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A VILÁG SZÓSZÓLÓJA

Karl Rahner a múlt hónapban töltötte he hatvanötödik életévét. Az el
múlt években sem csökkent, sőt még csak fokozódott szinte közmondásos ter
mékenysége. A hatvan éves Rahner tiszteletére kiadott kétkötetes gyűjtemé

nyes munka (Gott in Welt. Freiburg, 1964) már 887 művét sorolja fel. Azóta
megkétszereződöttez a szám. Az elmúlt öt év irodalmi termése közel négyezer
nyomtatott oldalra tehető. Hét önálló kötete jelent meg, befejezte a Lexikon
für Theologie und Kirche új (harmadik) kiadását, megjelent a gyakorlati teo
lógia céljait szolgáló - többekkel együtt szerkesztett és írt - Handbuch der
Pastoraltheologie első négy kötete, a Sacramentum mundi című kérígmatíkus
lexikon első két kötete. Közben részt vett a zsinaton, utazott, előadásokat tar
tott Európa különböző országaiban és Amerikában. Ezen kívül elfogadta a
münsteri egyetem meghívását; a müncheni vallásfilozófiai tanszéket felcse
rélte a számár'a jszervezett dogmatikai tanszékkel.

Hírneve messze túlnőtt hazája határain, hatása nem szorítkozik barátaink
és tanítványaink szűk körére, ~Rendkívül nehezen fordítható műveit átültet
ték angol, spanyol, francia, olasz és flamand nyelvre, több külföldi egyetem
diszdoktorává avatta, A tiszteletére kiadott mű hatvan oldalon keresztül so
rolja fel azokat, akik jókívánságaikat küldték Jzületése 60. évfordulójára, Bí
borosok és pátriárkák, érsekek és püspökök, teológusok és egyetemi tanárok;
Barth, Bultmann, Cullmann, Heuleqqer, Visser't hooft és Gertrud 'L'on Le Fort,
fejezték ki nagyrabecsülésüket. XXIII. János pápa zsinati teológussá nevezte.
ki, VI. Pál pápa személyesen biztosította elismeréséről és munkásságának foly
tátására bátorította. Rahner nemcsak világhírű filozófus és teológus, hanem
egyúttal igen olvasott szerző is; könyveit olyan sokan vásárolják, hogy az
írásaiból .származó jövedelem egymagában elegendő két folyóirat, a Stímmen.
der Zeit 'és a Geist und Leben kiadásának anyagi fedezetére.

Mi a titka ennek az anyagiakhan is lernérhető óríási síkernek? Biztos,
hogy nem tudható be sem a divatnak, sem ra hírközlő eszközöknek. Egy teoló
gust mégsem lehet slágerénesként népszerűsíteni és divatbahozni. Különösen
azért nem, mert Rahner aligha olvasható rádiózás közben. Színes és telt, el
vontan is szemléletes. a tapánthatóságig megmíntázote, egyszerre több dirrimen
zíóban áradó dús nyelvét nem érti meg könnyűszerrel senki sem. Gondolatai
megerőltetik a felhasznált szavakat és fogalmakat. Nem nyílnak meg anélkül,
hogy az olvasó maga is el ne mélyedne Rahner gondolataiban, amelyekkel bi
zonyítja állításait. Az olvasónak magának is szembe kell néznie a személyes
állásfoglalását és elkötelezettséget megkövetelő kérdésekkel. Rahner írásainak
oly gyakran hangoztatott "nehezen érthetősége'' nem más, mint az örök ké
nyelmesek mindig kéznél lévő kíbúvója a szellemi erőfeszítés elől: ha valóban
olyan nehezen érthető, akkor míért veszik meg és olvassák könyveit oly sokan?

A világot szerető hU

A mai hivőket kínzó és gyötrő kérdésekre Rahner hamis biztonság színle
Iése nélkül, az Istenbe és az emberbe vetett mélységes hittel és bizalommal
válaszol. Sikerének titka abban rejlik, hogy valódi teológiai szükségletet elégít
ki. Az egész emberiséggel és mindenegyes emberrel rolionszenvező és rokon
szenvedő egyéniségének köszönhető, hogy nincs az _emberi létnek olyan sza
kadéka, amelyet ne ismerne a saját tapasztalásából ; válasza azért érikezik
meg, mert sohasem !kívülről, hanem mindig belülről, az emberi gyötrelmek
legmélyéről jön.
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A- lét keserű érvelése magányossá rteszi az embert, mint akit tátongó szakadék
vesz körül, s egyszerre csak úgy érzi, hogy zuhan a végtelenbe; mint aki minden
biztosíték nélkül ki van szolgáttatva saját- szabadságának. Körös-körül a sötétség
végtelen tengere, szörnyű ismeretlen éjszaka, az egyik ideiglenességből csak a
másikba mentí át magát, törékeny, szegény saját eseblegességében remegő, napról
napra megbizonyosodik arról, hogy mennyire függ a merő biológiai alapoktól.
ostoba társadalmi szokásoktól, még ott is, ahol szembefordul ezekkel a függő

