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A szabadság szédítő

mélysége
Az Isten és ember közötti dráma - kísérlet öt
felvonásban

Prológus: Miért értelmezendőa kinyilatkoztatás drámai
kategóriákkal?

Irodalomtudományi tanulmányainak köszönhetőenHans Urs von
Balthasar már fiatalon megismerkedett a színházi hagyományok
kal. 1946/l947-től fogva a színházi metaforát előadásai során is
megpróbálta kamatoztatni a kereszténység értelmezésében.1 Né
metre fordította Paul Claudel SelyemcipOjét és Calderón Nagy világ
színházát (mindkét darabot bemutatták a zürichi színházban), s
különösen a görög tragédiaköltők tanulmányozása nyomán jutott
arra a meggyőződésre, hogy "hogy az ókor és a kereszténység kö
zőtti párbeszéd lényegi formája nem a platonizmus és a patrisz
tikus-skolasztikus teológia évszázadokon átnyúló közeledése-tá
volodása, hanem a tragikusok és a keresztény szentek között, az
emberi létezés értelméről folyik".z A Theodramatik első kötetében
Balthasar az európai szellemtörténet teljes drámairodalmát átte
kinti, Aiszkhü1osztól, Euripidésztől. Szophoklésztől kezdve Brech
tig, Pirandellóig és Ioneseóig, s olyan drámai eszközkészletet dol
goz ki, amely lehetővé teszi a bibliai kinyilatkoztatás megfelelő ér
telmezését. Balthasar elsősorban a spanyol barokk drámairoda
lomban - különösen Calderónnál - megjelenő "világszínház"
szimbolikájának juttat nagy szerepet. A metafora lényege - Que
vedo nyomán - a következőképpen foglalható össze: "Az élet
színjáték, a világ színház, az emberek színészek, Isten a szerző. Is
tent illeti, hogy kiossza a szerepeket, az emberek feladata pedig,
hogy jól eljátsszák azokat.":' Jóllehet a színház metaforája nem ké
pezhető le egy az egyben a teológia terü1etén, mindenképpen érté
kes lehetőségek rejlenek benne a teológia számára.

Mielőtt rekonstruálná a teodráma cselekményét, Balthasar elő

ször a "darab szereplőit" mutatja be, úgyszólván egy hosszúra
nyúló színlapon (TO II/l és 2). A célja ezzel elsősorban a véges
és a végtelen szabadság közőtti interakció lehetőségének filozófi
ai és teológiai megviIágítása. Teodráma ugyanis csak akkor lé
tezhet, ha Isten cselekszik, és valamiképpen engedi, hogy az em
beri történelem hatást gyakoroljon rá. Az Írás tanúsága szerint
pedig Isten ténylegesen elkötelezetten cselekedett az Ószövetség
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Theodramatik [TO] I,

148.; ugyanitt megtalál
ható Calderón Nagy

világszínházának rövid
vázlata (149.).

4VÖ. TO 11/1, 172.
5VÖ. H. von

Hofmannsthal: Das
Salzburger grofJe

Welttheater. Frankfurt1M.,
19903, 19. skk., ahol

egy lélek nem hajlandó
eljátszani a koldus sze·

repét, és tiltakozik a
szociális egyenlőtlenség

ellen: "Ezt a nyomorult
szerepet ugyan el nem

játszom! És ne is
játssza el senki más

sem! Összegyúri
a szerepet" (uo. 21.).

történetében, a legteljesebb formában azonban Jézus életében és
halálában. És Jézus Krisztus personájában, személyében nem álar
cot ölt magára (ahogyan a korai dokéták állították), hanem egy
ember testében megjelenik a történelem színpadán. Azt a tényt,
hogy Isten képes megjelenni a történelemben, csak akkor tudjuk
értelmezni, ha elővigyázatosan kiigazítjuk a "statikus, esszenciá
lis teológiát", amely ontológiai kategóriákkal igyekszik megra
gadni Isten és a világ viszonyát. Balthasar szerint ugyan a görög
oritológiát feldolgozó egyházatyák összességében nem hamisítot
ták meg az evangéliumot, hanem azt tették, amit tenniük kellett:
inkulturálták azt," de rámutat, hogy az Isten transzcendenciáját
és változhatatlanságát hangsúlyozó filozófia feszültségben áll az
isteni és az emberi szabadság drámai interakciójára vonatkozó
bibliai elgondolással. Balthasar ugyanakkor teljességgel elismeri
az ókori mitológián gyakorolt filozófia kritika jogosultságát is.
Elfogadhatatlan ugyanis számára az a szellemiség, amely szerint
Isten beleszövődik a világ történetébe. "A teodramatika Istene
nincs alávetve a változásnak (mint a mítosz szerint), de nem is
»változhatatlan« (mint a filozófia szerint" (TO II/l, 9.).

