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A 2004-es év végén három Balthasar-könyv is
napvilágot látott a Sík Sándor Kiadó gondo
zásá ban: Vizsgáljatok meg mindent, Beszélgetés
Angelo Seolával, Számvetés és A dicsőség felfénylé
se. Teológiai esztétika, l. kötet: Az alak szemlélése.

1. Az interjú a Megközelítések sorozat első kö
teteként jelent meg. Mivel egy teológusnál vagy
filozófusnál feltételezzük, hogy gondolkodásá
nak van egy szíve-kőzepe, és lényegében azt
szeretnénk leginkább megismerni, és nem aka
runk elveszni írásai tömkelegében, ez a
könnyed stílusú beszélgetés komoly segítséget
nyújt, hogy a Balthasart mozgató legmélyebb
impulzusokhoz közelebb kerüljünk.

Elmeséli, hogyan alakították személyes em
beri kapcsolatai szellemi útkeresését. Kifejti, mi
ként kellene az egyháznak megmutatkoznia,
hogy rajta keresztül az emberek az igazi Krisz
tusra találjanak. Megfogalmazza fenntartásait
Rahn er teológiai nézeteivel és a felszabadítási
teológia szükségességével szemben. Sz ól töb
bek k öz ött a zsinat utáni egyházi válságról, a
keresztény szemlélődésről, az egyházatyák és a
középkor írásmagyarázatáról, a zsidóság és a
kereszténység együttes létezéséről (jóllehet Is
tennek csak egyetlen népe van), a mai technikai
civilizációról, a keresztény kultúráról, a teljes s
nem egy "részekre szabdalt" Krisztus bemuta
tásának szükségességéről, a magukat katolikus
nak tartók Róma-ellenes magatartásáról, a lelki
ségi mozgalmakról, az ökumenikus párbeszéd
ről, az egyház fejlődésének lehetséges értelmé
ről, a szexualitás keresztény felfogásáról, a teo
lógiai reményfogalomról, Adrienne von Speyr
tanításáról és a világiak egyházban betöltött
szerepéről.

2. A Számvetés cimű munkában (az ln persona
sorozat első kötete), azoka t az írásokat találjuk
egybegyűjtve, amelyekben a szerző mintegy tíz
évenként saját írói munkásságát értékelte. A köte
tet az 1975-ben készül t Lélek és tűz című, Michael
Albusszal folytatott beszélgetés zárja, mely szá
mos ponton megvilágítja az előző szövegeket.

Gazdag írói és fordítói tevékenységére gon
dolva az a szándék vezette a szerzőt írásainak
bemutató összegz ésében. "hogy összefüggések
és szándékok feltárásával megkönnyítse az ol
vasó dolgát" . Balthasart az egyházi köztudat
Rahner mellett a 20. század másik legnagyobb
teológusának tartja. Megmosolyogtató parado-
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xon előtt állunk: a teológia művelésére korunk
ban két olyan személy tette a legnagyobb ha
tást , akik közül az egyik (Rahner) "dilettáns
nak" vallotta magát a hittudományban, a másik
pedig germanista lévén nem is szerzett dokto
rátust teológiából, és teológiát sem tanított.
Mindketten anélkül váltak teol ógiai "óriássá",
hogy törekedtek volna erre . Epp ezért érdekes,
hogy szellemi-lelki fejlődésének egy-egy szaka
szában, mi motiválta Balthasart az írásra, s pon
tosan milyen helyet jelöl ki életében teológiai
munkásságának.

