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Kiemelkedően szep ÉG elegáns kíállítá
sú könyv vonja magára a teológiai írá
so.c iránt érdeklődő olvasók tígyelmét
a Szent István Társulat 1980. évi ki
adványali közül: Karl Rahner és Herbert
Vorgrimler Teológiai Kisszótána, A ma
gyar for-dítás a 10.. Kuno Füssel közre
működésével ..teljesen átdolgozott. új
kiadásból" készült, és Endreffy Zoltán.
valamint Nyíri. Tamás akadémiai pro
fesszor munkája. Persze. nemcsak a
könyv külső megjelenése vonzó és fi
gyelemre méltó, hanem sokkal inkább a
címben jelzett esemény. hogy nudnidllik
Rahner teológiája először olvasható
ilyen teljességben magyar nyelven. S
erről a tényről jogosan áHa:pítja meg
az Előszóban Rahner, hogy ez "a ma
gyar egyház fejlődésének egvűk úiabb
jele". A németországi 11 kiadás. to
vábbá az angol, francia, olasz, spamvoi
és holland fordítások után most a ma
gyar átültetés föltétlenül rangot jelent
a hazai magyar teológjának ts,

A mű első kiadása 1961-ben. tehát
még a Zsinat előtt látott napvrlágot a
Herder-zsebkönyvek sorában. A kiadó
Úgy ajánlotta a művet, hogya benne
található. hatszáznál több címszóban
nemcsak egyes teológiai. dogmatörténeti
és vallási fo,galmak magyarázatát kap-"
ja az olvasó, hanem a keresziénvséa
lénvezí gondolatainak tömör elemzését.
mclvekből a katolikus hítvilág modern
komtiendiurna áll össze. Különösen ha
az olvasó nem elégszik meg egy-egy
címszó s,zJOI'OS információjával. hanem
a továbbutalások segítségével más cím
szavakat is tanulmányozva, szélesebb
körben tájékozódik. Ilyen értelemben
igaz tehát. hOKY ha nem is rendszerező

formában. de egészében mégis a rahneri
teológia összefoglalását nYújtja a könyv
- lexikális módszerrel.

Érdemes röviden szót ejteni ennek a
módszernek, Sőt mütainak jellegéről és
történetéről. Ha a mai olvasó a lexikon.
vagy enciklopédia kifejezést haUja. leg
feljebb a Ielvilágosodásíg, esetleg konk
réten a Irancia enciklopédtstákíg viszi
vissza a rnűf'ai eredetét. Pedig már az
ókor is ismerte a "lexikont". ami a szó
eredeti görög értelmében egyszerűen szó
tárt jelent (mint a mí könvvünk címé
ben is). Manapság a közismert nyelvi
szótárakon túl léteznek széfejtő. értél
mező, színonírna. sőt egyéb speciális

szetárak is.. viszont egészen más. külön
területet jelentenek a tárgyi scótárak,
ahol a szavakat, fogalmakat nem for
mális, nyelvi mivoltuk szarint vizsgál
ják hanem dologi valóságukban. Ide
tartoznak az úgynevezett encíkáopédiák,
vagy használatosabb nevükön Iexikonok.
Már a görög bölcselet ismert ilyenfajta
összefoglalásokat, amelyek a Ludommyok.
vagy egy-egy tudományszak ísmeretkö
rét tárgyalják, vagy szíszternatikusan,
vagy szótárszerű rendben (az encik
lopédia szó egyébként bizonyos "körre
szorítkozó tanítást" jelent). A közéókor
ugyanezt az összefoglalást "srJ1lUIlák:".
íűletve "specuJum" (tükör) néven ismer
te. majd a XVI-XVII. százladtól kezd
ve megjelennek a nagy tudományos
összegezések. amelyeket Angliában és
F'rancíaországban enclklopédiának nevez
tek. Németországban inkább a lexikon
megjelőlés vált általánoseu mindmáig.

