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A történelem végső értelmének a kérdése szellemi vezérfonálként
szövi át Balthasar egész életművét. Különböző alkotói korszakokban,
részben más-más szempontból feltéve, de az alapkérdés végig ugyan -
az marad: mi adja meg az emberi történelem végső értelmét? Az ifjú
Balthasar, amikor germanisztikából doktorál a zürichi egyetemen, té-
zisének témájául az eszkatológiai probléma történetét választja a mo-
dern német irodalomban.1 Doktori dolgozatában úgy értékeli a fel-
világosodással elkezdődött szellemtörténeti folyamatot, mint a
középkori keresztény eszkatológia lebontásának az állomásait, mely
az idealizmus haladáshitében jutott tetőpontjára, hogy aztán Kierke-
gaard és Nietzsche új alternatívát állítson föl az emberi exisztencia el-
lentmondásosságának a felmutatásával, a Krisztus vagy Dionüszosz
melletti döntés elé állítással. Jó néhány évvel később, amikor az immár
jezsuita Balthasar három kötetre bővítve és átdolgozva kiadja egykori
doktori értekezését az Apokalypse der deutschen Seele címmel, kritiku-
san és panaszosan állapítja meg, hogy a történelem beteljesedését
Krisztus parúziájában azonosító középkori keresztény teológia sem-
milyen átfogó filozófiai belátással nem egészítette ki ezt a hitet. „Sem
történelemfilozófia, sem a történelmiségre ügyelő ontológia, sem ha-
lálról szóló tanítás, sem exisztenciális természetű igazság nem adták
meg a keresztény végső magatartásnak a világi és emberi alapvetését
és tágasságát.”2 E múltra vonatkozó tényleíró kijelentése úgy is ol-
vasható, mint feladatkijelölés önmaga számára. A következő évtize-
dekben, ha nem is történelemfilozófiát dolgozott ki, de egy filozófiai
szempontokra érzékeny és az exisztenciális természetű igazságra fo-
gékony történelemteológiai koncepciónak az alapjait rakta le a svájci
teológus. E koncepció súlypontjait törekszünk vázolni. Először rövi-
den felvillantjuk történelemteológiai megfontolásainak nagy kontex-
tusait és témáit. Majd történelemértelmezésének egyik lényegi moz-
zanatára, az „apokaliptikus mozzanatra” irányítjuk figyelmünket.

Balthasar a Theologie der Geschichte címmel megjelentetett első, rövi-
debb lélegzetű könyvében egy Krisztus-központú történelemteológia
alapvetését készítette elő. Főleg az újszövetségi krisztushimnuszok
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tanítása alapján Krisztust az egész történelem — az egyes ember, az
Ószövetség, az egyház és a világ idejének — végső értelemadó nor-
májaként mutatja be, aki önmagában összefoglalja és megfordítja az
egész emberi történelmet (rekapituláció: Ef 1,10). Munkájában arra
törekszik, hogy egy önálló exisztenciateológia alapjait fektesse le.
Azon dolgozik, hogy az „exisztenciálfilozófiai törekvést egy genuin
teológiai nézőponttal találkoztassa”.3 Sejteti, hogy a heideggeri hatá-
sok alatt álló Bultmann-féle exisztenciális látószögű bibliaértelmezés
és történelemteológia alternatíváját kívánja felmutatni. Könyvének
középpontjában Krisztus sajátos időiségének és időtapasztalatának
az értelmezése áll, mely egyben annak a spekulatív kérdésnek a fe-
nomenológiai megválaszolása is, hogy az egyetemes logosz/essentia
miképpen tud megvalósulni történelmi ek-szisztenciaként. A bázeli
teológus külön foglalkozik Krisztus húsvét előtti időtapasztalatával,
időiségének feltámadása utáni és szakramentális módjával, kegyel-
mének exisztenciális és történelmi szituáltságával. Ezzel a „genuin
exisztencia-teológiai/krisztológiai” szemléletmódot érvényesítő tö-
rekvésével egyszersmind csatlakozik ahhoz az ’50-es évektől kezdő-
dően a katolikus krisztológiában végbemenő megújuláshoz, melynek
alapvető célkitűzése a hagyományos ontikus vagy lényeg-krisztológia
újraértelmezése az exisztencia, a tapasztalat, a történelmiség és a
tudati élet horizontján.