ségekkel. Rájön, hogy életének a közepéri fészkel a halál: a határ maga, amelyet-
.-öncrejéből képtelen átíépní. Megtapasztalja. mint fakulnak el életének -ídeáliai,
mint vesztik el Ifjú fényüket, hogyan fárad bele az ember az okos beszédbe, s
lesz elege az élet és a tudomány vásárárt folytatott okos beszédekből, sőt még
a tudományból is. A kereszténység elleni tulajdonképpeni érv az élettapasztalat,
-ennek a szörnyű sötétségnek amegtapasztalása. Azt tapasztaltam. hogy a tudó
sok szakszerű érvei mögött, mint végső erő és előzetes döntés, - amelyből e
tudoményos vmegtontolások éltek, - míndig a lét végső tapasztalatai álltak,
.arnelyek elsötétítették. elfárasztották és elíkeserítették a szívet és a szellemet.
A sötétségnek, magánynak, a lét 1Ja&5ú lemorzsolódásának és halálos fáradságá
nak a kellős közepeből kiáltja oda az embereknek; van elég fény, elég öröm,
olyan ragyogó szerétet bent az emberi szívekben és annyi szépség kint a világban,
amelyet nem magyarázhat meg a semmit meg-nem okoló üresség, csak az abszo
lút férny, abszolút öröm, abszolút szaretet és szépség, tehát az abszolút lét, még
ha nem is fogjuk fel, hogyan lehetséges ez a mai halálos sötétségünk és semmi
ségünk, ha létezik - bár titok - a bőség végtelensége (Schriften zur Theologie,
VI.).

Rahner rokonszenvédő egyéniségének köszönheti külőnleges adományát,
hogy meglátja azt, amir mások észre s-em vesznek. Nem találomra adta leg
utóbbi egyik könyvének a "világot szerető hit" cimet. Szószerint minden ér
dekli ezen a világon: mánden felkelti a csodálkozását; amelyről Arisztotelész
óta tudjuk, hogy a filozófálás kezdete. Elemzései megvilágosítják a legegysze
rúbb és a legközönségesebb dolgokat is. A hétköznapi dolgokról irt teológiáját
Rilke idézettel kezdi: ;,Wenn dein Álltag dir arrn scheint, klage ihn nicht an;
klage dich an, dass du nicht stark genug bist, seine Reichtümer zu rufen".
Önmagát kell vádolnia annak, akinek üresek ct napjai; a hétköznapok is kin
-cset rejtenek magukban, csak meg kell keresnünk azokat. A mindennapos mun
káról, a járásról, az ülésről, a látásról és a hallásról, a nevetésről, az evésről

és az alvásról elmélkedik, s szavai nyomán kivilágosodnak a szürke hétköz
napok és éttetsztk rajtuk a kegyelem. A kegyelem, "minden általunk választ
ható valóság titkos lényege: ezért ha bármit elveszünk és odaadunk. bármivel
is foglalkozunk - igy vagy úgy - mindig Istennel és Krisztussal is találko
zunk" (Schriften zur Theologie, VII). Előszót ir Duoa; sanzonjaíhoz, beszél
Stravinszkij miséj éről, SI újból és újból a hétköznapokról, a nagypénteken ősz

szesűrűsödő hétköznapiságról: az élethiábavalóságáról, barátok árulásáról. el
lenség gyűlöletéről, az Istentől való elhagyatottságról, a butaság elleni véd
telenségről. a hétköznapiságnak arról a tömény esszenciájáról, ami ellepte Jé
zust a kereszten, s amit napról-napra kortyonként nyújt nekünk az élet
(Schriften zur Theologie, VII). Természetesen beszél az emberi szívről, a köz
napi és ünnepi szívről, a mi kifosztott szívünkről, s az Istenember szívének
gazdagségáról.