Balthasar tisztában van azzal, hogya drámai eszköztárat nem
veheti át egy az egyben, csakis teológiai transzpozíció révén. A Bib
lia nem egyszeruen a játék menetét megszabó szövegkönyv, és a
"szerző - színész - rendező" hármasa csak fenntartásokkal vo
natkoztatható Istenre. Magától értetődik, hogy a világ Teremtője

és létben tartója lévén Isten a "szerzője" a darabnak, de nem
vonja ki magát a drámából (mint egy néző), hanem Fiának meg
testesülésével kiszolgáltatja magát a játéknak, és nem tudja előre

szavatolni, hogy az általa küldött Fiút küldetésének megfelelően

fogják-e fogadni a többiek. A többi színész ugyanis nem pusztán
a szerző alkotása, mindannyian szabadon viszonyulnak ahhoz a
szerephez, amellet a szerző nekik szánt: elfogadhatják, de el is
utasíthatják azt. Hogy csupán rögtönzött betétekre van-e mód
juk, vagy talán a darab "társaikotói" is lehetnek, annak a teoló
giának behatóan utána kell járnia. Akárhogy is, a teodráma sike
réért Istent terheli a végső felelősség," és ennek következtében, a
konkrét történelem felszakadó mélységei nyomán, megjelenik a
színen a teodicea problémája.

A teodráma során megszünik a különbség a színpad és a né
zőtér között. Senkinek nem áll módjában, hogy pusztán passzív
szemlélő legyen. Mindenkinek vállalnia kell a szerepét, és
Balthasar szerint mindenkinek abban a mértékben alakul ki a
személyes identitása, ahogyan vállalja azt a szerepet, amelyet Is
ten szánt neki. Ha az ember elutasítja a szerepét, akár el is ve
szítheti az identitását; feszültségek alakulnak ki a szerző/rende

ző és a színészek, Isten és az ember között - és megkezdődik a
drámai cselekmény. Vajon segíthet-e még az isteni rendezés azon
az emberen, aki kiesik szerepéből, és nem hajlandó teljesíteni
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6\lö. TO II/2, 176.: lsten
.kétségkívül több puszta

nézőnél. Személyesen
felelős a drámáért, de
ha az ember rosszul

játszik (erre megvan a
szabadsága), akkor nem

terheli felelősség,

de mégis kitart kezdet
ben vállalt felelőssége

mellett."
7Th. Krenski: i. m. 79.
8Mondanunk sem kell,

hogy a teológiai anyag
öt felvonásra való

felosztását nem kell
túlságosan szigorúan

vennünk; pusztán meg
közelítési kísérletekre

vállalkozunk.
9H. U. v. Balthasar:

Schöpfung und Trinítat.
Intemationale katholische

Zeitschrift 17 (1988),
205-212.

loA menny és a föld kö
zött kifeszülő színpadnak

lényegi jelentősége van
a teodrámában.

A mennyet és a földet
Balthasar mindamellett
nem kozmológiai síkon

értelmezi, hanem az
egymással interakcióra

lépő lsten és ember
különbségének elenged
hetetlen .hasonlataként'

fogja fel. A színpad 
egészen az "alvilágig"

nyúló - dimenzióit Jézus
Krisztus Jeelacsonyodá
sa" és ,.felmagasztalása"

(Fil 2) méri ki. Vö.
TO 11/1,155-169.

llA szabadság tereit
Balthasar nem fizikai

síkon értelmezi, hanem

küldetését? "Mi történik, ha valaki, belefásulva eredeti külde
tésébe, kivonja magát annak hatálya alól, amire szánva van, és
valaki más akar lenni?,,7 Számít-e valamit, ha a szerző maga is
fellép a színpadra, hogya darab szándékára emlékeztessen, és
játékra ösztönözze munkatársait? Vagy egy sorba állva a többi
ekkel azt kockáztatja, hogy elveszíti tekintélyét? E kérdések a
teodráma belső terébe vezetnek, amelyet a következők során öt
felvonásban vázolunk fel."