1945-ben a teológia átalakításához való hoz
zájárulás vágya vezette, "hogy a mai embert
újra Isten, Krisztus, az egyház élő szívének kö
zelébe vezessük! Mennyi mindent kellene ten
nünk még ahhoz, hogy a modem gondolkodás
termékenyen összekapcsolódhasso n a patriszti
kával és a skolasztikával!". Taníthatott volna
Rómában a Gergely-egyetemen, átvehette volna
Guardini keresztény világszemlélet-tanszékét, ő
mégis visszautasította a professzori felkérése
ket, hogy szabadabban eleget tehessen szemé
lyes küldetésének. Bevallja, hogy életében "az
ír óskodás mellékes mozzanat" volt, köz éppont
jában egészen más szándék állt, mégpedig "az
egyház megújulásának el őmozdít ása. olyan új
közösségek kialakításával, amelyek a Jézus
evangéliumi tanácsait követő radikális keresz
tény életformát összekapcsolják a világban élt
élettel" . Az Isten akarata iránti hűség, szemé
lyes küldetése teljesítésének szándéka miatt lé
pett ki a jezsuita rendből, és alapította meg a
Johannes Gemeinschaftot, valamint a könyveit
kiadó [ohannes Verlagot. Adrienne von Speyr
volt az, aki mindebben nagy hatással volt rá.
Balthasar elmondása szerint ő "tárta fel az Ignác
tól a jánosi teljességhez vezető utat, s így lefek
tette azt az alapot, amelyre az 1940-től kiadott
mu nkáim nagy része épült. Adrienne életműve

és az én műveim sem pszichológiailag, sem filo
lógiailag nem választhatók el egymástól."

Az 1955-ös írásában három téma köré cso
portosítva mutatja be műveit: 1) Isten teljessé
gének kinyilvánulása Jézus Krisztusban; 2) az
egyház mint Krisztus teljessége; 3) az egyház
nak a világba vetített ragyogása. (Az 1965-ös
szövegben ugyanígy, de fordított sorrendben.)

Ismerteti, hogyan fedezte fel az egyházatyá
kat, a nagy katolikus költőket, mit kívánt kifej
teni nagy trilógiájának köteteiben, mik éppen fá
radozott megteremteni az ökumenikus és a
nem keresztény vallásokkal folytatott párbe-



széd lényegi előfeltételeit. Bemutatja, hogyan
jöttek létre az egyes szerzőknek (pl. Barth,
Buber, Bernanos, Guardini) szánt művei, a spi
ritualitás körébe vágó írásai (Krisztusról, Máriá
ról, az egyházról, a szemlélődő imádságról), mi
ért készített fordításokat az egyházatyák, kö
zépkori és modern teológusok műveiből.

Mivel minden tudományból következik sajá
tos módszere, Balthasart az az alapelv vezérelte,
hogy a teológia egyedülálló szisztémdjdnak felfe
dezésére és a kinyilatkoztatás bemutatásában az
ehhez való feltétlen hűségre törekedjen. Megfo
galmazza az egyház hiteles, teljes programját,
ami nem más, mint "a legteljesebb kiragyogás a
világba Krisztus legszorosabb követése által". A
zsinat utáni megújulási törekvésekkel kapcsolat
ban igen kritikusan fogalmaz, mert "a világ felé
megnyíló kereszténység programja egyoldalú", a
befelé fordulásra éppannyira szükség van; a cse
lekvésnek ugyanolyan mértékű szemlélödéssel
kell összekapcsolódnia. Csak akkor tudjuk köz
vetíteni a kereszténység üzenetét a mai világ
számára érthető nyelven, ha előbb .Jegsajatabb
lényege és belső középpontja szerint tárjuk föl és
mélyítjük el a kereszténység eszméjét". Nemcsak
a kereszténységben, hanem az egyes bemutatott
szerzöknél is szüntelenül azt keresi, ami a kő

zéppontból sugárzik. Megtudjuk, hogy művei

nem az aldiszciplínákká és traktátusokká frag
mentálódott akadémiai teológia mércéi szerint
készültek, "ezért nem különösebben alkalma
sak arra, hogy disszertációkat írjanak belőlük".

Ebből érthető is, miért árasztanak frissességet és
üdeséget: nem töredékek intellektualista bemu
tatása ugyanis a céljuk, hanem mindig Isten
egész feltárulkozásának és teljes önközlése ese
ményének felragyogtatása, s az olvasó bevonása
a Krisztusban felfénylő dicsőség terébe.