Néhány évvel első történelemteológiai vázlatának a megjelenése
után Balthasar egy újabb és jóval testesebb kötettel jelentkezett ugyan-
csak történelemteológiai témakörben Das Ganze im Fragment címmel.
Az „Egész a töredékben” cím egyfelől magára az emberre utal, aki tö-
redékes létező, de személyes élete és a történelem egészének az ér-
telme után kutat. Másfelől Krisztusra is vonatkozik a cím: Ő szemé-
lyében a töredékben jelenlevő Teljesség és Egész. A megtestesült Ige
valóságos emberi exisztenciája miatt „töredékes” létező, a történelem
egy konkrét pontján, a történelem egészének a részeként megjelent
„töredék”. Ugyanakkor örök Igeként az isteni lét teljességét-egészét
birtokolja, és ennek okán egyedül ő tudja a töredékes emberi exisz -
tencia és történelem egészleges, végső értelmét megadni. Míg első tör-
ténelemteológiai vázlatában a bázeli teológus figyelme elsősorban
Krisztus időtapasztalatára és az egész történelmet önmagában reka-
pituláló mivoltára összpontosult, most antropológiai irányban tovább
szélesíti a történelemértelmezés horizontját. Balthasar úgy találja,
hogy az ember ellentmondásos létező: véges-töredékes, de az egész
létértelem utáni vágy feszül benne. Főként az idő- és a haláltapaszta-
lat élezi ki a töredékes emberi létezés beteljesíthetőségének a kérdését.
Ágoston Vallomásainak időelemzését kommentálva a hippói püspök-
kel egyetértőleg állapítja meg, hogy az ember teremt ményi sége és
bűnös állapota miatt is szétszórtságban éli és tapasztalja meg az időt,
ő maga a saját erejéből képtelen egységbe fogni azt, s maga is egysé-
gessé válni. Ez csak az isteni szeretetet felismerve és benne élve vál-
hat valóra. Az emberi exisztencia radikális kérdésessége felől tekintve
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Balthasar kritikával illeti az általa „titanizmusoknak” vagy „integ -
raliz musoknak” nevezett történelemteológiákat. Egyfelől a régi, sta-
tikus és klerikális integralizmust, mely földi, hatalmi pozíciókat keres,
hogy onnan hirdesse a hegyibeszédet és a keresztet. Másfelől a balol-
dali, társadalomátalakító keresztény progresszivizmust, mely a ke-
reszt és a hegyibeszéd pozícióit a földi hatalom-haladás belső motor-
jává teszi. Közös problémájuk, hogy emberileg áttekinthetőnek,
uralhatónak és irányíthatónak tartják az isteni kegyelem és az emberi
cselekvés történelemformáló viszonyát. Balthasar véleménye szerint
mindkettő „csak ugyanazon integralizmus játékformája, az egyik
visszafelé, a másik előre, az egyik klerikális, a másik laikus. Mind-
kettő földi hatalmat teremt a Megfeszített országának, mert mindkettő
átlépteti a világi országot és az Isten országát egymásba; a régiek
amennyiben a láthatatlan országot egy láthatóban szimbolikusan
megjelenítették, az újak amennyiben a láthatatlant belesüllyesztik a
láthatóba mint dinamikus energiaforrást. (…) A jobb és baloldaliak
nem viselik el, hogy az időbeli létezés töredékes. Formulákat kínál-
nak, hogy a töredék miként egészíthető ki egésszé, talán mint egész
már hogyan olvasható.”4 Ebben a kontextusban érthető, hogy miért
éppen annak az Ágostonnak nemcsak az időelemzése, de általában
történelemteológiája lesz Balthasar vonalvezetője, aki oly nagy
hang súlyt fektetett a civitas Dei, a civitas terrena és az egyház soha
nem azonosítható különbségére. A bázeli teológus e fő gondolati
ívhez kapcsolódóan vet számot néhány modern történelemfilozófiai
koncepcióval (Vico, felvilágosodás, Hegel, Löwith, Jaspers).

