
Teológia

Béla Freiherr von
Brandenstein:
Der Mensch vor Gott
(Az ember Isten színe előtt)

Báró Brandenstein Béla neve nem ismeretlen
a filozófia iránt érdeklődő magyar olvasónak.
Az idősebb korosztály tagjai közül többen
személyesen is hallgathatták előadásait a bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem
Bölcsészeti Karán, ahol Paulcr Ákos utódja
ként nevet szerzett magának a müvelt magyar
közönség előtt: nem csupán érdekfeszítő elő

adásai val, hanem szárnos tanulrnánvával, filo
zófiai monográfiájával. melvck a háború elott
szép számban jelentek meg, főleg a Szcnt Ist
ván Társulat kiadásában.

Brandenstein Béla 1945 után kűlfőldrc tavo

zotl és a saarbruckcní cgvctern filozoí ia pro
fcsszorakcnt rncnt nvugdíjha. Am azóta is
töretlen munkakcdvvel alkut. Német nvelvu
írásai felölelik rendszeres filozófiáját (Bóla
von Brandenstein. Grundlegung der Philo
sophic, Hauptwcrk in 6 Bariden. 1965-70).

A Der Mensch vur Gutt cím ü tanulmanvkö
terc legfrissebb alkotásai közé tartuzik. Ebben
a szerzo már megjelent, illetve eloadott filuzó
fiai es teulógiai témájú esszl'it adja k özr«. A
kötetben szercplo tanulmánvoknak összefog
lalóan azt a cimet is lehetne adni, hogv "Gon
dulatok a bizalom Iilczófiájahoz". Napjaink
"rossz közcrzctét" azzal magvarázza, hogval.
emberiség elveszitette a valóság alapjába, a
létbe vetell bizaImát. Eletfelfogása a múlt

századból örökölt szuhjck tivizrnust, a léthez
való mcröbcn alanyi viszonyulást tükrözi. Ez a
beállítuttság - ami Heidegger meglogalmazá
sában a "létről való mcgfclcdkczet tseg" a lé
tczok "javára" - a "fogható", érzékclhctö "dol
gokat" állítja az érdeklődés középpontjába, s
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elidegeníti az embereket egymástól és minden
egyetemes értéktól. Az így kialakult "bizalmat
lanság" légköre rnérgezi az emberi együttélést
és visszafogja az alkotókedvet. Ellentétben az
első világháború utáni szellemi fellendüléssel
- hangsúlyozza a szerzó -, a második világhá
ború után ez a szellemi nekilendülés aligha
volt észlelhető.

Ám Brandenstein Béla nem elégszik meg a
jelenség "leírásával" és az okok feltárásával.
Kiutat is mutat a válságból. mégpedig a filozó
fia és teológia modszercvel. Már tanulmanyai
nak első csoportjában is rámutat arra, hogya
bizalmatlanság és félelem útvcsztöjéböl a lét
hez, élethez és az örök igazságok felismerésé
hez és értékeléséhez vezet út, csak végig kell
mcnnűnk rajta. Az embernek nem kell elvesz
nie a dolgok csalóka világában, hiszen értelme
képessé teszi arra, hogy a létezők mögött a lét
alapját megsejtse és az időbelit az örökkévaló
összefüggésében lássa. Úgy tunik. hogv a szer
1.0 ill a neotomizmus transzccnderual-filozo
fiai iránvzatát részesíti elonvbcn vizsgálatai
során.

A transzcendentális rnódszcr alkalmazása
hatja át teológiai tárgvú írasait is. Idoszcru
kérdéseket tárgval. Nézete szerint a keresz
tény hit alapuzza meg és tcmat izálja a létbe
hehezett osbizalmunk megsejtesct. Ez bizto
sítja cgvbe n azt is, hogy Isten mindenütt valu
jelenletet szellemileg megtapasztalhassuk.
Brandenstein fogékonval. útkcrcso ember
problémái iránt, s ezért impozáns szellemtör
téneti hattcr keretében mutat rá napjaink
Isten-fogulmának torzulásaira. Majd a filozu
fiai é,' ? hi! által történő Istcn-ismeret egvmás
rautaltságát és összefüggéseit elemzi. Ezután
Aquinói Szent Tamás Istenhez vezető öt ér
telmi útját vázolja lel nagv hozzáertessel. ár
nvaltan és az idoközben kimerült ellenvete
sek re való tekintettel.