1. felvonás: mennybeli előjáték - az Istenben játszódó
"ősdráma"mint a végtelen és a véges szabadság drámai
interakciójának feltétele

Isten nem azért állítja fel a világ színpadát, hogy mennyei páho
lyából figyelje az ember színjátszását, és csetlés-botlásain mulas
son. Nem méltó Istenhez az a felfogás, mely szerint a theatrum
mundi nélkül Istent unalom kínozná, jóllehet a filozófusok számta
lan alkalommal előálltak efféle elgondolásokkal. Annak érdeké
ben, hogya hiány, a rászorultság látszatát a legteljesebben távol
tartsa Istentől, Balthasar leszögezi, hogy Isten öröktől fogva az élet
teljessége, s nincsen szüksége a világra, nem a világ miatt gazdag,
ellenkezőleg: szabadon és szeretetből hozta létre a világot. Isten,
az egy Isten azért hozhatja létre a tőle különböző másikat, mert
önmagában eleve az egyik, a másik és a kettő egysége. Ennek ér
telmében Isten szentháromsági lényege előfeltétele a világ megte
remtésének. Isten öröktől fogva az élet és a szeretet teljessége, s
csak ezért hozhat létre más életet - állítja Balthasar - úgy, hogy
közben nem veszíti el önmagát. Az a tény, hogy Istenben létezik a
másik, vagyis hogy az Atya, a Fiú és a Lélek személyével Istenben
megvan a Másik pozitivitása, előfeltétele annak, hogy létezzék
olyan, ami különbözik Istentől, hogy létezzék a más-mint-lsten.'

Annak érdekében, hogy a világ színpadán kibontakozó törté
nelmi drámát" Isten által megnyitott lehetőségként értelmezhes
se, Balthasar magát az isteni életet is drámai fogalmakkal írja le.
Meggyőződése szerint a kinyilatkoztatás alapján lehetőségünk

van arra, hogy Ifa Szentháromságon belül a szabadság tereinek"
létét feltételezzük." Isten belső életét ennek értelmében az önma
gát ajándékozó szeretet kölcsönös cseréjeként kell felfognunk. A
szeretethez pedig hozzátartozik, hogy teret enged a másiknak.
Az Atya átadja önmagát, amihez a szabadság önálló terére van
szükség, a Fiú az Atyától kapja önmagát, az Atyának köszönheti
létét, ami szintén önálló szabadságot kíván, csakúgy, mint a Lé
lek eredésének aktusa, aki megvilágítja az Atya és a Fiú szerete
tét. A Szentháromság életében zajló kölcsönös csere tehát az iste
ni lényeg egysége ellenére is a különbözőség megmaradását foglalja
magában. Ha pedig a másik lenni-hagyása hozzátartozik az iste
ni szabadság lényegéhez, akkor kétféle válaszlehetőség is elénk
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a teremtmények közötti
interperszonális találko
zás terének transzcen-

dens előfeltételeként

fogja fel őket.

12A véges szabadság
elemzése során

Balthasar először annak
kettős struktúráját emeli
ki (önbirtoklás - önálló
cselekvés a történelem

terében), majd közelebb-
ről is megvilágílja az

.önálló mozgás' és az
.egyetértés· mozzanatát.

Vö. TO 11/1, 186-219.

tárul azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogyan létezhet véges sza
badság a végtelen szabadság mellett: egyrészt a létrejövés te
remtményi folyamatát az Istenen belüli "eredendő életteliség"
leképződéseként foghatjuk föl, másrészt a végtelen szabadság
nak véges szabadságok létrehozására irányuló mozgását nem
kell abszolút paradoxonnak látnunk, hiszen a személyek relatív
szembenállásánál fogva a különbözőségnek Istenben eleve végte
lenül pozitív értelme van. Mivel "eredendő dráma" létezik Isten
ben a személyek között, a történelem színpadán megvalósulhat
a végtelen és a véges szabadság drámai interakciója.