3. A dicsőség felfénylését sohasem tekintette fő

művének, hanem csak egy töredéknek életmű

ve egészében. Már ennek az első kötetnek az
előszava egy triptichon első szárnyaként mutat
ja be az esztétikát. Trilógiájának (esztétika, dra
matika, logika) megírásában az a cél vezette,
hogy a kereszténység egyedülálló és páratlan
tartaimát egységes képként mutassa be. Az esz
tétika az isteni dicsőség epifániájáról, emberhez
közeledéséről, embernél időzéséről. felfénylésé
ről, észlelésének lehetőségéről szól. A drama
tika Isten átalakító cselekvését mutatja be,
amely az isteni és az emberi szabadság között a
teremtésben és a történelemben kibontakozó
drámai eseményben történik. A logika utólagos
módszertani reflexió arra, amit az első két rész
kidolgozott, azt vizsgálja, miként nyílik meg a
filozófiai igazság az igazság krisztusi formájára,
miként fejezhető ki a dráma emberi szavakkal.
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Balthasar sajnálta, hogy sokan "teológiai eszté
tának" titulálták, az esztétikával egyszeruen
csak segíteni akart, hogy visszavezesse a teoló
giát arra a ,,fővágányra, amelyet elhagyott".

Egyedül az esztétikai kiindulópont felel meg
a teológia "tárgyának", mert objektív szem
pontból az a fontos, hogy hagyjuk lenni, enged
jük megmutatkozni azt, ami felragyogtatja ön
magát. A feltárulkozó isteni szeretetet csak hó
dolattal, csodálattal és imádással szemlélhetjük.
Hogy ne szorítsuk be szűkös kategóriáinkba,
engednünk kell, hogya kinyilatkoztatás maga
mutassa meg alakját, hogy bevonjon minket is
teni terébe, és maga értelmezze önmagát türel
metlen megérteni akarásunkat megelőzően.

,,Az elsődleges feladat az, hogy egyáltalán ész
revegyük Isten kinyilatkoztatását, Isten pedig
csak fenségében, dics-fényében ismerhető meg,
abban, amit Izrael kabódnak és az Ujszövetség
gloridnaknevez, az emberi természet és a kereszt
»inkognitója« ellenére is. Ez azt jelenti, hogy Is
ten elsődlegesen nem tanítóként jön el hozzánk
(»igaz«), elsősorban nem célra törő »Megváltó
ként- (»jó«), hanem azért, hogy megmutassa és
szétsugározza önmagát, örök szentháromságos
szeretetének dicsőségét, dicsőségének ezt az »ér
deknélküliségét«, amely ugyanúgy jellemzi a va
lódi szeretetet, mint a valódi szépséget."

A teológiai esztétikának, de tulajdonképpen
az egész trilógiának e bevezető kötete után a
következőben - Balthasar szándéka szerint 
a keresztény-krisztusi Egész teljes szimfóniája
felcsendül, s ezért különös érdeklődésünkre

tarthat igényt: "Ha azt kérdeznék tőlem, az Esz
tétika mely kötetein dolgoztam a legnagyobb
örömmel, azt válaszolnám, hogy azon a két
részköteten, amelyben tizenkét nagy teológus
bemutatására vállalkoztam, Irenaeustól kezdve
Szolovjovig; e tizenkét gondolkodó együttvéve
megszólaltatja azt, amit hallhatóvá szerettem
volna tenni."

A Sík Sándor Kiadó e három könyyvel lép a
könyvpiac porondjára. Lázár Kovács Akos, a ki
adó egyik alapító tagja és felelős kiadója elmon
dása szerint elsősorban Balthasar és Adrienne
von Speyr teológiáját kívánják megismertetni,
emellett pedig olyan munkákat adnak majd
közre, amelyek ma is aktuális formában mutat
ják be a keresztény gondolkodást, így például
Bernhard Welte, Erik Peterson, Wolfhart Pan
nenberg műveit. Olyan kiadó kezdte meg tehát
működését, mely kizárólag mérvadó teológiai
és vallásfilozófiai könyvekkel segít keresztény
ségünk értelmi elmélyítésében és hiteles meg
élésében. (Sik Sdndor Kiadó, Budapest, 2004)
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