
Hiszem, hl)gy a legfelső Személyes az Egyetemes
Krisztus.

A világot tehát körülveszi és átjárja lsten szeretete.
.Jsteni miliőben" élünk, isteni erőtérben,tehát

.szenvedélyesen kell szeretnűnk" mind a krisztusi
Ómegapontfelé tartó világot, mind a világban min
denűtt megjelenülő Krisztust. A világ fejlődéséért

küzdve végső, isteni beteljesülését segitjük elő;

Krisztust hitben és kegyelemben hordozva pedig a
világ jövő tökéletesedését munkáljuk. "Minél na
gyobb lesz az Ember, minél egységesebb, tudatosabb
és saját erejének ura az Emberiség, annál szebb lesz
a Teremtés is, tökéletesebb az imádás, és Krisztus
~ a misztikus kitárulások számára - annál méltóbb
Testet fog találni a feltámadásra."

Érett irásai a könyv harmadik részében ezt q vi
lágnézetet épitik tovább, szembesitik a tudomány és
a teológia egyes kérdéseivel, a kor problémáival; s
ebből a világnézetből vonnak le gyakorlati következ
tetéseket a mai keresztény ember magatartására,
életritelére. .Jelenleg szerte a Földön, az Evolúció
eszméjének megszületésével teremtell új atmoszfé
rában, rendkivüli kölcsönös érzékenység állapotá
ban lebeg az lsten szeretete és a világba vetell hit:
az Emberin Túlinak két lényeges összetevője. Ezt a
két komponenst mindenü II már szinte .a levegővel

lélegeszűk be'. De mindkellő egyszerre általában
még nem elég erős, hogy ugyanegy személyben szö
vődjön össze egyik a másikkal."

Teilhard célja, hogy a hit új perspektiváit rajzolja
meg századunk tudományos világképe alapján. Tu
dós volt, aki a költők és a misztikusok ihletettségé
vel látta meg a világ egységét. Nemcsak a minden
ségben szerteszét létező, mozgó és fejlődő tárgyak
egységes rendjét vette észre, hanem ennél sokkal
többet: a világ eredeti és végső kapcsolatát Terem
t.őjével. A fejlődő világfolyamatban ámuló csodálat
talfedezteföl a megtestesült Krisztust, sfelizzó áhi
tallal szemlélte Istent, aki mindent átjár mindenható
szeretetében.

Igazat lehet adnikritikusainak, hogy nézeteivel
átlépte a tudomány illetékességi körét: jó néhány ál
litása nem igazolható a természettudományos igaz
ság objektiv mércéivel. Jogosak az egyházi tanítóhi
vatal kifogásai, a teológusok birálo megjegyzései is:
nézetei nem állnak össze egységes teológiai rend
szerré. Mégis: Teilhard megalkotott egy sajátosan
XX. századi és mélységesen keresztény világnézetet,
olyan misztikus ihletésű látomást a világról, amely
egyértelműen kijelöli a modern ember Krisztus-kö
vetésének útját. Lelkiségének ihlete alól aligha von
hatja ki magát az, aki nyitoll szívvel olvassa írásait,
s általuk közelebb kerül a világhoz és Istenhez.

LUKÁCS LÁSZLÓ

Szabó Ferenc: Karl Rahner

Magyar nyelven ez az első átfogó ismertetés Karl
Rahner életművéről.• A szerző a neves német filo
zófust mint teológust mutatja be, ezért életéről

csak annyit mond, amennyi munkásságának meg
értéséhez szükséges, Rahner teológiájával összefo
nódott az úgynevezett transzcendentális módszer,
érthető tehát, ha első helyen ennek kialakulásáról
és mibenlétéről olvasunk. Ez a módszer adott szá
mára új nézőpontot, li nemcsak ahhoz segitette
hozzá, hogy a régi, skolasztikus teológia hagyomá
nyos tételeit új megvilágításba helyezze, a minden
napi hivőhöz is közelebb hozza, hanem ahhoz is,
hogya mai ember helyzetéből kiindulva új kérdé
seket vessen fel, és azokra keressen választ a kinyi
latkoztatásban. Kétségtelen, hogy a dogmatika
problematikáját kiszélesitette. Ha nem is beszél ró
la, észrevenni azt a szándékát is, hogy megszabja a
dogmatikának azt a "tudományos jellegét", amit a
mai szellemiélet megkiván. A filozófiából kölcsön
zött transzcendentális módszerrel éppén ezt szol
gálja. De egyúttal azt is, hogy az ember amiszté
riumokat ne úgy nézze, mint egy tőle idegen világ
jelenségeit, hanem mint amelyek részei azemberi
végső kibontakozási folyamatnak, illetve az em
ber lehetséges természetfölötti céljának kifejezői
lehetnek.