2. felvonás: a véges szabadság fiziognómiája - az ember
megjelenik a színpadon

A szabadság, amelynek az ember csak más szabadságokkal kap
csolatba lépve ébred tudatára, egyszerre adomány és feladat a szá
mára. Igaz ugyan, hogy a szabadság kibontakozásának konkrét fo
lyamatára hatással lehet az ember genetikai öröksége, nemi identi
tása és testhez kötöttsége, neveltetése és életközege, mindez azon
ban még nem szünteti meg önmeghatározásának képességét. Az
embernek módjában áll, hogy mindenhez viszonyuljon, és mivel
bár szabad, mindig is csak úton van szabadsága felé, a történelem
folyamán kell megvalósítania identitását.V De konkrétan mégis
hogyan kell felhasználnia szabadságát, milyen szerepet kell vállal
nia, amikor a többi szabadsággal együtt cselekszik?

A véges szabadság nem önállóan hozta létre magát: szembe
süllétével, és csak annak köszönhetően ébred önmaga tudatára,
hogy más szabadságokkal találkozik. Felismervén, hogy nem ő

maga hozta létre önmagát, hálával kellene eltelnie az iránt, aki
től létét kapta, és belátva, hogy tudata más szabadságok elisme
rése nyomán gyúlt ki, el kellene ismernie a többi szabadságot, és
akarnia kellene létüket. Ténylegesen azonban az emberi szabad
ságtörténet a bűn pecsétjét viseli, és mivel az ember nem hajlan
dó elismerni, hogy önnön szabadságának forrása és célja Isten,
önmagához való viszonya is megsebződik, és összezilálódnak
azok a struktúrák, amelyekben az embereknek kölcsönösen el
kellene ismerniük egymást.

Ha az ember felismeri, hogy szabadsága ajándék, amelyet
nem saját erejéből hoz létre, akkor lehetősége nyílhat a megté
résre is, és elfogadhatja azt, akitől szabadságát kapja. Aki tuda
tában van annak, hogya szabadságban olyan dinamika mozog,
amely túllép minden történelmi képződményen, abban megerő

södhet a vágy egy olyan transzcendens instanciára, amelynél
belső nyugtalansága célba jut. Az önmagát meghatározó véges
szabadságnak sajátjává kellene formálnia a végtelen szabadság
tól érkező meghatározását, amely nem fenyegeti és nem nyeli el
identitását, hanem azt akarja, hogy önálló identitása legyen,
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13TD 11/2. 190. Lásd to
vábbá Balthasar: Wer ist

der Mensch i. m. 24.
14VÖ. H. U. von

Balthasar: Verbum Caro.
Skizzen zur Theologie I.

Einsiedein. 1960;
Theologik II. 201-288.

15TD 11/2. 206.
16TD 11/2. 148.

17H. U. von Balthasar:
Csak a szeretet hiteles.

(Ford. Adamik Lajos.)
ln: A szeretetről. Vigilia.

Budapest. 1987. 353.
18H. U. v. Balthasar: Die
neue Theorie von Jesus

als Sündebock. Inter
Geheimnis. Gesammelte

Beitrage. Paderborn,
1996. 286-315.; K.-H.

Menke: Stellvertretung.
Sch/üsselbegriff

christlichen Lebens und
theologische

Grundkategorie. Freiburg,
19972 nationale

katholische Zeitschrift 9
(1980), 184. sk.. 185.
19VÖ. M. Hengel: Die

stellvertretende
Sühnetod Jesu.