Balthasar történelemteológiájának nagy témái új perspektívában
jelennek meg a szerző teológiájának szintézisét nyújtó trilógiában,
annak is második nagy egységében, a Theodramatikban. E művében
a bázeli teológus a történelem egyetlen nagyszabású drámaként fel-
fogott „dráma-teológiai” koncepcióját dolgozza ki. Eszerint a te-
remtéstől az eszkatologikus beteljesedésig tartó emberi történelem
Isten nagy drámája az emberrel, melynek középpontjában és csúcs-
pontján e dráma főszereplőjének, Jézus Krisztusnak a megváltói drá-
mája áll passiójával, kereszthalálával, pokolra szállásával és feltáma-
dásával. Krisztus húsvéti drámája váltja meg a „relatív abszolútság”
drámai léthelyzetében élő embert, akit az idő, a halál és a bűn hatalma
ural, s aki a szabadság és hatalom ajándékával önmaga és mások ká-
rára folyamatosan visszaél. A történelem „dráma-teológiai” koncep-
ciója magából a bibliai kinyilatkoztatás szemléletmódjából adódik.
Balthasar szerint: „Ez a kinyilatkoztatás azonban egész alakjában,
nagyban és kicsiben drámai. A világáért önmagát latba vető Isten tör-
ténete, Isten és a teremtmény közötti küzdelem története a terem-
tés értelméért és üdvösségéért (…).”5Ez a dráma már azzal kezde-
tét vette, hogy a teremtő Isten igazi szabadsággal ajándékozta meg
teremtményét, hiszen drámai cselekvés csak ott lehetséges, ahol va-
lóban szabad cselekvők viszonyulnak egymáshoz. Isten-dráma ott
születhet, ahol az abszolút isteni szabadság jóvoltából létezik a te-
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remtményi, nem-isteni szabadság, mely képes dönteni Isten mel-
lett vagy ellen.6

A keresztény történelemteológia drámai formájának szükséges-
sége azonban nemcsak a bibliai kinyilatkoztatás tartalmából fakadó
követelmény Balthasar számára. Maga az emberi exisztencia is alap-
vetően drámai, sőt a tragikus jegyeit is magán viseli. A feszültségek,
szembenállások, küzdelmek, eltévelyedések, melyek az egyes ember
és az emberi közösségek életét drámaivá teszik, nem alkalmi, vélet-
lenszerű események, hanem magának az emberi létezésnek a drá-
maiságát tükrözik. Az ember lehatárolt lényként létezik egy lehatá-
rolt világban, értelme mégis nyitott a határtalanra, az egész létre.
Önmeghatározásra képes, amennyiben szabadon tud viszonyulni
előzetes meghatározottságaihoz, ám önmeghatározása nem teljes,
nem rendelkezhet mindenestül önmaga felett. Létezésének kezdete
(eredete) és vége felett nincs hatalma. Halála korlátot szab szabad-
sága játék terének. Végességét leplezi le kétpólusos létezése: a szel-
lem és test, a férfi és nő, az egyén és közösség, az én és a szerep fe-
szültsége. Az ember önmaga számára kérdés, s főként kérdéses
számára önmaga beteljesíthetősége.7 Ha Krisztus megváltói drámája
az emberi létezés drámájára és beteljesíthetőségének kérdésére adott
végérvényes válasz Isten részéről, akkor ennek minden drámai moz-
zanatát magában kell foglalnia, az emberi és bűnös létezés tragiku-
mának egész mélységét meg kell járnia úgy, hogy ezt az alászállást
az emberi létezést belülről megérintő, átalakító kegyelmi eseménnyé
tegye.8 A keresztény teológia Jézus Krisztus húsvéti drámája felől
mint Isten és ember drámáját világítja meg az egész történelmet, így
adja meg az emberi létezés drámájára a maga válaszát, és mutatja be
a vallási-filozófiai értelmezési törekvések részigazságait és határait.
A „dráma” kifejezés a „nehéz küzdelem” és a „feszültség” (drámai
fe szültség) mozzanatát is magában foglalja. Jelzi azt a „belső küz-
delmet”, amit a bűn kelt Istenben, s azt a nehéz és bravúros küzdel-
met, amit Isten folytat a bűnös ember megmentéséért. Balthasar fi-
gyelmeztet, hogy Krisztus megváltói drámájának győzelme nem
szüntette meg a drámai küzdelmet a történelemben — az egyes
ember, a közösségek és az emberiség történetében —, hanem még in-
kább kiélezi, amennyiben Krisztussal szemben így vagy úgy min-
denkinek állást kell foglalnia.9 A bázeli teológus a drámai küzdelem
történelmi kiéleződésének mozzanatát a történelmi haladás és fej-
lődés túlzottan optimista teológiáival szemben (Pierre Teilhard de
Chardin, Jürgen Moltmann) hangsúlyozza kritikusan. Dráma-teo-
lógiai történelemértelmezésébe korábbi történelemteológiájának
főbb témáit gondosan beépíti és egyben tovább is gondolja. Így pél-
dául Jézus időtapasztalatának kérdését Jézus eszkatológiájának
„apokaliptikus” mozzanata, valamint küldetéstudata felől is alapo-
san megvilágítja. A korábbiaknál részletesebben tárgyalja az ember
történeti exisztenciájának olyan meghatározottságait, mint: idő,
 halál, szabadság, hatalom, bűn, áteredő bűn. Jézus időtapasztalatá-
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val kapcsolatban igyekszik utánajárni annak a kérdésnek, amit első
történelemteológiai vázlatában éppen csak érintett: miként értel-
mezhető idő és örökkévalóság viszonya Jézus időtapasztalatának
teológiai fenomenológiája alapján. Ezzel lesz történelemteológiája
teljes: az antropológiai, krisztológiai, trinitárius, egyháztani és esz -
ka tológiai szempontok kiegészülnek a teremtéstani nézőponttal.