Szabó Ferenc átfogó módon ismerteti a transz
cerídentálís módszert. Rámutat a filozófus forrá
saira és a módszer alkalmazásának főbb területei
re. Előszeretettel időz ennél a témánál, látszik,
hogy tudományos igényt akar kielégiteni. Kérdés
azonban, hogy a szélesebb közönség, amely nem
járatos az idegen szakkifejezésekben és filozófiai
elnevezésekben, vesz-e magának elég fáradságot,
hogy átrágja magát "a transzcendentális reflexió
fázisain" (101). (A stílus megválasztása természete- .
sen attól függ, hogy a szerző milyen olvasóközön
séget tételez fel a Teológiai Kiskönyvtár mögött.)

A könyv további részében teológiájának tartal
mi keresztmetszetét nyújtja: hogyan alkalmazza
Rahner a transzcendentális módszert az egyes téte
leknél, és milyen új meglátásokhoz jutott általa.
Rahner maga is vallotta, hogy nem próbált "rend
szert" alkotni, hanem inkább "adalékokat" irt a
teológiához (Schriften zur Theologie). Ezek az
adalékok. azonban olyan bőségések, hogy nem
könnyü kiemelni ajellemző témákat. A szerző sze
rencsésen oldotta meg ezt a bemutató vállalkozást,
amennyiben a fő hangsúlyt az antropológiára és a
krisztológiára tette. A kettő egyébként is kiegésziti
egymást: az embernek Istennel való kapcsolatát

• Szabó Ferenc: Karl Rahner (Teológiai Kiskönyvtár,
Roma, 1981)
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világítják meg, amely a hitnek központi gondolata,
s ezért nagyobb érdeklődésre is tarthat számot.

, Ugyanakkor éppen ez az a terület, ahol Rahner a
legtöbb bírálatot kapta., Teológiáján végighúzódik
egy sajátságos optimizmus, éppen a megtestesülés
bői és a kegyelem jelenlétéből kiindulva. Az általa
sokat emlegetett "természetfölötti egzisztenciál" is
ennek az optimizmusnak kifejezése. Az ember lété
ben nyitott Isten felé, a kegyelem mindenütt jelen
van, s ezt a nyitottságot használja fel, hogy a ter
mészetes tudat keretein belül az üdvösségre vezesse
az embert. Ezt a módot nevezi Rahner "névtelen
kereszténységnek". Természetesen ő is hivatkozik a
misztériumra, bírálói azonban úgy látják, túlságo
san leegyszerűsíti a misztériumot. A pozitív üdv
rend, a tételes kinyilatkoztatás és a kereszt központi
helyzete félreérthetetlenül arra mutat, hogy Isten az
üdvösség rendjében kimondottan megszólítja az
embert, és valamilyen egészen személyes feleletet'
vár tőle. A kegyelem jelenlétét és győzelmes erejét
kétségtelenül hangoztatnuknk kell, de arra is emlé
kezzünk, hogy á kinyilatkoztatás ismeri a "go
noszság misztériumát" (2 Tesz 2,6), amelyet csak
a természetfölötti kegyelmi beavatkozás közömbö
síthet. Ezért gondolják egyesek, hogy az embernek
az üdvösség felé vezető útja talán drámaibb, mint
azt a' transzcendentális módszer alapján meg
világítják.

Szabó Ferenc dicséretes módon vezeti be az 01
vasót Karl Rahner teológiájának problematikájá
ba, s ezért könyve a magyar nyelvű teológia szá
mára is gazdagodást jelent. Talán még egy gondo
latot hozzátennék, 'amit ő csak futtában érint.
Rahner voltaképpen .nem "teológiai kérdéseket fe
szeget és fejteget, hanem azokat, amelyek neki és
minden hivőnek személyes, belső kérdései lehet
nek. Hatásának nem utolsósorban ez a titka.