Jézus szíve a bensőséges és egyesítő középpont, a tovább nem elemezhető titok, az
a csöndes törvény, amely hatalmasabb mínden szervezeímél és az ember techni
kailag megszervezett kihasználásánál. Jézus szíve az a pont, ahol az ember titka
átmegy az Isten titkába; a magára ébredő üres végtelenség hívja Isten végtelen
bőségét. A lándzsával átdöfött szív, a szorongó szív, a széffolyó szív, a meghalt
szív, megmutatja nekünk a szeretetet; felfoghatatíanul önzetlen, hiábavalóságban
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győzedelmes, erőtlenségben diadalmas, haldokolva éltető szeretetet; ami maga az
Isten. Jézus szíve hirdeti, hogy közel vall az Isten mindazokhoz, akik így imád
koznak: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Jézus szíve, - bár mín
dm mindenben - mégis testileg konkrét: annyira, hogy megszámlálhatók e szív
dobbanásai, s örömkönnyekikel borulhatunk térdre előtte, mert nem kell már
tovább mennünk: végre megtaláltuk az Istent. Mi mást is mondhatnánk keresz
ténységünk lényegéről). mint azt, hogy az Atya szívéből születő örök Isteni Ige
megtalálta a mí emberí szívünket, kitart benne és mindörökre megőrzi magáénak
(Schriften zur Theologie, VII).

Rahner egyik erőssége, - bár sokan gyöngéjének tartják -, a nyelve
zete. Nem foglalkozik kifejezetten nyelvfilozófiai kérdésekkel, a szó és a gon
dolkodás kapcsolatát azonban gyakran elemzi. Hum-boldt nyomán azt vallja,
hogy az emberi szó több, mint a gondotat puszta jelzése. A szó több mint a
gondolat: a szó a megtestesült gondolat, és nem anirnális zörej csupán. Az ani
mális-materiálls világban élő szellem nem jelezheti tetszőleges gondolatait, A
szó, - mint megtestesült gondolat -, ugyanúgy több a puszta gondolatnál,
amint az ember egysége is több és eredetibb mínt külön a test és külön a lé
lek. Ezért nem pótolhatók a nyelvek, bár lefordíthatók és helyettesithetök
egymással. A nyelvek nem foghatók fel csupán különböző homlokzatokként,
amelyek mögött minden esetben ugyanaz a gondolat lakozik: az első korintusi
levélben szereplő "agape" nem adható vissza teljesen egyetlen európai nyelv
szeretet szavával sem. (Schriften zur Theologie, III).

Vannak szavak, amelyek megosztanak és vannak szavak, amelyek egyesítenek:
mesterségesen készített szavak és míndig is meglévő. vagy hirtelen csoda folytán
újjászülető szavak. Szavak, amelyek felbontják az egészet, hogy egyenként ma
gyarázzák meg a részeket, s s-zavak, amelyek - annak, aki figyel rájuk - meg
idézik azt az egészet, amelyet 'kimondanak. Vannak szavaik, amelyek keveset vi
lágítanak meg, mert a valóság kis részletét tárják csak föl, s vannak szavak,
amelyek, muközben összhangba hozzák a sokféleséget, megajándékoznak igaz böl
csességgel. Vannak elsaigetclő és elhatároló szavak, s vannak olyanok, amelyek
kimondják a valóságot: látható bennük a valóság végtelensége. Olyanok mínt a
kagyló: bármilyen kicsiny is, benne morajlik az egész tenger. Ezek a szavak
bennünk gyújtanak fényt, és nem rní .vrlágosítjuk meg őket. Hatalmuk van fö
löttünk, mert nem emberi készíttnények, hanem Isten ajándékai. Vannak egészen
világos és egyúttal kétségbeejtően lapos szavak, amelyek csa1t a fejet elégítik ki,
de üresen hagyják a szívet, Azután vannak másféle, homályos, a dolgok túlságo
san fényes titkát szólító szavak: szívből fakadnak és himnuszoikban zengenek. Útat
nyitnak a nagy tetteknek s örökérvényű döntéseknek (Schriften zur Theologie,
IlI).

Rahner maga is ilyen szavakat használ: összekötő és egyesítő, tátkosér
telmű, szívderítő, nem ember alkotta, hanem Isten adta szavakkal beszél Is
tenről az embernek. Azt írja egy helyen (Kleines theologisches Wörterbuch),
hogy a teológia himnikus beszéd Istenről. Meggyőződése, hogy az emberek
tömegei nem kizárólag saját hibájukból fordultak el Istentől, hogy nem tud
ható be ez a szomorú jelenség egyszerűen "a" körülményeknek. hanem annak
az egészen konkrét körülménynek, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hir
detői, -- bármilyen szerepet is töltsenek be az Ige szolgálatában -, nem, lát
ják el megfelelően a szolgálatukat, így érthető, hogy az a Rahner, akinek
mindenről és mindenkihez van jó szava, nem kíméli haragvó indulatától
azokat, akik a tudományosságnak vagy bárnni másnak az ürügyén semmi
vel sem beszélnek lelkesebben Istenről, mint a kémikusok a szénláncokról,
vagy a biológusok az amőbaról.
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lsten a világban