Balthasar történelemteológiájában lényegi szerepet játszik annak az
egész történelemben, de különösképpen Jézus Krisztus történetében,
s legfőképpen a Krisztus utáni történelemben érvényesülő törvény-
szerűségnek az értelmezése, melyet ő apokaliptikus mozzanatnak
nevez.10 Az általunk vizsgált művei mindegyikében felbukkan ez az
alapgondolat. Már a Theologie der Geschichtének a gondolatmenete
azzal zárul, hogy a Jelenések könyvének a négy apokaliptikus lo-
vasról szóló képében (Jel 8,1–8) találja meg a történelemben zajló
szellemi küzdelmek végső értelmezési kulcsát.11 Később, a Das Ganze
im Fragmentben az „Apokaliptikus mozzanat elkerülhetetlensége”
című fejezetben ismét a Jelenések könyvének történelemteológiájá-
hoz fordul a világtörténelmi folyamatok értelmezéséhez. Az „apo-
kaliptikus mozzanat” tartalmát azonban a legbőségesebben a
Theodramatiknak a Cselekmény (Handlung) alcímet viselő harmadik
kötetében fejti ki. E kötet első fejezetének címe: Az Apokalipszis je-
gyében (Unter dem Zeichen der Apokalypse) jelzi, hogy a bázeli teoló-
gus az Isten-dráma cselekményének az értelmezéséhez kiinduló-
pontnak tekinti, és hermeneutikai kulcsnak választja az egész
Szentírás utolsó írását, a Jelenések könyvét. E bibliai szöveget úgy
olvassa, mint a Jézus Krisztus húsvétja eszkatologikus eseményé-
nek a látószögéből megfogalmazott keresztény történelemteológia
és prófécia alapdokumentumát. Balthasar a következőképpen fo-
galmazza meg a világtörténelem „apokaliptikus természetű” alap-
törvényének a lényegét: „Krisztus uralma minél inkább a világ vi-
lágosságának, a hegyen épült városnak, kovásznak bizonyul, vele
szemben az ellenállásnak és a sátáni ellenjátéknak annál erőtelje seb-
 ben kell kitörnie. E törvény nem volt újdonság, hiszen messzeme-
nően uralta az Ószövetséget, ahol Isten kinyújtotta kezeit egy aka-
ratos nép után, amely a bálványáldozatok által őt folyamatosan
haragra ingerli, és a szeretet a bosszú alakját ölti. (…) S éppúgy
uralja az Újszövetséget, ahol Jézus szeretetének a népe iránti mind
nagyobb kinyilvánítása a nép makacs ellenállásához és Jézus halá-
lának az elhatározásához vezet; ahol Jézus könnyet hullat Jeruzsá-
lem felett, mert nem ismerte fel az órát, és ezért pusztának és üres-
nek kell megmaradnia (Lk 13,34sk.). Az Apokalipszis (Jelenések
könyve) csak abban különbözik, hogy itt a növekedés törvénye a
Bárány kivívott győzelme felől igazolódik; a világtörténelem —
ebben Ágoston jól látott — nem előre haladó integráció folyamata-
ként valósul meg, hanem a növekvő és — az Ellen-Háromság és az
Ellen-Bárány utánzásaként (13,11) — a mind nehezebb megkülön-
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böztetés jegyében. Ezzel valami érthetővé válik az Apokalipszis
paradoxonából: hogy a Bárány az egész történelem végérvényes
győzteseként és Uraként tud fellépni, és mégis, ezzel egyidejűleg
harcba és ütközetbe lovagolhat ki (19,11sk).”12 Az idézett szakasz-
ban megjelennek a világtörténelem „apokaliptikus alaptörvényé -
nek” a leglényegesebb összetevői: az egész történelmen átívelő és
egyre fokozódó szellemi harc; a húsvétjában már győztes Krisztus
tovább folytatódó küzdelme a történelem végéig; Krisztus ellenlá-
basainak Krisztust utánzó hamis magatartása; a kétértelműség nö-
vekedése, s ezzel együtt a megkülönböztetés növekvő nehézsége; a
haladás és integráció felszíne, nem egyszer annak leple alatt meg-
húzódó szembenállások kiéleződése. E sorhoz csatlakozik még két
további mozzanat: az apokaliptikus elem érvényesülése mind az
egyház–világ viszonylatában, mind az egyházon belül; az üldözte-
tések fokozódása és a (vér)tanúság szükségessége.