Intemationale katholische
Zeitschrift 9 (1980),

1-25., 135-147.;
K. Lehmann: "Er wurde

tür uns gekreuzigt". Eine
Skizze zur Neubesin

nung in der Soteriologie.
Theologische

Quartalschrift 162 .
(1982). 298-317.;

H. Schürmann:
.Pro-Existenz" als

christologischer
Grundbegriff. In uö:

Jesus - Gestalt und

mert csak így ajándékozhatja és adhatja oda magát neki. Arra a
kérdésre, hogy "ki vagyok" és .miért vagyok én én, nem pedig
más", Balthasar szerint az ember végső soron nem tud önállóan
választ adni. Mástól kell megtudnia, hogy kicsoda, és miért léte
zik. "Ha Isten közli a szellemi szubjektummal, hogy számára, az
örökké megmaradó és igaz Isten számára ki is ő, s ha egyúttal
azt is közli vele, hogy miért létezik, vagyis ha ráruház egy általa
hitelesített küldetést - a szellemi szubjektum akkor nevezhető

személynek.v'f A személyes identitást többé nem fenyegeti ve
szély, ha Istenben gyökerezik, és engedi, hogy Isten teljességre
juttassa. Ha pedig a véges szabadság megnyílik a felé, akitől

szabadságát kapja, akkor küldetést nyerhet tőle.

3. felvonás: Jézus Krisztus - színre lép a főszereplő

Az az ember, aki fenntartások nélkül nyitott volt a neki szánt kül
detésre, nem más, mint a Názáreti Jézus. Mint az Atya Fia ő a
teodráma voltaképpeni "főszereplője". Jézus történelmi cselekvé
sében két dolog mutatkozik meg. Egyrészt megvilágítja az embe
rek számára Isten lényegét, és nem csupán kifejtett állításaival, ha
nem elsősorban konkrét egzisztenciájával: ő az Atya megtestesült
Igéje." Jézus megmutatja, hogy Isten nézőpontjából "milyennek
kellene lennie az embernek, hogy milyen valójában, és milyenné
kell alakulnia (Krisztus helyettesítése által)".15 Mint az az ember,
aki tökéletesen eleget tesz Isten küldetésének, azok érdekében lép
fel, akik szembeszegülnek isteni küldetésükkel, s ezáltal az üdvös
ség távlatát nyitja meg számukra. Jézus minden más bizonyosság
ról lemondva hagyja, hogy Isten akarata szabja meg útját, semmi
másért nem él, és nem is akar élni, mint a neki kimért küldetésnek,
s a feltámadásban olyan életet nyer, amelyhez már nem fér hozzá
a halál. Ő, aki nem foglalkozott saját nevének dicsőségével,"min
den néven felül álló nevet" kap. A Filippi levél Krisztus-himnusza,
amelynek óriási jelentősége van Balthasar kenotikus teológiájában,
feljogosít arra az állításra, hogy a lealacsonyodás és a felmagasz
taltatás krisztológia mozgása átfogja a teodramatikus játéktár két
szélső pontját. "A kettő között elvégre olyan állapot húzódik,
amelyben elhasználódik [Krisztus] minden ereje, miközben szen
vedve elviseli az összes istenellenes hatalom támadását, olyan
végre jutva, amely túl van az ember számára elviselhető tragédiá
kon, és éppen ezért - mint tragédiafeletti tragédia: Istentől való
végső elhagyatottság, a pokolba, »Isten elvesztésébe« való alázu
hanás, amely megfosztja saját nevétől (vagyis a küldetése során ér
vényesülő öntudatától) - ahhoz vezet, hogy minden fölé emelke
dik, és »minden nevet felülmúló nevet« nyer (Fil 2,9). Ezért magá
ban az alásüllyedése és felemelkedése során identitását megőrző
Krisztusban zajlik le az abszolút dráma, személyes küldetésében
vagy küldetés meghatározta személyében, ami egyértelművé te-
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szentháromsági személy, azaz önálló létéhez szüksége van az
Atyára és a Lélekre, másrészt viszont megnyitja magában azt a te
ret, amelyben (és sehol másutt) más, teremtett személyes teológiai
szempontból jelentős drámái Iejátszódhatnak.r'"

