és a művészet értelmezésében,
idegen ugyanis az irodalomértéstől az, ahogyan különböző sze r
zőknek a végső kérdésekhez való viszonyát kutatja, Az irodalom
és az emberi gondolkodás értelmezésének (m űv ében Balthasar
régi jó szokás szerint mindk ét terül etet egyaránt vizsg álja' ) felad a
ta e tudósok véleménye szerint ugyan is kizárólag a szövegek bel
ső, azaz egyben a korhoz is k öt őd ö értelmé nek feltárása. Ez termé
szetesen hibás következtetés, minthogy minden egyes emberi
megnyilatkozás belsőleg feltárja, mik ént viszonyul vagy szeretne
viszonyulni az, aki beszél, általánosságban, de éppúgy saját lét
helyzeténél fogva is az istenkérdéshez. A földi zarándokállapot
körülményei között a transzcendencia csak földi valóságok imma
nenciáján keresztül tapasztalható meg. A transzcendencia azonban
valamiképpen ennek az immanenciának a határát jelzi, még akkor
is, ha valaki (például a posztmodern szkeptikus) úgy véli, e határ
ténye mindössze a konkrétan adott dolgok esetlegességét tan úsítja .
Akárhogy is, az irodalmi szövegek bizonyos jegyei világosan meg
mutatják, hogy ennek a határnak milyen tudata hatja át őket. E ha
tár észlelésének vizsgálata tehát teljességgel legitim összetevője az
irodalmi alkotások irodalomtörténeti értelmezésének.

Hans Urs von Balthasar nag yszabású trilógiája: a Herrlichkeit [ma
gya ru l: A dicsőség felfénylésel (teoeszté tika vagy teofán ia), a
Theodramatik (teop raxis) és a Theologik (teológia) a háro m transz
cende ntális léth atáro zmán yt, a sz épet, a jót és az igazat vesz i ala
pul , ezek alkotják az t a rendezőelvet, amely megszab ja ezeknek
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Jw.gyarruínyos Wzeli meg
emlékezésen a múlt év
ben Ön pontosan erről

a kérdésről tartott elő

adást. Összefoglalná rö
viden mindazi, amit ott
elmondott?

Balthasar gondolkodá
sának ontol6giai dimen
zi6ira ritkán irányul fi
gyelem. 6 azonban nem
csak a keresztény onto
lógia megújft6inak mü
veit adta ki, de azt is
próbálta kimutatni, mi
történik, amikor a lét
szabadon megjelenik egy
létezoven. Milyen tám
pontok fedezhetők fel
Balthasarnál egy krisz
tol6giai létértelmezéshez?

A Balthasar és Adri
enne von Speyr közötti
spirituális-teo16giai szim
bi6zis általánosan is
mert, j611ehet a Baltha
sarral amúgy rokon
szenvező teol6gusok is
gyakran lekicsinylően

sz6lnakr6la. Egyik elő

adásában Ön kiemelte,
hogy Adrienne szerint
,,a szubjektív tapaszta
lat mindig is egy objek-

elevenen megnyilvánuló, minden létezőt átható és legalapvetőbb

- az arisztotelészi kategóriáknál magasabb rendű - kategóriák
nak a sajátos rangját. A 2004. június 19-én Bázelben A szeretet - a
keresztény élet formája. Hans Urs von Balthasar alapakkordja címmel
tartott előadásombanmegpróbáltam kiemelni az - Isten és a fele
barát iránti - keresztény szeretetnek azokat az állandóit, ame
lyek meghatározzák Balthasarnak a transzcendentális léthatároz
mányokra vonatkozó elgondolásait. Ahhoz, hogy felismerjük a
teológiai szempontból tekintett teremtést jellemző szépséget, jó
ságot és igazságot, a teremtéssel szemben tanúsított - semmiből

le nem vezethető - isteni szeretet síkján kell mozognunk; a te
remtés áttetszősége, isteni teremtettségét tanúsító nyitottsága di
csőségként észlelhető, bukottságát Isten felkarolja és átalakítja,
belső rendje pedig logikus struktúraként mutatkozik meg. Mind
ezek az egymást kölcsönösen fokozó aktusok a szeretetben tetőz

nek és egyesülnek, amely - újra hangsúlyozom: semmiből le
nem vezethetőmódon - hordozza valamennyit. Elvégre: "csak a
szeretet hi teles" !

Hogya kérdésére megfelelő választ tudjak adni, Balthasar Das
Herz der Welt című művére hívom fel a figyelmet. Ez az igen emel
kedett nyelven megírt könyv arról tanúskodik, hogy Jézus Krisz
tust Balthasar nem csupán a legkiválóbb embernek tartotta, ha
nem az egész teremtett valóság (istenemberi) középpontjának is,
történelmi és kozmikus Krisztusnak, aki nemcsak megalapoz, de
újjászervez és átalakít is mindent. Ezért Balthasar szemében min
den, ami formátlan, ami kaotikus, olyan "mozgássá" alakul, amely
"a középpont érverésébőlfogan meg, és ami kaotikus törekvésnek
tűnt, az immár valójában nem más, mint a vér körforgása a kozmi
kus Krisztus testében" (169). A világ megteremtése, a bűnbeesés,

az Istenember Jézus Krisztusban és általa nyert megváltás, a te
remtés végidőbeli visszavétele és átalakítása - mindezt Krisztus
hatja át és önti formába.

