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Karl Rahner:
A hit alapjai

"Mit jelent ma kereszténynek lenni és ho
gyanvalósíthatja meg ma valaki intellek
tuális becsületességgel kereszténységet" 
erre ad választ Karl Rahner A hit alapjai
című, a közelmúltban magyarul is megje
lent munkája. Az alcím szerint a keresztény
ség fogalmába vezeti be az.érdeklödöt. Nem
Információkat, ismereteket kíván nyújtani
elsősorban, hanem mintegy végigkalauzolja
az olvasót a rahneri filozófia-teológiai gon
dolat útján abból a célból, hogy feltárja a
kéresztény eszmerendszerelfogadhatóságát,
értelmes voltát. Mellőzi a szaktudományos
akríbiát és megmarad a "reflexió első szint
jén"; amely ugyan a fogalmi gondolkodás 
sajátosan rahnert - eszköztárával él, még
sem vonatkoztat el a szubjektum, az emberi
egzisztencia egészétól. Sőt, az egész rahneri
gondolat-konstrukció alapja, kiinduló pont
ja és meghatározója ez a transzcendentális
antropológia, melyet az egzisztencialista fi
lozófia hatására alakított ki.

Annak ellenére, hogy Rahner megértésé
nek a transzcendentális antropológia a kul
csa, mégsem könnyü meghatározni, mit ért
rajta. Kísért annak a veszélye, amitől a szer
zö ismételten óv, hogy túlságosan leegysze
rúsítjük, szük fogalmi köntösbe erőltetjük.A
rahneri emberkép filozófiai ihletettségü, a
lét megélésének síkján kell megközelíteni.
Alapja az a megállapítás, hogy az ember
minden dolgáhan. a megismerés aktusai
ban, szabad döntéseiben, a szépre, jóra,
igazra irányuló törekvéseiben szükségkép
pen megéli korlátait, saját végességét. Mégis
mindig újabb és újabb lépéseket tesz előre,

szüntelenül újabb és újabb kérdéseket 'Vet
fel. Önmagát minden aktusában végesnek éli
meg, ugyanakkor - anélkül, hogy ezt szük
ségképpen tudatosítaná - végtelen lehető

ségként is, mivel határ nélkül nyitott a to
vábbira. Lénye, belső természete, dinami
kája olyan, hogy mindig kész túllépni a

meglévőn, mindig kész felülmúlni önmagát.
Ez a transzcendencia-élmény - figyelmeztet
Rahner - nem egyedi tapasztalat, "ham~m

alapvető létállapot. amely megelőz és átjár
minden tárgyi tapasztalatot" (51. o.).

A rahneri antropológia feltételezi a fejlő.

déstanra épülő mai világszemléletet. Az em
ber mint az evolúció csúcsán álló teremt
mény a fejlődés létráján egyre feljebb jut,
mindig úton van. Szükségképpen nyitott a
jövő felé, és szüntelen több-létre törekszik.
"Ezt a többletet azonban nem lehet egysze
ruen hozzátenni ahhoz, ami már eddig is lé
tezett, hanem egyrészt a saját műve, más
részt létének belső gyarapodása kell, hogy
legyen." Ezt a folyamatot igazi öntransz
cendenciaként, önfelülmúlásként kell fel
fognunk (204. o). "Az öntranszcendencia fo
galma magába zárja a transzcendenciát, va
lami szubsztanciálisan újba is, az ugrást va
lami lényegileg magasabb rendúbe" (205. o).
Ami az abszolút Iét belső - de nem a véges
iét lényegéhez tartozó - erejének dinamika
jából történik, azáltal, hogy Isten együtt
működik a teremtménnyel.

A rahneri emberkép-ebben az értelemben
nyitott az Isten önközlése számára, amely a
kinyilatkoztatásban válik történelmileg fog
hatóvá. Az ember képes arra, hogy kapcso
latba lépjen az önmagát közlö Istennel. Ez
azonban csak azért, lehetséges, mert Isten
"mint a világ transzcendentális alapja, már
eleve beépítette magát ebbe a világba ön
magát közlő alapként" (105. o.). Csúcsa Jé
zus Krisztus, akiben az ember .: Isten tör
ténelmileg egyedi gesztusaként - végtelenül
felülmúlta önmagát. Benne visszavonhatat
lanul' eggyé lesz az önmagát közlő Isten és
az Isten önközlését befogadó ember, az
egész emberiséghez szóló kinyilatkoztatása
és üdvtörténelme pedig célhoz ér (190. o.).