Balthasar olvasatában az Isten és ember kapcsolatának történetét
drámaivá — a szó teljes értelmében igazi Teo-drámává — a legin-
kább az teszi, hogy Isten szeretetének a mind teljesebb kinyilat-
koztatására az ember részéről e szeretet mind teljesebb elutasítása
a válasz. Ez a törvényszerűség áthatja már az Ószövetséget, de
csúcspontját valójában Jézus történetében éri el. Jézus hallatlan igé-
nyének, hogy ő emberségében személyesen maga az Isten Igéje és
az ember Megmentője, Isten megmentő szeretetének a teljes kinyi-
latkoztatása, az ember ellenáll és halálra adja őt. Jézus győzelme —
e tetőpontra jutó drámai feszültség feloldása — abban áll, hogy a
kereszten Jézus a bűnös helyére lépve elszenvedi a világ bűnének
legvégső következményeit, és feltámadva a halálból Isten békéjét
és örök életét nyújtja ajándékul. Balthasar azonban hangsúlyozza,
hogy ez az isteni megoldás nem vet véget a történelem drámájá-
nak, sőt még inkább kiélesíti a „minél nagyobb isteni szeretet, annál
erőteljesebb ellenállás” alaptörvényét. A végső isteni szeretet végső
döntés elé állít: a végső hitbeli elfogadás vagy a végső elutasítás vá-
laszútjára helyez. A már győztes Báránynak ezért kell újra harcba
indulnia a történelem színpadán, hogy mindenkit győzelmének ré-
szesévé tegyen: a benne hívőket megerősítse a (vér)tanúságtételre,
a makacsul ellenállókat megtérésre indítsa, az elpártolókat vissza-
hívja, a félszívvel hívőket figyelmeztesse, az istenellenes hatalmak
hazugságait leleplezze. Az Apokalipszisnek — s vele együtt a dön-
tésről, ítéletről, megosztottságról, üldöztetésről szóló evangéliumi
és páli kijelentéseknek — ez a történelemteológiája minden más,
csak nem egy nyugodt előre haladásról, fejlődésről és egységesü-
lésről szóló történelemkoncepció.

Mivel Balthasar a Jelenések könyvét történelemteológiai próféciá-
nak tekinti, a Krisztus utáni történelmet, s főleg a 20. századi és kor-
társ történelmi folyamatokat az „apokaliptikus elem” érvényre ju-
tásának a fényében értelmezi. Az újszövetségi Apokalipszis aktuális

