
LUKÁCS LÁSZLÓ Lélekben testvérek
Korunk három nevezetes személyiségét idézi meg számunk. Ket
tejük alakja - az elhunyt és a jelenlegi pápáé - hetek óta a világ
érdeklődésénekközéppontjában áll. Harmadikuk - akinek mosta
ni számunkat szenteltük - kevésbé ismert, hatása az elmúlt évti
zedek teológiájában mégis igen jelentős. Hans Urs von Balthasar
személyes emlékezéseiben többször együtt említi II. János Pál pá
pát és Joseph Ratzinger bíborost, az utóbbit pedig egyenesen ba
rátjának nevezi. Egymás iránti tiszteletük és szeretetük kölcsönös
volt: a pápa bíborosnak nevezte ki Balthasart élete alkonyán, halá
lakor pedig személyes képviselőjekéntJoseph Ratzingert kérte fel
a gyászszertartás végzésére. Lapunk az akkor elhangzott homilia
közlésével köszönti XVI. Benedek pápát.

A két pápa és Hans Urs von Balthasar nemcsak azonos kor
ban éltek, de lélekben is testvérek lettek. Részesei voltak a II. Va
tikáni zsinatot megelőző, majd az annak nyomán bontakozó
egyháznak. Az egyház szenvedélyes szeretete jellemzi mindhár
mukat. Azé az egyházé, amelynek emberi-törékeny vonásait
mindhárman jól ismerik és szenvedik, de amelyben mégis fel
fényleni látják Isten igazságát és szeretetét, úgy, ahogyan Krisz
tusr61 reá ragyog, hogy reményt kínáljon az egész emberiségnek.

Az első keresztény századokban a legnagyobb teol6gusok
szentek voltak és misztikusok, de ugyanakkor többnyire fontos
egyházkormányzati funkci6t is betöltöttek. Később ez a csodála
tos szintézis késöbb egyre ritkábbá vált; kérdéssé lett, hogyan
kapcsol6dik össze misztika és teológia, bensőséges lelkiség és in
tézményes egyházkormányzat, a "jánosi", bensőséges és a "pé
teri", intézményes egyház. II. János Pál és XVI. Benedek pápa
mintha újra megmutatná, hogy e szintézis lehetséges. Hans Urs
von Balthasar viszont az érem másik oldalát nyitja elénk. Az ő

életútja eltér mind a szokásos "egyházi karrierektől" (nem lett
püspökké, bíborosi beiktatása előtt néhány nappal meghalt),
mind az akadémiai értelemben vett teológus professzori pályák
t61 (germanisztikából doktorált, nem teolögíából).

Életműve azonban hatalmas távlatokat nyit elénk: Istennek a
világra irányuló cselekvését "a teremtés, a kinyilatkoztatás és a
megváltás eseményében". Csodálatos műveltségével szintézisbe
vonja az egyházatyákat és a költészet legkiválóbbjait, az esztéti
kát és a teológiát, a filozófiát és a dramatikát.

Ezúton is köszönetet mondunk számunk külföldi szerzőinek,

akik a Vigilia részére készítették írásukat, hogy Balthasar misz
tikus-teologikus látásmódjával megismertessék a magyar olva
sókat is.
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