Rahner alapvetőerr rokonszenvedő hogyléte fordítja figyeimét az ember
felé. Gyökeresen félreértenák azonban "antropológliai fordulatát" ha azt hin
nők, hogy Isten helyett az ember került teológiájának a középpontjába. Kant,
Hegel, Marx és Heidegger óta elkerülhetetlen, hogy a görögök kozmocentrí
kus szemléletével szemben a gondolkodó alany felé forduljon a filozófia.
Amennyiben valóban a "léttel mint olyanna!" foglalkozik, akkor magátólér
tetődően az ember felé kell fordulnia, akiben a legnyíltabban rnutatkozik
meg a lét. Senki sem írhat zenét Bach után úgy, mintha ő nem is lett volna,
senki sem filozofálhat úgy, mintha Aquinoi Szerit Tamással megállt volna az
emberi gondolkodás történeti mozgása, Rahner nem idealista filozófus, mert
vallja a dolgok tudattól független létét, de mint Kantnak . és Hege/nek, neki
is van érzéke a szubjektivíjás (nem szubjektávízmusn értékei: az ember, a
lelkiismeret, a személy, az emberi megismerés iránt. Hu.sseri és Scheler meg
tanították a jelenség megbízható és előítélet nélküli elemzésére, Heuieqozr
megmentette a konceptualizmus veszélyétől. attól, hogy megelégedjék a le
író elemzessel. A konkrét embert állította szellemi horizontjának középpont
jába, felhívta figyelmet a tragűkumra, megismertette vele az öröm. az élet, a
ragyogás mögött felcsendülő sötétebb hangokat. Rahner sokkal mélyebben
gondolkodik azonban, semhogy megelégednék az emberi állapot egziszten
cialista elemzésével. a szorongás és kivetettség bemutatásával. S amint nem
sorolható az egzisztencia filozófusainak teista ágához, nem tartozik a nec-to
mista filozófusok közé sem. Sokkal eredetibb semhogy megelégednek Szent:
Tamás tételeinek történetietlen, nec-tomista ismételgetésével: hisz az igazság
abszolút voltában, számol azonban az azt befogadó szellern történetiségének
dialelktikájávaJ.

Rahner a belga Maréchal által elindított- filozófiai irányzathez tartozik,
amely az emberi egzisztencia igazságban és szerétetben történő megvalósítása
lehetőségének a föltételeit kutatja, A transzcendentális módszer legjelesebb
képviselői (Sieuiertli, Max Milller, Welte, Lotz, Lonergan, Coreth és Rahner)
alkotó módon fejlesztik tovább Szent Tamás tanítását az emberi megismerés
és szabadság lehetőségeinek transzcendentális feltételeiről. Azt kérdik, hogy
melyek az emberi szubjektivitásnak azok az objektív-ontológiai feltételei
amelyek lehetővé teszik ",az emberi szellem szerető, vágyódó és odaadó, a
minden elhatárolhatón túlterjedő végtelenhez való fordulását s ezáltal a sze
mélyiség :megvalósítását", A valódi megismerés és választás "a tulajdonkép
peni személyíség belső alkotó mozzanata, a szellemnek arra az átfogóra irá
nyuló kitárulkozásában megy végbe, amely mellett már nincs semmi. mert
az átfogó mindent magában foglal" (Sendung und Gnade).

Az ember szellem, mondja Rahmer, de azonnal hozzáteszi, hogy térben
és időben az. Tehát csak aikkor lesz igazán szenem s csak akkor tér meg ma
gához, ha az érzékelhető jelenségek felé fordul. A jelenségeknek a teljessé
géhez, mert mínél dúsabb, színesebb és tagoltabb a jelenség annál inkább
megmutatkozik benne az ember kitárulkozásának, az emberi szellemnek a
célja: "maga a lét, ami a világon túl is terjed" (Höre r des Wartes). Az em
ber maga is jelenség. Benne, a legszellemibb jelenségben bontakozik ki leg
teljesebben a lét, mégpedig ott, ahol embersége a legvalósabb: a .történelem
ben. Szellemiségünknek transzcendentális föltétele tehát az ember ráutalt
sága mind a lét egész tágasságára, mind a történelemre, Az emberi érzékiség
az emberi szellemnek önmagából fakadó anyagi képessége, az emberi szellem
pedig nem más, mínt az érzékiségnek önmagára ébredése az emberben. Ha
pedig az emberi. szellem cook a sajátmagából eredő érzékiségben talál úgy
magára, mínt a végtelen létre utalt szell~, a:k~Oir az em~er mívoltához.
taJrtozj[{ a történetiség, amelybe bele ikell bocsátkoznia szellemének, hogy ma-
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gához térjen. Rahner az emberi megismerés metafizikájáról írt művében több
rnínt négyszáz oldalon át fejti k!i. az emberi szellem történetiségét valamina
azt, hogy ez a felfogás hitelesen értelmezi és továbbfejleszti Aquinoi Szent
Tamás tanítását (Geist in Welt. Zur Metaphysik der endlichen Erkenninis
bei Thomas von Aquin).

