
ÁTFOGÓ TÖREDÉKEK
Puskás Attila: Megismertük és hittük 
a szeretetet. Metszetek Hans Urs von
Balthasar szeretetteológiájából

Bármennyire is nehéz és kockázatos jóslatokba
bocsátkozni a közelmúlt keresztény szellemisé-
 gének jövőbeli sorsával kapcsolatban, egyre va-
lószínűbb nek mutatkozik, hogy a huszadik század
sokrétű gondolati erőfeszítései közül csupán né-
hányban van meg a továbbéléshez szükséges ere-
detiség és gondolati erő. Más szóval, ha valaki azt
szeretné tudni, hogy a következő évezred elején a
katolikusok mely gondolkodókra fognak emlékezni
korunk áttekinthetetlenül színes szerzőpalettájából,
már most is lehetnek biztos támpontjai. Úgy tűnik,
hogy az átlagos teológiai tudat egy-egy századból
öt szerzőnél többet nem tart számon, és szinte biz-
tosnak tekinthető, hogy az elkövetkező évszáza dok
próbáját kiálló katolikus szellemi nagyságok között
mozdíthatatlan helye van a műveit szinte kizáró-
lag németül papírra vető svájci Hans Urs von Bal -
thasarnak. Már csak ennél a kivételes szellemi rang-
nál fogva is komoly esemény, hogy a magyar olvasó
terjedelmében, szándékában és tényleges kivitele -
zésében egyaránt nagyszabású áttekintést vehet
kéz be a Budapesten dogmatikus teológiát oktató
Puskás Attila jóvoltából.

A Megismertük és hittük a szeretetet címet viselő
kötet tizenhárom tanulmányt tartalmaz. A legke-
vésbé sem ítélhető zavaró tényezőnek, hogy nem
egységes és rendszeres könyv született, hiszen maga
Balthasar számos helyütt kifejezi kételyeit és fenn-
tartásait a rendszeralkotó szándékkal kapcsolatban,
és a saját írásainak töredékességét felpanaszló
Erik Petersont is azzal vigasztalta egyik levelében,
hogy az emberi szellem jelenlegi állapotának mi
sem felel meg jobban a töredéknél. A kötetben ösz-
szegyűjtött tanulmányait Puskás Attila leplezetlen
rokonszenvvel írta meg: a szövegekből kitűnik,
hogy nem csupán érdekes jelenségnek tartja a be-
mu tatott gondolkodót, hanem vonzónak, meg-
győ zőnek és követendőnek látja a szellemi vilá-
gát. A Megismertük és hittük a szeretetet ezzel együtt
azt is tanúsítja, hogy Hans Urs von Balthasar a ki-
lencvenes évektől érvényesülő nemzetközi tenden -
ciákhoz hasonlóan a háború utáni évtizedekben
uralkodó megítélésével ellentétben immár Magyar -
országon sem számít teológiai szempontból ezo-
te rikus, marginális és gyanús szerzőnek, hanem
szerves alakja lett a tudományos teológiának és az
általános egyházi tudatnak egyaránt.

Az önálló tanulmányokból eredő töredékesség
ellenére a könyv arra vállalkozik, hogy átfogóan az
olvasó elé tárja a bemutatott szerző teológiai vilá-

gát. Célkitűzését kétféleképpen igyekszik megva-
lósítani. Egyrészt oly módon, hogy képet nyújt Bal -
thasar írásainak tartalmi sokrétűségéről, másrészt
úgy, hogy minden esetben Balthasar gondolko-
dásának belső középpontjából indul ki, belső
közép pontjához viszonyít mindent, a balthasari
esztétikát, filozófiát, teremtéstant és megváltástant
éppúgy, mint az antropológiát, az egyháztant, a val-
lásteológiát és az eszkatológiát (a felsorolásból is ki-
tűnik: a szerző nem tagadhatja, hogy akadémiai te-
ológiát művel, hiszen áttekintéseit igyekszik egy-
egy tudományterülethez és konkrét teológiai
szakterületekhez kötni). A balthasari gondolkodás
belső elvét Puskás Attila a Jézus Krisztusból kiin-
duló (krisztológiai gyökerű) és a Szentháromság di-
namikus valóságát minden területen érvényesítő
(trinitárius horizontú) szemléletmódban jelöli meg,
s ezt a meggyőződését a tanulmányaiban is rend-
re szervező elvvé teszi.