A hittudomány ugyancsak régóta is
meri ezt a mütait, és hasonló meg
található már az egyházatvákná] is.
Századunk hermeneutikai problémái. a
Szeritírás történetkritikai elemzése pe
dig napjainkra különösen felduzeasztot
ta a bíblikus nyelvi és bíblíaa-teolózíaí
lexikonok. kisebb-nagyobb szótárak szá
mát. Ezek sorában - Szerényebb ter
jedelme ellenére - jelentős helyet fog
lal el Rahner. és két tanítványának
Teológiai Kdsszótára, amelyből e magyar
Riadással együtt már közel 200 ezer
példány forog közkézen. hatnyeívű vál
tozatban.*

Rahner életművének egészében (pub
Iikációinak száma háromezer körül mo
zog l) külön helye és fontossága van e
munkának. Ahogy Önéletrajz-ában meg
állapítja (magyarul: Mérleg 1979/1).
aránylag ..nagyon kevés rendszeres mű

vet" alkotott. Teológiai írásai (..Schrif
ten zur Theologie" címen) eddig 12
gyűjteményes kötetben láttak napvilágot.
de ezek nem egységesek. Talán csak
a fiatalkori "Hörer des WOI'OOS" (1941)
é3 legutóbbi nagy összefoglaló műve. a
"Grundkurs des Glaubens" (1976) iga
zán szísztematíkus munkák, amelyekből

a rahnert teológia bizonyos teljességben
megismerhető. Hozzájuk csatlakozik tu
lajdonképpen ugyanilyen igénnyel. de
lexíkáíds [ellegge! a Kisszótár.

Mik alkották a rahnert életmű. a
rahnert teológia gondolatpildéreit? Mik
voltak a források, a mélységí rugók?
Míben lehetne megjelölni e teológia sui
generis [e'llegét, sajátos rahneri karak-

• A mű első magyar kiadása teljesen elfogyott, a második kiadás sajtó alatt van.
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teret? Ezekre a kérdésekre csak néhány
megközelítő szemponttal válaszolhatunk
e szűk keretben. és kifejezetten a Kis
s <,:ál' használatának ürügyén. amivel
kulcsot is próbálunk adni - nem szak
maoelaeknek szánva - az életmű jobb
meaértéséhez.,

Mert a rahnert teológia tanulmá
nvozása nem könnvű feladat. Rahner
ugyan nehezen viseli el. hogy folyton
Heideggert emlegetak vele kapcsolatban,
és inkább a jezsuita rendtárs, Maréchal
nevéhez fűződő transzcendentális torniz
mus követőjének és fejlesztőjének tart
ja magát (például az Önéletrajzban),
de azért korunk nagy egzísztencíalísta
bölcselőjének hatása nem vonható két
ségbe nála, Claudel jellemzése szeránt
pedig Heidegzert a lét mísztérímmának
döbbenetében ..a homály" ragadta ma
gához. s ez jószerivel stílusárt is ural
kodóvá lett. sajátos. maga teremtette
rivelvezetc-n is nyomot ha,gyotrt. Rahner
nél hasonlót tapasztalunk s ezt jó e16
re tudatosítani kell magunkban. A vérbeli.
rahnerí foe;almi elemzések és teolósriat
fejtegetések nyomon követése komalu
szellemi erőfeszítést ígényel. De ne fél
jünk e UmveJlliel átjárt homálytól. sőt

érezzünk benne valami mélven megfele
lőt is a hittitkok víláaához: kdfeiezőt

és megteleldbbet. mí.nth a nunden túl
sáao san és gyanúsan vi lágos és tökéle
te-en érthető volna.

A hornállval összefüggésben további jel ,
legzetessége híttudósunknak. hogy teo
lógiája valamilyen íntellektuális komoly
ság, sőt helyenként borongás jegyeit
hordozza mazán. Legalábbis nem rnond
ható róla, hogy ..a hit zavartalan örö
mében" Iogarit, Mi lehet e jelenség for
rása? Valószinűleg a korral való együtt
gyötrődés. századunk sokszoros szeron
aattatasa. Hogy mennví része van ebben
esetleg a németség sorsának" a II. vi
lúgháború fizikai és erkölcsi megrázkód
tatásának (a hitleri idők alatt sokáig
ó sem tantthatott í), nehéz volna meg
mondani. Ugyanez a kor-szoliooritása
magvarázara annak, hogy Raihner nem
tért ki .,Cl nagy Kísértővel" való talál
kozás elől - a modern tudománvolokal
(fiZJika. fejlődéselmélet, mélylélektan,
szocíolóaíe. e".-.eg'ézis) -. és bár hitét
pgélsizében átmentette. teológiai életmű

vén kitapintható nyomokat hagyott
(például antropológié iáu) , sőt téológíá
ja általámos harieulatát. belső atmoszíé
ráját rtöntőe-i befolyásolta. Ebből a szem- ",
pontból a teljes antipólust k ':uvispli
legnagyobb európai krttíkusával .<j svái-
ri Hans nm von Balthasarn-al szemben,
aki e modern szellemi ..szarurácíótól"
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jórészt mentes maradt. de a klasszikus
örök széoséz és keresztény öröm fényeit
tükröző műveivel igazában (VI. Pál
szavait kérve kölcsön) "a modem em
ber drámája" fölött lebeg. Rahner vi
szont teológiája Iényegét is - a klasz
szikus Isten-közpon.ú felfogástól eltérő