A filozófia - egzisztenciánk első és alapvető megvilágítása -, bátorsá
got önt az emberbe, hogy komolyan vegye a konkrétumot és a történelmet,
majd elengedi, hogy a konkrét történelemben találja meg Istent, akit a meg
testesülés közvetít az embernek (Kleines theologisches Wörterbuch). A fi
lozófiát Rahner nem választja el a teológiától, amely "mivoltánál fogva fel
tételezi a filozófiát, mánt saját lehetőségének a feltételét" (Schriften zur
Theologie, VIII). Az emberi megismerésnek És szeretésnek transzcendentalí
tása az emberi beteljesülés lehetőségének nem formális föltétele csupán, ha
nem. az emberi boldogság körvonalainak tartalmi felvázolása is. A filozófiá
nak és a teológiának kölcsönös összetartozása miatt a Jétesemény - máskép
pen a lét analógiája, ontológiai dífferenciája, a valóság díalektikája, transz
cendenciája és immanencíája - Rahner számára a megtestesülés eredeti tör
ténetiségében nyílik meg.

Gondolkodásának iaz alapképlete "az önmagát közlő Isten". Ezen azt érti
Rahner, hogy miközben kőzli magát az lsten, létrejön az ajándékozás cím
zettje - az ember - és ennek föltétele, a történelem is. Isten Jézusiban tá
volodott el a legmesszebbre magától, és Öbenne közelitett meg minket a leg
szorosabban, hagyott legyen velünk, ahol mi vagyunk. Ott, ahol az Isten
nem ragaszkodott feltétlenűl önmagához, megjelent az ember, az a más, ami
az Isten lett aikkor, amikor elhagyta magát, anélkül azonban, hogy megszűnt
volna isteni mivolta. Az ember - mondja Rahner - az Isten rejtjele a w
lágban. Nemcsak a názáreti Jézus, hanem a többi ember is, mível annak a
föltételnek köszönihetik létüket, hogy az Isten Fiának lehetséges testvérei,
akiknek maguknak is Isten fiaivá kell válniok.

Isten magára vette a teremtmény egész realitását s együtt szanvedett rumden em"'
beri szenvedéssol, Maga áll a szegények, a sírók, az éhezők, a halandók mellé. Ha
van abszolút teljesség - máskülönben hogyan létezhetnék olyan végtelen üresség,
mint az ember -, ha a teljesség teremti a szegény üvességet- s a világosság, ér
tolmessóg és jóság teljes bősége teremtheti-e másképp, mint csak értelmesen -,
aikkor felelősséget is vállal minden szegény szükségért, Akkor, azért, hogy nö
velje saját dicsőségét, nem taszíthatja el magától ezt a szükséget a teremtmény
abszolút távolságába. amivel a fájdalomnak .örökiké sajgó, soha nem gyógyuló se
bét ütné a teremtményen, hanem, mivel nem tehet mást, saját szerotetének szelíd
kényszere miatt sajátmagát is megterheli a szükség, az üresség, a jelentéktelenség
terhével. Ha pedig Isten - önmagát közölve - nemcsak az ember legbenső gyö

. keréig hatol (ezt mondjuk kegyelemnek), hanem "megjelenik" konkrét tőrténel-

münkben, akkor eljutunk az örök Atya Fiához, a názáreti Jézushoz, aki az Isten
megjelenése az ember húsában (Schriften zur Theologie, VII).

RahnerSZl€rint a megtestesülés az a föltétel, ami lehetövé teszi, hogy Isten
kegyelemben is közölje magát velünk. A megtestesülés egyedülálló és megis
méte1hetetlen eseményében kivétel nélkül minden embernek eligéri és odaaján
dékozza magát. Ezt az ajándékozása mondjuk kegyelemnek, amelynek betelje
sülése a boldogság. Ez akkor valósul meg, ha az ember a szeretetben megszün
tetve-megőrizve-felemelvefenntartás nélkül bízza rá magát az eljövendő s
mindöröktől ittlévő, nem a halálos szakadék és pusztulás, hanem a mindent
teljessé tevő öröm Titkára. Mivel az emberi transzcendencia nem csupán isme
retelméleti, hanem ontológiai lehetősége is a teológiának, azért szellemünk