A kötetbe felvett írások mindvégig magas szin-
 tű nyelvi megformáltsággal kidolgozott, tágas
szö vegbázison mozgó, precíz és árnyalt elemzéseket
és áttekintéseket tartalmaznak. Nem kifogá solható
a szerzőnek az a döntése, hogy csupán alkalomsze -
rűen és elszórtan foglalkozik a Baltha sarról értekező
teológiai szakirodalommal: célja elsősorban a sváj-
ci gondolkodó bemutatása, és nem a szakköny-
vekben zajló teológiai polémiákhoz kíván eligazí-
tást nyújtani. Ezzel együtt is komoly erénye a
könyvnek, hogy a legkülönbözőbb kérdéskö rök kel
kapcsolatban rámutat Balthasar elgondolásainak új-
szerű jellegére, és kiemeli az iskolás teo lógiá ban ural-
kodó elképzelésekhez képest megállapítható ere-
detiségüket. A szerző két további szuverén dönté-
sét illetően sem lehet kifogása a józan olvasónak.
Egyrészt elzárkózik attól, hogy Balthasar szellemi
világában helyet biztosítson an nak az Adrienne von
Speyrnak, akinek a műveit Balthasar a saját írása-
inál sokkal fontosabbnak tartotta. Adrienne-ről
csak egyetlen tanulmányban esik szó, bár nem biz-
tos, hogy az e helyütt használt „misztikus látomá-
sok” (217.) kifejezéshez a két bázeli író a jóváha-
gyását adta volna. Másrészt nem szentel figyelmet
Balthasar szellemi genezisének (az egyházatyák vi-
lágában elmélyülő vizsgálódásainak kivételével),
életútjának, egyházpolitikai állásfoglalásainak és kö-
zösségalapító/közösségirányító tevékenységének.
Az utóbbi tartózkodáshoz különösképpen is joga
van, hiszen Balthasar mindig arra figyelmeztetett,
hogy a kereszténység szférájában az életút és a szub-
jektív tényezők teljesek lényegtelenek az egyház
szempontjából lényeges küldetéshez képest.

A tizenhárom tanulmány között három kiemel -
 kedő található: a Balthasar egyháztanával foglal-
 ko zó (Az egyház Isten szeretetének erőterében), az

152

KRITIKA

14_KRITIKA_Görföl Tibor_Layout 1  2014.01.15.  12:03  Page 152



eszkatológiai kérdéseket áttekintő (Az ember „vég-
ső dolga”: Isten) és a teológiai esztétikának figyelmet
szentelő (Teológiai esztétika: az isteni szeretet szépsé-
ge). Bár az összes írás hamisítatlanul, árnyaltan és
leegyszerűsítésektől mentsen mutatja be Balthasar
szemléletmódját, elsősorban az említett három
esetében van (a svájci teológus kifejezéseivel élve)
igazi „hús” a teológiai „vázon”: ezekben a tanul-
mányokban mutatkozik meg leginkább Balthasar
világának összetettsége, szerteágazó gyökérzete, új-
szövetségi és teológiatörténeti alakokat valódi
szel lemi igénnyel értelmező igénye, polémiáinak
szuverén ereje és a konkrétumokhoz való vonzó-
dása. Mert Puskás Attila többnyire a balthasari gon-
dolkodás alapvető szerkezeti elemeit, absztrakt épí-
tészeti elveit és struktúraszervező meggyőződéseit
tartja szem előtt, vagyis a dogmatikai szempontból
legfontosabb gondolatokra „lecsupaszított” bal -
thasari világot mutat be. Ehhez minden joga meg-
van, és célkitűzésének nagy precizitással és érzé-
kenységgel is tesz eleget. Ugyanakkor az említett
három szövegben üdítően hat, hogy megismerhe-
tővé válnak Balthasarral szemben megfogalmazott
kritikák, (teljesen persze másutt sem hiányzó) te-
ológiatörténeti összefüggések és nem utolsósorban
azok a balthasari elemzések, amelyeknek konkré-
tumok a tárgyai (például tényleges egyházi kül-
detések vagy a jézusi életút konkrét szakaszai).

Szintén üdítő jelensége a kötetnek, hogy helyen -
ként megvilágító erejű elemzésekbe bocsátkozik
olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek Baltha -
sarnál nincsenek részletesen kifejtve (ilyen példá-
ul az általában vetett szellemi szubjektum és a te-
ológiai értelemben vett személy közötti összefüg-
gés [140–144.]), és időnként olyan problémákra is
rámutat, amelyek eldöntetlenek vagy homályosan
maradnak a balthasari szövegekben (ilyen példá-
ul a halálban vagy a halál után meghozott döntés
kérdése [253.]).