12TD III, 20sk. Vö. uo.
48sk.; 53sk.; 399.
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üzenetét igyekszik megfogalmazni a jelenben is zajló, sőt élesedő
szellemi harcról. Diagnózisa szerint az „apokaliptikus elem” a tör-
ténelmi folyamatok elfedett kétértelműségében, a fokozódó ke-
resztényellenességben és a kereszténység/krisztusi utánzásában,
pótlékainak a keresésében figyelhető meg. Das Ganze im Fragment
című művében a világ egységesülésének és az egyetemes kommu-
nikáció történelmi megvalósulásának a kérdése kapcsán két para-
digmát vázol, melyek erősödő összeütközése várható. Az egyik pa-
radigmát „az ész nyitottsága és kizárólagossága” jellemzi, ahogy
az például Jaspers filozófiájában testet ölt.13 Ebben a szemlélet-
módban a határtalan és előre haladó kommunikáció alapja a közös
észben való részesedés, mely eltekint a személyek valódi egyszeri-
ségétől, és indifferens szabadsággal távolságot tart bármelyik konk-
rét személy vagy vallás melletti elköteleződéstől. Ezzel szemben áll
az integráció és kommunikáció keresztény paradigmája, melyet
Balthasar úgy jellemez, mint a „kizárólagosság és a szövetség nyi-
tottsága”. A szövetségről szóló bibliai tanúságtétel szerint a hívő
ember „kizárólagos” szeretettel és elköteleződéssel tartozik az őt
szabadon kiválasztó Isten iránt. Ez a kizárólagos viszontszeretet
azonban nem bezárja őt önmagába, hanem megnyitja mások felé.
E bibliai szövetségteológia Krisztusban éri el csúcspontját, akire a ke-
resztény, mint Isten abszolút szeretetének a legkonkrétabb megtes-
tesülésére tekint. A bibliai ember, s főként a keresztény nem tudja és
nem is akarja relativizálni az önmagát Krisztusban történelmileg
kinyilatkoztató Istenbe vetett hitét, de ezzel a „kizárólagossággal”
még nem veszíti el kommunikációs képességét, sőt éppen ezen „ki-
zárólagos” szeretet alapján mélyebb kommunikációra tud lépni má-
sokkal. A keresztény exisztencia „nem tud mindenre nyitott lenni
azon a síkon, amelyen a felvilágosult vagy kantiánus vagy hegeliá-
nus vagy jaspersi liberális ész nyitott akar maradni. Ez a fajta nyitott-
ság minden emberi nem-abszolútságának a kifejezése, a filozofáló
szellemé is, minden világon belüli álláspont relativitásáé, változtat-
hatóságáé, kiegészíthetőségéé (veritas intellectus nostri mutabilis est: Sth
Ia q 16 a 8). Sőt egy még erősebb kérdőjellel kell ellátni, amennyi-
ben áteredő bűn módján arra tör, hogy absztrakt és üres nyitottsá-
gát, amellyel hatalomvágyón a konkrét valóságot hatalmába akarja
keríteni, a szeretet Isten önközlésében megalapozott igaz nyitottsá -
gának a helyére tegye: eritis sicut dii. (…) Így a keresztény exisz ten -
cia nyitott lehet a Szentléleknek, vagyis a szeretetnek a síkján, amely
anélkül, hogy elvonatkoztatva a megértett pólusok fölé emelkedne,
és fentről toleránsan letekintene rájuk, mint a Mindig-Másikak kö-
zötti kapocs történik meg — s valójában mindig több történik, mint
amennyi megértett lesz.”14

Balthasar olvasata szerint a kommunikáció és integráció két pa-
radigmája közötti összeütközés élesedése várható. Ha a nyitott ész
követi a saját logikáját, akkor egy bizonyos ponton a keresztény-
ségtől is követelni fogja saját logikájának az átvételét. Így meglepő

13Karl Jaspers:
Der philosophische

Glaube, 1948;
Der philosophische

Glaube angesichts

der Offenbarung.

Vö. GF 203–205.

14GF 213.
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módon éppen az önmagát nyitottnak tekintő ész teszi önmagát ki-
zárólagossá. „Az egyetemes világszellem mint nyitott ész minden-
kit ‘kiközösít’, aki a kommunikációt másként érti mint ő. Éppen így
dicsőül meg mint ész, hiszen elvégre az észből kiközösített önma-
gát közösítette ki és így esztelennek bizonyult.”15 Ennek elviselése
a keresztényektől fájdalmas tanúságtételt kíván, s az üldöztetések
vállalását is megköveteli. „Kereszténynek lenni egy önmagát egye-
sítő világban mindig nehezebb kell legyen. Nem azért, mert a ke-
resztényeknek önmagában nézve nehézséget jelentene, hogy a kultu-
rális munkában részt vegyenek vagy a dialogikus ész síkján minden
embertárssal ugyanolyan nyílt és megértő párbeszédben legyenek,
mint a nem-keresztények. Sokkal inkább azért, mert az összezáruló
világi ész másként nem, csak toleráns-relativizáló módon tud eljárni,
és saját nézőpontjából azt a méltánytalan kívánságot kell a keresz-
ténység felé támasztania, hogy önmagát éppolyan relatív módon
értse, ahogyan azt szükségképpen a másikakról, a nem-kereszté-
nyekről érti. Ezen a határon azonban a keresztény igazság tanúsí-
tása élettanúság és vértanúság (martyrion) lesz.”16

Dráma-teológiai művében Balthasar behatóan foglalkozik a határta-
lan fejlődés és a szekularizmus ideológiájával, mely megítélése sze-
rint az apokaliptikus elem olyan ismertetőjegyeit viseli magán, mint:
kétértelműség, a valóságot elfedő hamis látszat keltése, vallási pótlék
kínálása, önpusztítás fokozott veszélye, szellemi küzdelem növeke-
dése, keresztényellenesség és üldözés. Magukért beszélnek a Theo dra -
matik harmadik kötetének a témával foglalkozó olyan fejezetcímei,
mint: „A haladás álságos képe”, „A gonoszság titka”.17 Míg a Das
Ganze im Fragment című munkájában a bázeli teológus elsősorban azt
mutatta meg, hogy a történelmen belüli szakadatlan fejlődéssel sem
tudja az ember saját létezésének töredékességét kikerekíteni és lété-
nek végső értelmét megadni, addig a Theodra matikban még egy lé-
péssel tovább megy, amikor arra mutat rá, hogy a határtalan fejlődés
szekuláris ideológiája és az erre épülő hatalmi berendezkedés milyen
mértékben romboló, ember- és Krisztus/keresztényellenes.