. transzcendenciája mínden embernek közvetíti az önmagát közlö Isten rejtett,
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meg nem fogalmazott, de természetfelette kegyelmét és kinyilatkoztatását, A
természetfeletti kegyelem 'egyetemessége magyarázza meg a hivőnek az egyház
szórvány-helyzetét, az anonim kereszténységet, a nem keresztény vallások jo
gosultságát, a szekularízáit világ jogos nagykorúságát és önállóságát, az ateisták
üdvösséget, Korunk ateizmusa nem egyértelmü jelenség, rnondja Rahner. A
mai embernek külőnleges érzéke van arra, hogy észrevegye Isten isteni voltát.
Tulajdonképpen azért lett ateista, mert nem volt hajlandó elfogadni azt a tév
eszmét, hogy Isten a világ legfelső része, a hatalmas építmény záróköve csupán.
Mivel a XX.' század is a kegyelem százada, könnyen lehetséges, hogy az ateisták
tagadása voltaképpen az Isten felfoghatatlanságáróL kirnondhatatlanságáról,
mérhetetlenségéről és megfoghatatlan jelenlétéről szóló hittételeik megvallása.
Ezért hangsúlyozza olyan gyakran azt - amit budapesti előadásában is mon
dott -, hogy az istenfogalomnak az európai gondolkodás történetéri végighú
zódó transzcendentalízálása, s az ettől elválaszthatatlan szekularizáció, a keresz
ténység lényegéiből és történeti dinamikájából fakad, s nem keresztény-ellenes
esemény (Im heute glauben).

Rahner egyik legnagyobb gondja, hogya mai embert közelebb segitse Is
tenhez. A megszokott, de világképtől függö "isten'biwnyítékok" helyett, azt fejti
ki, hogy az embernek - amikor megvalósítja egzisztenciaját - míndíg és min
denütt, a legszürkébb hétköznapokban is, kikerülhetetlenül köze van Istenhez.
A transzcendentális módszer - az a belátás, hogya tagadás lehetőségének a
föltétele az implicit állítás - mánden korban biztosítja az Isten utáni kérdés és
válasz lehetőséget. A konkrét válasz azonban szabadságunk előzetes állásfogla
lásától, létünk förténetiségének elfogadásától vagy elutasításától függ. Csak ak
kor tárul föl előttünk Isten léte az ontológiai differenciában, ha elfogadjuk tör
ténetiségünket, azt, hogy rendelkeztek rólunk: nem mi határozzuk meg sem
[ővetelünket, sem távozásunkat. Az Isterrbizonyítás azért olyan könnyű és ne
héz egyúttal, mert annak az előzetesen elfogadott vagy elutasított ismeretnek a
tárgyiasítása. amivel mindenki rendelkezik Istenről, ami ugyanúgy nem fogal
mazható meg tökéletesen, mint a tudat, a szeretet, a szabadság vagy a felelős

ség. Előzetesen mindig többet tud ezekről az ember, mint arnennyit utólag tu
datosíthat (Kleines theologisches Wörterbuch).

ISIten valóban közel van hozzád: ott ahol vagy - feltéve, hogy nemcsak eszmeileg
találtad meg a tulajdonképpeni embernek a megnyíltságát a végtelen fellé, hanem
önmagadban cis. Ebben az esetben Isten karácsonyi leszállása az ember húsába,
megvilágítja szellemed transzcendencíájának titkos és örömteli értelmét. Isten tá
volsága a mindenen áthatoló közelségnek a Ielfoghatatlansága csupán. Itt van.
Gyöngéden és közel. Szelíd. szeretete megejti szívedet. Azt mondja: ne félj! Bör
tönödön belül van. Azért gondoljuk, hogy nincs itt, hogy keresnünk kell, mert
nem volt még életünknek egyetlen pillanata sem, amíkor nem lett volna velünk:
halkan, édesen. megnevezhetetlenül. Úgy van itt mint a színtíszta fény: miköz
ben szétárad, láthatóvá tesz minden egyebet, ő maga azonban elrejtőzik csöndes
alázatában. Ne félj az ürességtől; omolj az Isten közeli karjába! Engedd el ma.
gadat, s megtalálod akit .keresel. Feledkezz el magadról, s meglátod. rnilyen gaz
dag '.'agy (Schriften zur Theologie, III).

Igazság és közösség

Bár az antropológiai fordulat a megismerő és vágyódó alanyt állítja Hahner
gondolkodásának középpontjába, mégsem vádolható individualizmussal. Gyak
ran hangoztatja, hogy az egyén kizárólag a közőseégben találhatja meg magát
és az igazságot. A társadalmi és ismeretelméleti pluralizmus következménye,
hogy az igazság csak kollektíven található meg. (Ezért vállalt Rahner kiemel
kedő szerepet a keresztény marxista díalógusban.) Természetesen senki nem
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ugorhatja át, sem sajátmagát, sem saját véleményét; csak a maga oldaláról jut
hat el az igazsághoz. De csak annyiban érdekes a szubjektívitás, amennyiben
nem egyoldalú, hanern másokkal közölhető.