en - így határozta meg: transzcenden
tálís antropológia. "Az ember léte leg
mélvén az a lény, amellvé az Isten vá
lik. ha átlép a nem isteninek dimenzió
jába", ha testet ölt (vö. Antropológia
címszó). A teológiaí gondolkodásnak az
ember felé fordulása. sőt fordulata fő

ként hittudósunk nevéhez fűződik. és ez
rnindenképpen az ő ..korszakalkotó" je
Ien tősége. E7. a fordulat persze nem
maradt \{,l'itá,ka nélkül. Az említett sváj
ci teológus ..Ki a keresztény?" círnű fü
zetében ("Wer ist ein Ch t;st'?", Einsie
dein. 1965) alapvető aggálvát ebben fog
lalta OOISze: .,Istentől a világ felé való
tartás lehet hiteles keresztény küldetés,
de lehet rnenekülés az Isten elől, félelem
a kereszt botránvától",

Ez az utóbbi biztosan túlzás és igoaz
~gtalan"á,(( lehet Rannerrel szemben. ha
őrá is és állításszerűen éntette a szerzö,
de az előbbinek - Istenre vonatkozóan
van némi iglazságmagja. Rahner tanítvá
nya és barátja. e Kisszótár társszerkesz
tője írta nemrégiben Rahnerröl (ld. Vor
grimler: Neuere Kri tík des Theismus, in
Concilium 1977 I;{), hogy teológiája 
az elterjedt hiedelem ellenére - nem
filozófiai fogaruatású, hanem abból a
modern istenélményből fakad. amely az
Isten távollétét érzékeli és szenvedi.
A negatív teolónia szókéneivel beszél
Rahner -1ts a sötétség, hallgatás és név'
telenség tapasztalatáról Istennel kapcso
latban. Legrégibb és legelterjedtebb lel
ki írása, öt világnyelvre letordítva és
számtalan német kiadásban - ezt a
cimet viseli: 'OV/orte íns Schweiaen"
(1938). Egy külföldi magyar fordítás
ban: "Szólok a hallgatsa Istenhez".
Ezek az elmélkedések Jób könyvének
vívódó perlekedéseire emlékeztetnek. a
rahnert teológia mélv, de komplikált böl
cseleti -teológiaí nyelvezetében. ..Mi ért
kénvszerítesz arra, hogy utaidat járjam.
amikor ezek éjszakáld zord kíerlensé
gébe vezetnek, amely csak. Számodra
fény. " A keresztségben míért égetted
pecsétedet a lelkembe, míért gyújtottad
meg szívemben a hit fényét. ezt a sötét
fényt, amely minket kunvhóink meghitt
vHá,go.sságláJból. a te éjszakádba csalo
gat? .. Hiszen hiába várom, hogy leg
alább beszédes hallgatásod által magad
hoz vonfál ... De ki kell bírnom a keserű

csendet és sivárságot, az érzékek éj-



szakáiát, a Te kegyelmedben és a pusz
ta hitben.... mert eljön majd a Te sze
reteted napja. amikor színről . színre
látlak." Az lsten csak a keresztben és
szerétetben tapasztalható meg. a me
tafizikaL bölcseleti teizmus számára
megközelíthetetlen és ismeretlen marad
- mond[a Rahner.

Mindebból következik és érthető

Rahner szimpátiája a küszködő

ateizmus iránt. az "anonim keresz
tényekről" való sajátos tanítása.
ami tartalmi lényege szerínt a lj. Va
tikánum okmányaiba is bekerült (E 16,
EM 22). A Kisszótár összefoglalása sze
rint ("anonim kereszténység"): "Egy em
ber lsten kegyelmében akkor is megiga
zulhat, s ezért az üdvösséáét megtalál
hatja. ha szocíológiailaa nem tartozlk
az egyházhoz. feltéve, hogy ez nem az
ő bűne. ha nincs megkeresztelve. sőt

ha úgy vélí. hogy önmagát ateistának
kell tartania".