A szekuláris haladáseszme végső soron mind harcos ateista vál-
tozatában (Marx: ateista humanizmus), mind a „felvilágosult hu-
manizmus” alakjában „eltekint Isten lététől”, amikor az ember „üd-
vösségét” kizárólag földi, a történelmen belüli, emberi erővel —
forradalmi átalakulással (Marx) vagy technikai és politikai fejlődés-
sel — megvalósuló „jólétként” és „igazságos társadalomként” kép-
zeli el. A szekularizációs folyamatot, mely végül az ember totális au-
tonómiájának állításába torkollt, a végeredmény felől nézve Balthasar
úgy értékeli, hogy az vallási erőket sajátított ki és torzított el, hogy
vallásellenes s egyben vallási pótlékká váló ideológia legyen.18 A tech-
nikai fejlődés, mely kezdetben az embert szolgáló eszközök előállí-
tására irányult, a metafizika kiiktatásával idővel a politikai és az er-
kölcsi élet tartományát is maga alá gyűrte, „a társadalom egész életét

15GF 215.

16GF 214.

Az apokaliptikus elem

aktualizáló értelmezése

a Theodramatikban

17TD III, 80; 413.

18TD III, 80.
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technikává változtatja és az egyén autonómiáját és méltóságát ennek
feláldozza”. A „haladás” eszméjével és ideológiájával kapcsolatban
Balthasar több nyugtalanító és kritikus kérdést fogalmaz meg. Mi a
végső célja ennek a fejlődésnek, ha egyszer minden részcél elérése
után is tovább haladunk? S ha egyszer mégiscsak elérnénk azt a tör-
ténelmen belüli nem világosan látható végcélt, akkor nem süllyedne-e
le a puszta eszköz szerepébe minden korábbi emberi élet, erőfeszítés
és szenvedés? Sejtése szerint a határtalan fejlődés gondolata végső
soron kimenekülés az időből és elmenekülés az öröktől: „A haladás-
hit menekülés az időből, mivel az időben lévő minden öröktől me-
nekül”.19 Annak a megmutatkozása, hogy az ember „abszolút rela-
tív” lényként „valami abszolút dolgot törekszik a relatív, véges létébe
és tovatűnő idejébe beleírni, ám mivel ez nem sikerül, állandóan to-
vább haladni kényszerül”.20

Balthasar meglátása szerint a keresztény hit legeltökéltebb ideo-
lógiai ellenlábasa és konkurense nem a nagy világvallások valame-
lyike, hanem a határtalan fejlődés szekuláris és ateista ideológiája.
Ennek az eszmének a valóra váltását kísérelték meg hatalmi esz-
közeikkel, erőszakszervezeteikkel, koncentrációs táboraikkal és
propagandagépezetükkel a kommunista rendszerek vezérei. A bá-
zeli teológus ugyanakkor arra is utal, hogy egy önmagát „felvilá-
gosodás”-nak és „humanizmus”-nak nevező bármiféle „világmeg-
váltó” ideológia — a szabadság, a testvériség és az egyenlőség
jelszava alatt — az embert kiszakítva természetes (családi, közös-
ségi) kötelékeiből, mérték nélküli autonómiát ígérve és a technikai
fejlődés eredményeinek valláspótlékát kínálva neki, a megfelelő ha-
talomkoncentráció és hazugság/manipuláció mellett, maga is em-
berromboló és keresztényellenes apokaliptikus helyzetet idéz elő.
Balthasar olvasatában a Jelenések könyvében szereplő három szim-
bolikus állat egyfajta „ellen-háromságot” alkotva hamis, félreve-
zető módon „utánozza” a történelemben a keresztények által di-
csőített, igaz Szentháromságot. A tengerből feljövő első vadállat az
Antikrisztust jeleníti meg, aki messiásnak, az emberiség felkent
megváltójának kiadva önmagát, de valójában Krisztus ellenlábasa-
ként és istenkáromlóként, önmagát ünnepeltetve gyakorolja totális
hatalmát az emberiségen. A második vadállat a hazugság lelkét jel-
képezi, aki a Szentléleknek, az Igazság Lelkének álcázott ellenlába-
saként félrevezeti és rászedi az embereket, látszatcsodákat tesz, s
így segíti, növeli az Antikrisztus nyilvános hatalmát. A harmadik
állat a sárkány, aki mindig háttérben marad, s csak a két vadállaton
keresztül gyakorolja uralmát. A történelemben működő gonoszság
és hazugság forrása ő, a szeretet megtagadása, akit a Jelenések
könyve sátánnak és ördögnek, ellenfélnek és szétszórónak nevez.
E „pokoli háromság” ugyanannak a történelemben működő gonosz -
ságnak, a szeretet elutasításának hármas teremtményi formája. El-
lenképe az igaz Szentháromság Istennek, az Atya, Fiú és Szentlé-
lek örök és isteni szeretetének.