Hogy pontosabban és köznapibban fejezzem ki magamat, én mindig abból indu
lok ki,\hogy egészben véve nem tarthatom magamat sem okosabbnak. sem becsű

letesebbnek a többieknél. Bár vesetemként ragaszkodom ahhoz, hogy tárgyilago
sabb, előrelátóbb, okosabb vagyok, mínt az, akinek a véleményével szembekerü
lők, ezt sem azért teszem azonban, mert egyéni véleményemet mint olyant - te
hát egyoldalú szubjektíví.tásomat - részesíteném előnyben, hanem azért, mert ha
mindenkiről feltételezem - legalábbis elvileg -, hogy értelmes és becsületes,
akkor magarnmal sem teheteik kivételt. De azt tartom, hogy egyéni véleményemet
rendkívül kr-itíkusan és bizalmatlanul kell fogadnom. Önmagával szemben lehet
legkevésbé tárgyilagos az ember, sokkal nagyobb veszélyt jelent az önámítás,
rnint a mások részéről történő megtévesztés. Ez az álláspont feltételezí azt, hogy
csak az emben szubjektivrtás által valósítható meg minden közös ügy. Ebből

nyilvánval6, hogy mások véleménye legalább olyan fontos mint a magunké, hogy
saját véleményem, min.t a számomra valóban érvényes vélemény éppenséggel a
mások véleményével való állandó összevetésben és ikicserélődésben lehet csak az
enyém. Aikkor teszek szert az én Igazságomra. ha állandó és kölcsönös megaján
dékozás és elfogadás kapcsolatában áll az másokkal és mások igazságával. Ha ki
zárólag a magcum egyéni véleménye lenne az igazság zsínórrnértéke, akkor ez az
egyoldalúság az abszolút magány pokla lenne, amelyben az egyén kizárólag ön
magára lenne kárhoztatva (Gnade als Freiheit).

Az igazság abból a. bizalomból él, mondja Rahner, hogy teljesen nem kü
lőnültünk el egymástól, hogy közösen keressük azt az igazságot, amelyet 
emberi létünk megvalósítása közben - már eleve közösen birtoklunk, bár meg
fogalmazni még nem tudjuk. Ezért nem térhetünk ki pusztán a nyugalom ked
véért még a legélesebb viták elől 'sem. Ameddig vitatkozunk, amíg egyáltalában
beszélünk egymással, addig mégis megvan az az átfogó egység, amely lehetövé
teszi a párbeszédet. Az igazság kollektív jellege miatt a véleményesere különő

sen nélkülözhetetlen a vallás és a hit igazságainál. A vallási igazság elégedhetik
meg a legkevésbé az egyoldalú egyéni véleménnyel. Itt senki sem mehet kizá
rólag a maga feje után, senIci nem hivatkozhatik arra, hogy kizárólag és csak
neki adatott meg az igazság ismerete. A vallás igazsága az egész emberre vo
natkozik, az ember pedig a többiekkel való szeros és kölcsönös kapcsolatban
egész. A sohasem kész É'S befejezett ember csak úgy valósíthatja meg magát, ha
nem fél attól, hogy megnyiljék és rábízza magát a másikra. Az olyan vallás,
amely az egyén kizárólagos tulajdona, szükségképpen tetszés szerinti, alapjában
véve érdektelen, és egyoldalú. .

Mí az, ami megmentheti egyéni véleményemet, - amelyről soha sem
mondhatok le, ha igényt tartok arra, hogy egyáltalában véleményem legyen 
az egyoldalúságtól? Rahner - válaszának lehetséges következményeit előre

látva - habozás nélkül mondja: az intézmény. Az igazságnak szüksége van az
lntézményesítésre. Máskülönben az a másik, akivel együtt közösen keressük az
igazságot, annyit' számítana csupán, amennyit egyéni véleményem tul.ajdoní
téma neki, nem lenne jelentősebb s nem is lenne más, mint egyoldalú egyéni
véleményemnek egyik mozzanata, Az igazság akkor lehet csak a másiké, s en
nek folytán az enyém is, ha valamennyire intézményesített; nemcsak szellemi
érvénnyel, hanem' a megismerő alanytól fü~etl>e71 reális léttel bk A vallás
igazságait az egyház hitvallása intézményesíti, és képviseli a tOrténelemben. Ha
pedig az intézményesített hitvallás történeti, akkor változnia is kell azért,
hogy fennmaradhasson belőle az, ami örök és változhatatlan,