4. felvonás: A dráma tető- és fordulópontja: a kereszt és a
descensus

Balthasar szerint az isteni szeretet feltétlen súlya végső soron a ke
resztben látható meg. A kereszt a dráma fordulópontját jelenti, mi
vel Krisztus itt a bűnösök helyére lép, akik bűnös módon elzár
kóztak felebarátaiktól és Istentől, és olyan szabad teret nyit meg
számukra, amelyben újra találkozhatnak Istennel. Balthasar abból
indul ki, hogy Jézus egész tanítása "mindabban, amit kimond, ígér
és követel, (. ..) csak egész életének a kereszt felé irányulásából vá
lik érthetővé."l? A kereszt eseménye áll Balthasar megváltástaná
nak középpontjában. Nézete szerint a világ bűnének kiengesztelé
se nem úgy történik, hogy az emberek a bűnbak szerepét betöltő

Jézusra vetik bűneiket, aki magára veszi és magán tartja az emberi
bűnt, hanem úgy, hogy "Jézus a világ bűnét hordozza" .18 Csak ak
kor láthatjuk meg, hogy Jézus Krisztus halála fordulópontja a
teodrámának, ha figyelembe vesszük az Újszövetségnek azokat az
állításait, amelyek szerint Jézus "barátaiért" (Jn 15,13), "sokakért"
(Mt 10,28; Mk 10,45), sőt "mindenkiért" (Jn 12,32; 17,21) halt meg.
Életének proegzisztenciája halálában csúcsosodik ki, amelyet az
utolsó vacsora szavaival és aktusaival már előre értelmez, és ön
ként vállalja a világ bűneiért. Krisztus értünk vállalt önfeláldozása
Balthasar szerint az újszövetségi szótériológiák tengelye." .

A Megfeszített halálában csak akkor lehetett meg az a meg
mentő és kiengesztelő erő, amelyet a keresztény hit kezdettől

fogva neki tulajdonított (vö. Róm 4,25; IKor 15,3-5 stb.), ha a
Megfeszített nem pusztán a többi emberhez hasonló vagy a töb
biekért élő ember. Ez pedig azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatást
közlő kereszt alakja nem érthetjük meg helyesen, ha nem látjuk
mögötte a Szentháromságot: "A Szentháromság az egyetlen elő

feltétele a kereszt teológiájának; másrészt csakis a keresztben
igazolódik a Szentháromság léte, mivel abban, hogy az Atya át
adja a Fiút, kettejük Szentlelke által a szeretet legfőbb formája
ként végbevitt és a bűnt legyőző »elszakadásukban« megmutat
kozik, hogy Isten egysége oly nagy, hogy magába olvasztva még
azt is le tudja győzni, ami ellentétes Istennel. A kereszt éjszakája
nem a pokol, hanem legyőzi a poklot.,,2o

A kereszt teológiáján kívül Balthasar a nagyszombat alapvető

jelentőségére is felhívta a figyelmet. Nagyszombaton a halott
Krisztus szolidáris a halotakkal, s elmegy hozzájuk, oda, ahol
tartózkodnak, Istentől való elhagyatottságukba." Nézete szerint
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kiigazításra szorul az az elgondolás, mely szerint Krisztus azért
száll le a pokolra, hogy megnyissa az alvilág kapuit, és a holta
kat kiszabadítsa a sátán láncai közül. Az alászállás mozzanata
Balthasarnál mindenestől ahhoz kapcsolódik, hogy Krisztus ha
lott, és szolidaritást vállal a meghaltakkal; Balthasar ezzel áttéte
lesen azoknak is válaszol, akik az alászállást mitologikus mozza
natnak tartják. Ugyanakkor - minden kritikája ellenére 
megpróbálja kimutatni a descensus teológiai tartalmát. Balthasar
szerint a korai egyház pontosan Krisztus pokolra szállásában lát
ta a holtak megmentésének voltaképpeni okát. Balthasar ehhez a
szótériológiai szándékhoz kapcsolódik, azt hangsúlyozza ugyan
is, hogy a teodráma fordulópontjához tartozik, hogya halott
Krisztus szolidáris a halottakkal.