*
Hogyan prédikáljunk ma? .
Az igehirdetés tárgya minden keresztény egyházban
a kinyi/atkoztatás, illetve Krisztus evangéliuma. A
hogyan inkább csak a módra, a formára vonatko
zik. A szellemi érdeklődés, a befogadás készsége és
a gyakorlati megvalósítás egyes korokban változ
nak: Biztos, hogy ma, amikor a tudomány, a társa
dalmi élet jelenségei és a szellemi élet különféle ágai
az újdonságok tömegévfl kötik le a figyelmet, az
igehirdetés sem lehet sablonos és unalmas.

Boross Géza lelkész a református prédikáció
módszerét fejti ki /üzetében.· A protestáns egyhá
zakban az istentisztelet középpontja az igehirdetés.

• Boross Géza: Hogyan prédikáljunk ma? (A Református
Zsinati Iroda Sajtóosztályának kiadványa, 1981)
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Ez következik abból a meggyőződésből, hogya ke
resztény ember a hit vonalán alig tehet mást, mint
hogy befogadja Isten szavát, illetve hitével felel rá.
A katolikus istentiszteletben lényeges szerepet kap a
cselekmény is, nevezetesen az áldozat és az egyházi
év liturgikus rendje, azaz az üdvtörténet eseményei
nek emlékezete, Ezért a katolikus prédikáció sok
esetben kísérő és magyarázó jellegű. A református
igehirdető szabadabban választja meg témáját, nem
kötik annyira a liturgikus előírások.

A szerző feltételezi. hogy a prédikációk anyaga
mindig valamelyik szentírási szöveg, amely éppen
megragadta a téma keresőjét. Így már a kiválasztás
ban van valami ünnepélyesség, ih/et, karizmatikus
vonás. Erre csak az képes, akijól ismeri a Szentírást
és ismeri az igehirdetők hagyományait, amelyek bir
tokában a megfelelő szövegeket kifejtették. A fűzet

tizenkét homi/etikai előadást tartalmaz, de nem a
retorika szabályai érvényesülnek bennük, hanem a
prófétai beszéd sajátságai. Ahol az Isten szava el
hangzik, ott az Isten Lelke is működik. Boross Géza
ezt a vallásibeállítottságot, ezt a tanúskodást fonto
sabbnak tartja, mint a magyarázó vagy apologetikus
célzatot. A karácsonyi, húsvéti és pünkösdi prédiká
ciókban gyakorlati/ag is 'bemutatja homi/etikai el
veinek alkalmazását, Kétségtelen, hogya hagyomá
nyos katolikus prédikaciá jobban figyel a hallgatók
adottságaira, különösen ma, a nagyfokú vallási tájé
kozatlanság korában, de a személyes, tanúskodó
előadásra nekünk ls szűkségűnk van, s erre inditta
tást kaphatunk Boross Géza jUzetéből.

•
A Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya két gyönyörű

imakönyvet jelentetett meg az elmúlt évben. Szüntelenül
imádkozzatok címmel imádságokat' gyűjtöttek össze "a
keresztyénség századaiból", Az Úr imádságától napjain
kig tart az imádságok és imádkozók sora, ökumenikus
egységben: a sorban helyet kapnak a "közös" keresztény
hagyomány nagyjai, majd a reformáció kiemelkedő alak-

.jai Luthertől Bonhoefferig, de jó néhány katolik us imád
kozó is, mint Pázmány, Xavéri Szent Ferenc, XXIII. Já
nos és VI. Pál pápa, Az anyag legnagyobb részét természe
tesen a magyar reformáció Írói töltik ki, a reformáció
prédikátorstílusának veretes, ünnepélyes, ódon zamatú
nyelvén,

Könyvészeti szempontból is értékes a másik kiadvány,
Ráday Pálnak, Rákóczi személyi titkárjának és kancellár
jának Lelki hódoláscímű imakönyve, az egyetlen példány
ban előkerült első, l7W-es kiadás alapján (az Irodalmi
Lexikon iscsak az 1715-ös kiadásról tud). "Imádságbeli
elmélkedéseit" meghatódva és gyönyörködve olvashatjuk
imádkozhatjuk mindnyájan, A Szentírás gondolatvilága
egy mélyen hivő ember egyéni érzésvilágán keresztül, csi
szolt költői stilusban szólal meg bibliai ihletésű, egyéni
hangú imákban, '