A katolíkus teológia az intézmény történettsége következményeként nem
elégedhetik meg az egyház hitvallásának iskolás elemzésével és ismételgetésé-
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vel. "A teológíának bizonyos mérvű kritikus funkciója is van a tanítóhívatallal
szemben" (Gnade als Freiheit). A reológia ismételten megkérdi, hogy volta
képpen mit akar mondaní a hitvallás a mindenkori embernek, és összeveti az
egyházi tanítást az emberi szellem egyre változó történeti helyzetével és látó
határával. A .teológia leghívebben értelmezett egyháziassága követeli meg tehát,
hogy vállalja a bíráló szerepét, hogy elvesse a bekétlenségnek azt a magvát,
amelyből- hogy valóban összebékíthető legyen - ki k·eJl kelnie a leplezett bé
kétlenségnek. A teológus nemcsak az egyház hitvallásának képviselője a világ
ban, hanem a világ igazságának is szószólója az egyházban, A teológusnak vál
lalnia kell az elutasítást, amikor a világ érdekében szót emel; vállalnia
kell nyugtalanító szellemének kipellengérezését, barátai megnemértését
vagy árulását, mert vajúdások és szenvedések árán szűlethetík csak meg újból
és újból az a változatlan hitvallás, amit az Egyház képvisel a történelemben,

Mindennek határt szab - rnondja Rahner - a teológia egyházíassága: fel
tételen tisztelete és elismerése annak, amit az egyház abszolút elkötelezettség
gel tanít. Aki nem fogadja el az egyházon belüli dialógusnak ezt a föltételét,
az nem mondható katolikus teológusnak, mivel a valódi megvitatás mindig föl
tételez valamí vítathatatlant, amit nem a teológus, hanem az Egyház maga ha
tároz meg. Ezt a vitathatatlant hívjuk szaknyelven dogmának. Nem jelenti
ez azt, hogy a dogma nem lehet párbeszéd tárgya, azonban a teológusnak el
kell fogadnia, !!ogy a dogmát az egyház határozza meg, máskülönben megszű

nik a párbeszéd, s a teológiából alapjában véve senkit sem érdeklő monológ
lesz. Ezt persze nem érti meg az, akinek egyéni véleménye eleve fontosabbnak
és igazabbnak tűnik a másíkénál, aki azt képzeli, hogy a szembefordulás és a
közösségtől való elszakadás á['án nyerheti el tulajdonképpeni önállóságát. Az
ilyen embertelen magatartás sehol, senkí részéről sem mondható katolikusnak.
Az Egyháznak azonban természetesen továbbra is biztosítania kell az oly ne
ihezen kivívott lelkiismereti szabadságot, s elsősorban neki magának kell elöl
járnia jó példával ezen :a téren a világban.

'Azt mondja Szent Pál, hogy a "parrhesia" és a "gnósis" nem választhatök
el egymástól, Az egyik a nyíltság: bizalom Istenben és tőle kapott vtilágikülde
tésünkben, a másik: Isten titkainak fölséges ismerete Jézus Krisztusban, aki az
egész világ élete és üdvössége. A keresztényeket míndíg megkísérti a nyílt gon
dolkodástól való tudatalaeti félelem; mint hivők félnek gondolkodni. Ranner
megszabadít aninket ettől a félelemtől. Arra tanít, hogy a megnyílt gond01
doskodás nemhogy elválasztana az Egyháztól és Krísztustól, hanem elvezet Jé
zus Krísztusnak mánden ismeretet fölülmúló ismeretéhez. Tisztában van azzal,
hogy tanítani sokkal többet jelent, mint egzakt dolgokról beszélni: aki valóban
tanít, annak önmagát kell feláldoznia Istennek és az embernek. Rahneregész
munkássága ennek az áldozatnak a jegyében áll. Szent Pállal (vö. Ró 15, 16)
vallja: Krísztus Jézus szolgájénak kell lennem az emberek között és Isten evan
géliumának szent szelgálatát kell 'végeznem, hogy az ernberek a Szeritlélektől

megezentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.

A tévedés - vagy, ha valaki ragaszkodik hozzá: herezis - minden teremtő

hitbeli elmélkedés elkerülhetetlen velejárója. Hogyapápának fel kell vérteznie az
egyházat a hamis vélemények ellen, az bizonyos értelemben vígasztaló jel, mert
amikor az embereknél fennáll a tévelygés veszélye, akkor legalább valóban gon-
dolkoznak. .

Henry Marrou

Sokan aggódnak, hogy modern kultúr ánk, miközben egyre profánabb lesz, kitesz
,minket annak a veszélynek, hogy Istent elveszítjük. Pedig talán éppen arra ad majd
módot, hogy nagyobb mélységben találj-uk meg őt.

H e n r i d e L,u b a c
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