Puskás Attila elsősorban absztrakt — teljesen le-
gitim — érdeklődésével függ össze, hogy Balthasar
elgondolásait előszeretettel helyezi el ellentétes vagy
eltérő álláspontok (újskolasztikus dogmatikai vé-
lemények, hagyományos meggyőződések vagy
akár a hegeli filozófia) összefüggésében. Ebből a
szempontból a tanulmányoknak jót tesz, hogy a
szerző magabiztosan mozog az újskolasztikus
gondolkodás és a tomista filozófia világában: e té-
ren minden olvasó csak hálás lehet az újskolaszti-
kus hitelemzésről vagy a tomista ismeretmetafizi-
káról nyújtott világos összefoglalásokért. Hiánynak
érezhető azonban, hogy a vélemények ütközteté-
sének absztrakt igénye nem tud kitágulni magának
a balthasari világnak az összetettebb bemutatásá-
ig. Magyarán: miközben megtudjuk, hogy Balthasar
milyen sokrétűen határolódik el a nyugati és a ke-
leti teológiatörténet meghatározott pozícióitól, ar-
ról már kevésbé tudunk benyomást alkotni, hogy

a legfontosabb meggyőződéseit mennyire össze-
tetten bontja ki és illusztrálja. Ennek oka, hogy egy-
egy kérdés kapcsán Puskás Attila többnyire egy-egy
konkrét balthasari szöveget vesz alapul, foglal össze
és mutat be. Az egyház és Krisztus jegyesi kapcso -
latát bemutatva szót ejthetne az Isten népe fogal-
mát középpontba állító egyháztannal szemben (más
szövegekben) megfogalmazott bírálatoknak, a pé-
teri küldetést bemutatva szót ejthetne a Péterről raj-
zolt kép (más szövegekben bemutatott) egyéb
színeinek és a „küldetésközpontú egyházszemlé-
letet” (172.) taglalva szót ejthetne az egyházi kül-
detésekről írt átfogó áttekintésekről (Bernanos, Kis
Szent Teréz, Elisabeth de la Trinité, Henri de Lu bac,
Romano Guardini, Adrienne von Speyr). Szintén
a konkrétumok hiánya jelentkezik abban, hogy az
egyháztannal kapcsolatban kevés szó esik az evan-
géliumi tanácsoknak elkötelezett laikus életálla-
potról (189–190.), a vallásteológia összefüggésében
a mítoszról alkotott összetett balthasari felfogásról
(199–204.), filozófiai téren a „szentek metafizikájá -
ról”, amely oly fontos volt Balthasarnak. Az utób-
bi szempontból paradox módon Puskás Attila
(teológusok között ritkaságszámba menő) filozó-
fiai érzékenységének és műveltségének tudható be,
hogy ott is általános filozófiai hatást gyanít, ahol a
„szentek metafizikája” érvényesül Balthasarnál: a
szép érdeknélkülisége például nem Kanttól került
a teológiai esztétikába (27.), hanem attól az Ange-
lus Silesiustól és Eckhart mestertől, akinek a miértje-
nincs szépről és jóról illetve az ezeknek megfelelő
higgadtságról, eloldódottságról, belső független-
ségről alkotott felfogását Balthasar egyenes vonal-
lal köti össze Loyolai Szent Ignáccal és az ignáci indi -
ferenciával. A legfájdalmasabb hiánya a kötetnek,
hogy az olvasó nem ismerheti meg azt a plasztikus
és hallatlanul eredeti képet, amelyet Balthasar ma-
 gáról Jézus alakjáról fest meg. Különös módon Jé-
zus konkrét valóságát a kötetben mindenütt hát térbe
szorítja a Fiú szentháromsági valósága, és ahol a föl-
di Jézus szóba kerül, ott elsősorban azon a ponton
jelenik meg az alakja, ahol elveszíti alakszerűségét:
a halállal és a pokolra szállással kapcsolatban.

Persze akinek vitatkozni támad kedve a kötet-
ben olvasható elemzésekkel és értelmezésekkel, az
Puskás Attilában korunk egyik legfelkészültebb és
legképzettebb Balthasar-szakértőjével kerül szem-
be: napjainkban kevesen ismerik olyan behatóan
a svájci szerzőt és kevesen értik olyan mélyen gon-
dolkodásának alapvonalait, mint a budapesti dog-
matikus. Ha pedig figyelembe vesszük, hogy a há-
ború után ilyen terjedelmű és ilyen minőségű át-
tekintés egyetlen modern teológusról sem készült
Magyarországon, akkor a Megismertük és hittük a sze-
retetet túlzás nélkül az elmúlt hetven év egyik leg-
nagyobb teológiai eseményének minősíthető. (Szent
István Társulat, Budapest, 2012)
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