19TD III, 86.

20TD III, 87.
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Balthasar hangsúlyozza, hogy e szellemi harc az egyházon belül
is zajlik kezdete óta, végig haladva a történelmen. A Jelenések köny-
vének próféciája teljes mértékben magára az egyházra is vonatkozik.
Erre már a Theologie der Geschichte utolsó lapjain is figyelmeztetett:
„Így szemlélve nem a Jeruzsálem és Babilon Civitates-e közötti harc
a történelem magja, hanem egy még mélyebb, erősebb, eltökéltebb
birkózás. ‘Babilon bennünk’ az, melynek feltétlenül vereséget kell
szenvednie.”21 A tévtanítások, a viszályok, a szakadások jelzik e belső
küzdelmet. A bázeli teológus állandó és egyik legnagyobb veszély-
ként tekint azokra a törekvésekre, melyek „háziasítani” igyekeznek
a hitet, vagyis kiüresíteni és meghaladni. Előrejelzése szerint az egy-
házon belül a szekularizmus befolyásának a felerősödése várható,
mely megkívánja, hogy a hívők elsajátítsák és gyakorolják a szelle-
mek megkülönböztetésének az ajándékát és felkészüljenek a lelki
küzdelemre. „A véggel szembesülő keresztény-ellenesség fokozó-
dása egyszerre mindkettőt előidézheti: az elvárt nagy elpártolást a
hittől és a megmaradó ‘kis nyáj’ elmélyült megtisztulását a kiélezett
próbák által.”22 Az egyéni helytállás és példamutatás ereje azonban
éppen ebben a küzdelemben mutatkozik meg igazán. Az egyház
megtisztulásának és megújulásának az igazi katalizátorai továbbra
is a szentek lesznek, akik felráznak, lelkiismeretvizsgálatra indíta-
nak, új kezdeményezésekkel állnak elő, és nem engedik, hogy else-
kélyesedjék Krisztus követése az egyházban.23

A keresztény történelemteológia „apokaliptikus elemének” kö-
vet kezetes hangsúlyozásával és aktualizálásával Balthasar történe-
lemértelmezése a saját korában sokak szemében egészen „korsze-
rűtlennek” hathatott. A bázeli teológus nem csatlakozott a világi
fejlődéseszme erős lenyomatát magán viselő teológiai történelem-
értelmezésekhez, melyek a 60-as és 70-es években a maguk egy ol-
dalú fejlődésoptimizmusával eluralták a keresztény teológiai gon-
dolkodásmódot. Amikor mások túl könnyedén csupán a szekuláris
fejlődésideológia keresztény alkalmazási lehetőségeit keresték, a
bázeli teológus arra a mélyben zajló folyamatos és fokozódó szel-
lemi harcra hívta fel a figyelmet, mely a totális igényekkel fellépő
világmegváltó ideológiák és Krisztus totális evangéliumi igénye kö-
zött zajlik. A szellemi fősodorral szemben a bázeli teológus éleslátó
kritikai érzékkel fogalmazta meg fenntartásait, s merte ismét aktua-
 lizálni a bibliai/keresztény történelemfelfogás sokak szemében
meghaladottnak tekintett „apokaliptikus elemét”. A harmadik év-
ezred elején újra olvasva műveit, sok tekintetben ismét „korszerű-
nek” érezzük diagnózisait és előrejelzéseit. E tárgyi helytállóság
mellett történelemteológiáját különös értékkel ruházza fel az a gon-
dolkodói magatartás, melyből teológiai reflexiója fakadt: szellemi
bátorság a „korszerűtlenség” vállalásához és a szellemek megkü-
lönböztetésének gyakorlása.

21TG 110–111.

22TD III, 437.

23TD III, 434-438.
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