A teológia iránt érdeklődő olvasó Adrienne von Speyr műveiben
- külső szempontból - a Szentírás különböző értelmezési hori
zontjaihoz kapcsolódó, rendkívül érzékeny felismerésekkel talál
kozhat. Szentírási kommentárjaiban olyan belső szemlélet nyilvá
nul meg, amelyet egyértelműen kontemplatív síkon alakított ki,
szenvedett el és tapasztalt meg. Adriennénél újra megjelenik az
Írás spirituális egzegézise, amely a középkori szerzetesek alapvető
módszere volt: az intelligere (megértés) nála is intus legere (belső ol
vasás), amely nem pusztán az írás irodalmi alakjának legbelső tar
talmát, de szellemének mélységeit is meg tudja ragadni. Adrienné
nek sikerül oly világosan feltárnia, belülről feltárnia a Biblia titok
ba merülő összefüggéseit, hogy annak nyomán teljes evidenciával
jelenik meg Isten titka. Olyan sajátos ajándékban részesült, amely
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tíve adott tartalmat je
lez, arra utal, s annak
alapján kell megitél
nünk". Mísztikájának je
lentősége fgy teológiai
tartalmaiJwz kötődik. Mit
fedezhet fel a teológus
Adrienne frásaiban?

Részben e karizmához
kötődik Balthasarnak a
nagyszombatot Krisztus
tényleges haláltapaszta
lataként értelmező meg
váltástana és Isten belső

életét "ldró" szenthá
romsigtana. Sokan azt
mondják, mindez csak
teológiai kfváncsiság.

Vitatott Balthasar egy
házértelmezése is, pedig
gondolkodásának egyik
legszebb dimenziója ép
pen inkarnatorikus egy
házképe, amely nem
hajlandó sem abszoluti
zálni az egyházat, sem
feszültséget feltételezni
az intézmény ésa kariz
ma között. Egyházértel
mezése sok szempontból
újszerű; ki kell-e be1áte
nünk a hagyománnyal?

Balthasar életművéhez

hozzátartozik az a negy
venes években szerkesz
tett könyvsorozat is,
amelynek szövegváloga
tásaival a válságos kor
ban "egy szellemi Eu
rópa épftőköveit" igye
kezett összegyűjteni.

Miféle viszonyt látha
tunk nála Európa szel
lemi hagyományához?

arra képesítette, hogy mintegy Isten belső életébe helyezkedve ér
telmezze a bibliai írásokat. Azokban ateológusokban, akik már
nem tudják, mit jelent az elmélkedés és a szemlélődés közegében
viszonyulni a Szentíráshoz, mindez megütközést kelthet, azoknak
viszont, akiket még érdekel az írás lelki értelme, örömteli újdon
ság. Írásaiban továbbá szót ejt egy mindenestől karizmatikus ter
mészetű isteni küldetésről, amelyet megfelelő időben majd a na
gyobb nyilvánosság is megismerhet.

Valóban két olyan tényezőről van itt szó, amely kapcsán gyakran
éri bírálat mind Hans Urs von Balthasart, mind Adrienne von
Speyrt. A két életmű összefüggései és szerkezete összességében
azonban természetesen nem engedi meg azt a gyanút, hogy kitű

zött határokat áthágó indiszkréció és spirituális kíváncsiság moz
gatja szerzőiket: ehhez mindkét életmű túlságosan komoly és
átgondolt. A magam részéró1 hajlok arra, hogy az Isten belső életé
ről nyert felismeréseikből fakadó provokációt olyan karizmának
tekintsem, amely hívő gondolkodásra késztet és azt tanúsítja,
hogy Isten nem valamiféle vizsgálandó anyag, hanem eleven élet.

Nem hiszem, hogy Balthasar egyházszemléletét ki kellene békíte
nünk az egyházi hagyománnyal. Mindig is élő összefüggésbe
ágyazódik ugyanis (a többé vagy kevésbé kézzelfoghatóan meg
mutatkozó sentire cum ecclesia mödján): konkrétan az egyházi szel
lemű gondolkodásra és a szentek egyházban élt létére gondolok. A
szenteket - Isten a tudója - gyakran sújtották az intézmény el
marasztaló rendelkezései, de szolidárisak maradtak az egyházzal,
bár az kétségkívül nem minden esetben bánt velük megfelelő mó
don. Még ha bírálták is az egyházat, kritikájuk belülró1 fakadt, nem
pedig a mai divatot követték, azaz nem rosszindulattal és távolság
tartással vagdalóztak. Erre azért voltak képesek, mert az intézmé
nyi dimenziót mindig is a karizmák dimenziójával összefüggésben
látták; ezt az eleven kapcsolatot meggyőződésük szerint pedig az
intézmény és a karizma esetleges távolsága sem számolhatja fel.

Balthasar szándéka először is egészen egyszerűen az volt - aho
gyan újabb könyvében Manfred Lochbrunner világosan kimutatta
(Hans Urs von Balthasar als Autor, Herausgeber und Verleger.
Würzburg, 2002) -, hogy Európa szellemi hagyományát jellegze
tes, rövidebb szövegeken keresztül bemutassa, és így újra tudato
sítja azokat az összefüggéseket, amelyek az elvakult nacionaliz
mus világnézeti harcai során feledésbe merültek. Ezzel egyidejű

leg azonban kétségkívül az is célja volt, hogy mozgósítsa, és ezzel
megerősítse a katolikus értelmiséget. Sajnálatos módon nekünk
már csak emlék az az időszak, amikor még egyáltalán számolni le
hetett efféle katolikus értelmiséggel. Ma már semmi ehhez fogha
tót nem látok.
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