Tanulmányainak harmadik .xsokraban"
Brandenstein clöször Jézus Krisztus istensegc-



ről és emberségéről, Jézusról és tanítványai
nak hozzá való viszonyáról elmélkedik. Fel
tárja a modern ember Isten-keresését, Isten és
a szenvedés problémáját, Isten történelemben
való jelenletét. a jövőbe vetett hit kérdését, az
"elgondolhatatlan"-ról való gondolkodás lehe
tőségeit is. Korunk "bizalmi válságában" a ki
utat abban a keresztény hitben találhatjuk
meg, amely Jézus Krisztusban keresi és fedezi
fel a valóság és a történelem teljességét. Az is
teni létbe vetett osbizalom. ami "emberré lett"

Irodalom

Kalász Márton:
Téli bárány

Amit sohasem szerettem: az író és a recenzens
személyes viszonyát tudatni az olvasókkal.
Nem tartozik a tárgyra - bár az az igazság,
hogy az értő szem gyakran kiolvassa a sorok
kőzciböl. Most azonban nem lehet hallgatni
róla - méghozzá azért, rnert éppen hogv a
tárgyhoz tartozik. A recenzens nem lehet tár
gvilagos? Vagvakkor lehet csak, ha megírja,
mi gátolja a targvilagosságban? Vagv ebben az
egészen kivételes kapcsolatban ne is töre
kedjék rá?

A két szemelv hclvzctc. az egész alaphelvzet
(lássuk bár szerzö és recenzens, vagv egvsze
rucn író és olvasó viszonvának) olvan abszurd,
hogv maga is történet - már-már maga is iro
dalom. Eppen ezért: volt egv fázisa a rcgcny
olvasásának. amikor elképzelhetet lennek tar
tottam, hogv írjak róla; aztán, atcsapva ezen,
nagvon is kénvszeritő erejűnek. Csak éppen
nem recenziót, hanem vallomást; vallomást a
kcttonk tragédiájáról.

És ezt már nemcsak a két szemelv viszonya
miatt; ez már benne foglaltatik a könvvbcn: az
én szerepem csak annvi, hogv a körülménvek
kénvszeritette fokozott érzékcnvscggcl éppen
ezt halljam ki belőle. A körülménvek pedig azt
a nemcsak letagadhatatlan, hanem elhallgat
hatatlan távolságo t jelentik, ami, paradox
módon, összefűz bennünket.

Jézus Krisztusban, megalapozott reményt
nyújthat ahhoz, hogy a másik emberben 
esetleges bizalmatlansága ellenére is - bíz
zunk.

Brandenstein Béla könyve nem könnyu ol
vasmány. Ám aki hozzá tud jutni, annak szel
lemi felüdülést jelent majd a magyar szárma
zású európai keresztény filozófus idószerú
gondolataiban való megmerítkezés. (Mün
chen, 1984.)

Bolberit; Pál

Nem személyes, szubjektiv kapcsolat ra gon
dolok - az a, remélern. kölesönös (részemről

mindenesetre fennálló) tiszteletnél. megbecsü
lésnél. rokonszenvnél alig mondható rnélyebb
nek; még hosszabb beszélgetésre sem került
sor kettőnk között. A távolság-közelség para
doxona másból: rnindkcttönk "kisebbségi"
helyzetéből fakad. Életünk egy-egy szakaszá
ban - és mindketten a fiatalkor nagvon érzé
kenv, kitörölhetetlen nyomokat hagyó szaka
szában - éppen e kisebbségi lét miatt "üldö
zöttek" - mindketten (talán ez a súlvosabb
serülcs): mindkettcn megbélvegzettek vol
tunk. Es - ha igazságtalanul is, mégis kitöröl
hetetlenül, valamiképpen egvmást okolhattuk
- alighanem okoltuk is - ezért az egész életün
ket meghatározó, azon végigvonuló megbé
Iyegzcttségért. A barátságban, a tiszteletben, a
megértésben mindig ott kellett bujkálnia a fé
lig bevallott felülemelkedesnek. ez pedig na
gvon is könnven csúsztathat át barrnelvikünkct
a túlságos jóakarat - vagv a különbözöség
mesterséges semmibevevesének oldalára.
Egyik magatartás sem természetes; így pedig
vajon rncnnvibcn természetes - mennyiben
elfogadható, főleg pedig rncnnvíbcn lehetsé
ges, hogy éppen én írjak erről a könyvröl?

Kalász Márton regénye a magyarországi svá
bok (konkrétan: egy volksbundista paraszt
család) krónikája: az én élettörténetem egy
értelmiségi zsidó család leánvác.

És rnost. miután ezt leírtarn. talán mégis
csak sikerül tárgyilagosnak lennem.
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