Rahner, akit - elvont teológiája elle
nére - mélv pasztorális érzék és fe
Ielösséatudat is jellemez. óvja az egy
házat attól a kísértéstől. hogy a múk
század inteliektuális és ekklezíológlat
gettóia után esetleg egy SPirituális..
karizmatikus bezárkózás és egy ilyen
egyoldalú reménykedés szűkösséaébe vo
nuljon vissza. "Az egyháznak jóbban
kell törődnie azzal, hogyan szóljon a hi
tükben k,ikezdett. mégis készséges em
berekhez. akik bár határozottan keresz
tények, imádkoznak. a szemségekkel is
élnek. de átmentek a modern racíona-

. !dzmus nunden tisztítótüzén és poklán,
s ezért téliesen zord Jelkiségben és in
kább a kételkedő ateista közelében ér
zak magukat otthonosan" olvassuk
a Herder Korres1Jondenz számára adott
interjúban (1974, 2,77-92). H. Urs von
Balthasar szernrehányása szerínt e teo
lógiából híánvzík az evangéliumi öröm.
Lehet. hogy a felületes, naiv, g.yanút
lan "örvendeZés" .valóban hiányzik. de vi
lágunknak nincs sok oka és joga erre.
és a vHággal együttérző hi,ttudósnak
sem. Ranner tsolőgíája mindenesetre
ilyen együtt szenvedő, kortársi felelős

séget vállaló teológia: homalvokkal és
fénvekkel. teremtő stílus-áradéssal és
bűvölessel. m~eÚő és szédítő mélvsé
gekkel ; s mindezt azért. hogy felmutassa
a viláanak az üdvösség útját. egyetlen
forrását. Jézus Krisztnst és egyházát.
És ezért a távolban az üdv örömének
beteljesülése is felragyoa,

Ruhner teológMja tehát az intellek
tuális vaUá.'lIi . elmélyülést keresőknek

egészen rokon, és természetszerű "g~r-

mán" jellege ellenére a mondottak alap
.ián - magvar talajon két nkból is
jól otthonra talál. A magyar lelkiségről

ugyanis elég általánosságban elmondható.
hogy nem különösebben mísztíkus és
nincs hajlama a karizmatikus, enthuzí
aszta szélsőségekre. Józanabb. egysze
rűbb. tartózkodóbb és kifelé legalábbis
hidegebb annái. Ráadásul a mí szelle
mi légkörünkben van bizonyos hatása
az ateista életérzésnek. ami Bahner fen
ti fi,gyelmeZltetése szerint a vaííásgva
koríó híveknél is következményekkel
jár. Abban a lelkiségi képben pedig,
amit erről felrajzolt, nem nehéz észre
venni nálaink a hasonlóságot bizonyos
"józan paraszti", vagy "polgari" hivő

típussal. amely mindig tudta kötelessé
gét a vallása iránt, de különösebb
..Ielkesedésekre" alig volt kapható. E
megállapítást a nagy tapasztalattal ren
delkező lelkipásztorok bizonnyal meg
erősítik. bár hozzá. kell tenni, ihogy e
tapasztalat voltaképp a népegvhází és
intézményes vadlásosság területéről való,
s még nem mérhető le. mennvíre mó

.dosul esetleg az új, személyesebb meg-
győződést kívánó vallásosságban. A Kis
szótár teológiája míndenesetre sokban
segítheti a magyar Ielkípásztorkodó pap
ságot abban is, hogy belső érzületében

, és . teológiai felfogásában még közelebb
kerüljön korunk vallási. realínásaihoz, a
Zsinat teológiájához és szelleméhez.

Magáról a fordításról csak a legna
gyobb elismerés hangján szélhatunk.
Aki már olvasott Rahnert. esetleg meg
próbáJkozott lefordításéval. igazat fog
adni az értékelésnek. Főképp ha azt is
tudja. hogy egy magyar -fórdítási kísér
let ugvanezzeí a művel korábban nem
tudott megbirkózni. Rahner komplikált.
loaíkaí hömpölygésükben alig megáblít
ható. súlvosari elvont foMlmi vílágú
mondataít - a magyar nyelv egészen
más. konkrétabb és világos levegőjű

szavaiba átültetni nem egyszeru fordítói
feladat. hanem művészi teljesítmény.
Méghozzá Ú(gy, hogy döntőenaz érthető

ségre törekedve. a fordítás áthoZlZOI1
valamí t az eredeti rahneri súlyosság és
tudatos árnyaltság atmosztéeáiából. A
fordító. Endreffy Zoltán azonban hiva
tásos szakember (más német bölcselőket

is fordított), s ráadásul e munkáía a
kereszténvségeel való belső találkozást,
is jelentette számára.

A fáradságos, de eredményes vállalko
zás nyomán korunk nagy hi'!ltudósa, a
75 éves Kar] Rahner - immár magyar
nyelven is tanit.

KONCZ LAJOS
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