Hogy helyesen értsük Krisztus pokolra szállásáról kidolgozott
újszerű értelmezését." ahhoz látnunk kell, hogy összefügg az
üdvösség egyetemességének reményét hangsúlyozó meggyőző

désével, amely ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy Istent va
jon kudarcra juttathatja-e a teremtés, ha akár csak egyetlen te
remtménye is elvész. Véges, önálló szabadság megteremtésével
Isten vállalta annak kockázatát, hogy teremtménye szembefordul
vele: és mi történik, ha csak egyetlen ember is elutasítja az általa
felkínált kiengesztelést? Vajon tett-e Isten úgyszólván előzetes in
tézkedéseket, vajon el tudja-e még érni a tőle elforduló és önma
gát megmakacsoló bűnöst? Itt csattan az ostor, hiszen ez a nagy
szombathoz kapcsolódó krisztológia rámutat arra, hogy Krisztus
nem csupán elszenvedte az Istentől való legteljesebb elhagyatott
ságot (a kereszten), de a halálban magára vette a kommunikáció
radikális megszűntét is. Halottként olyan lett, mint a többi ha
lott, s velük együtt tapasztalta meg Isten távollétét. A poklot
Balthasar nem térben elhelyezhető területként, hanem belső álla
potként fogja fel. és szigorúan teológiai szempontból fogja fel a
"végső dolgokat": "Isten a teremtmény »végső dolga«, Ha meg
nyeri, menny, ha elveszíti, pokol; ha az megvizsgálja őt, ítélet,
meg megtisztítja, purgatórium. De abban a formában a végső,

amelyben megnyilvánult a világnak, azaz Fiában, Jézus Krisztus
ban, akiben Isten kinyilvánul, s aki ezért a »végsö dolgok« lé
nyegi formája.,,23 Ennek tükrében a pokol Isten elvesztésének
helyzeteként értelmezendő - olyan állapotként, amelynek Krisz
tus által immár helye van magában Istenben.f" Látható tehát,
hogy a kereszt és a descensus üdvtörténeti drámája végső soron
szentháromsági kifejtést igénlel. "Az ember istentelensége miatt
magát Istent elhagyja Isten,,2 - hogy ez mit jelent, azt Balthasar
a Theodramatik szentháromságtani szakaszaiban próbálta megvilá
gítani. A Fiú önkiüresítése, amelynek előfeltétele az Istenen belüli
élet kenotikus dinamikája, a descensusszal a legmélyebb pontra
jut. Az Atya és a Fiú között úgyszólván szakadék hasad, amely
- inieme profundior [mélyebb lévén a pokolnál] - "alulról felfog-
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ja" a halál és a pokol minden szakadékos mélységét. Ez a távol
ság csak azért nem jelent tragédiát Isten végtelen szabadsága szá
mára, mert az Atya és a Fiú "els zakadását" áthidalja a Lélek.26

5. felvonás: A végjáték: mindenkire kiterjedő remény vagy
Istent érő tragédia?

Balthasarnál annak van döntő jelentősége, hogya kereszttel és a
descensllsszal már megtörtént az üdvösség fordulata . Krisztus vég
sőkig elköteleződő cselekvése, amel yet a hit szeme "a megroppant
szeretet alakjában" fel tud ismerni, igazolja az egyetemes kien
gesztelődés reményét. Balthasar nem követi az üd vösség kérdésé
ben pesszimista Agoston örökségét, aki bizonyossággal állítja,
hogy számos ember örökre elkárhozik/ 7 de Órigenésznek az egye
temes megváltásról szóló elméletével sem ért egyet." am ely meg
fosztja etikai súlyá tól az emberi szabadságot, mivel az üdvösséget
már a jelenb en mindenki szá mára biztosnak tekinti; mindettől el
térően Balthasar arról a krisztológiai alapú reményről szól, amel y
révén az ember bízik abban, hogy mindenki üd vösséget nyerhet.
Az ítélet kimeneteléről nincs bizonyosságunk, az eszkatologikus
fenntartás erre nem ad módot; a keresztények számára azonban
megengedett, sőt elengedhetetlen az a remény, hogy az isteni sze
retet vég telen lehetőségei végül még a megátalkodott bűnöst is fel
tudják karolni - Balthasar szemében azonban a mindenkire kiter
jesztett rem ény kizárólag Jézus Krisztus legvégsőkig elköteleződő

cselekvés én alapul, aki a kereszten és a descensusoesv mag ára vetet
te a bűn, a halál és a "pokol" léthelyzetét, hogy megmentő erővel

közel legyen a "kárhozottakhoz".
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