Az isteni önközlés. az ember transzcen
dentális nyitottsága és kettőjük kapcsolata
Rahner szemében elsőrendűen nem kate
goriális jelentéssel bír, azaz nem konkrétan
körülhatárolható jelenségként értelmezen
dő, hanem eleve, adott, azaz olyan alapvető
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tény, amely az emberi lét szövetének tarto
zéka, mindenki számára és mindig adott re
alitás. Nem létezik Istentől magára hagyott
emberiség, hanem természetfeletti kitelje
sedésre meghívott emberiség létezik csu
pán, és ez a meghívás nem külsőleges, ha
nem az ember lényébe iródott mint elkerül
hetetlen transzcendentális realitás, amit
persze konkrét döntéssel az ember elutasít
hat és elvethet. Ebben az értelemben állítja,
hogy a kegyelem, a szó szoros értelmében
vett természetfeletti ajándék, maga az Isten,
az emberi lét legbensejében, magjában
szüntelenül jelen lévő valóság. Rahner meg
fogalmazásával élve: a kegyelem olyan való
ság, amely egzisztenciánk legmélyén a meg
ismerés és szabadság dimenziójában mindig
és míndenütt jelen van olyan' módon, hogy
az ember nem is léphet ki ebből a transz
cendentális helyzetéből. .Ebböl következik
az - teszi hozzá -, amit én anoním keresz
ténységnek hívokó Isten kivétel nélkül min
den emberre kiterjedő üdvözítő akarata így
nemcsak külsö, történelmileg kategorizál
ható hívásként és szólításként értelmezen
dő, hanem olyas valaminek, ami minden
emberben egzisztenciálisan eleve adott, Jé
zus Krisztus -megváltó halálára és föltáma
dására való tekintettel.

Rahner a vázolt transzcendentális antro
pológia alapjáról és módszerével világítja
meg hitünk jelentősebb igazságait. Külön fi-

, gyeImet érdemelnek az egyházról szóló fej
tegetések. Az egyház alapja Isten Jézus
Krisztusban megvalósult önközlése, amely
ezzel a ténnyel történelmivé és bizonyos
értelemben befejezetté vált Ennek szükség
képpen társadalmi dimenziója is van. A
Krísztusra épülő, belőle eredő közösség ter
mészetszerűen strukturált, szervezett rend
del bíró, a történetiség jellemzőivel felru
házott közösség és ugyanakkor nem mentes
az emberi lét korlátaitól, az emberi gyarló
ságoktól sem. Az ecclesia semper reformanda
igénye az egyház lényegéből következik.

Az itt közölt teológiai gondolatokkal kap
csolatban megjegyezzük, hogy a leírt gondo
lati struktúrában nem látjuk kellően be
építve Krisztus keresztjét és azt, hogy üd
vösségünk művében mi a kereszt funkciója.
Életünkben állandóan jelen van a kereszt, a
szenvedések és a kudarcok láncolata, ami
végül a halálba torkollik. A teológia ezt a
bún átkának, következményének tekinti. Jé-
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zus Krisztus az üdvösséget az ember szá
mára engedelmességével. Isten iránti oda
adásával érdemelte ki, o amely keserves kín:
szenvedésében és kínos halálában tetőző

dik. Gondunk éppen az: hogyha a bún fáján
győztes Sátánt a keresztfán győzte Ie Urunk
Jézus Krisztus, akkor üdvösségünk elnye
rése szempontjából mi a jelentősége annak
a keresztnek, amelyre mi is mindnyájan
óhatatlanul felfeszíttetünk életünk minden
napján? És ami Iétünk megélésének döntő

mozzanata?
Tisztában vagyunk vele, hogy Rahner teo

lógiája egy a lehetséges teológiák közül.
Rahner a transzcendentális antropológia
alapjáról láttatja, világítja meg ~ teszi racio
nálisan érthetővé és elfogadhatóvá keresz
tény hitünket Az általa konstruált gondolati
építmény plauzíbilis, meggyőző, lenyúgőzö

szellemi vállalkozás. Éppen ebben rejlik az
ereje. A legizgalmasabb olvasmányélményt 
nyújtja annak, aki képes megragadni a
rahneri fogalomalko.tás, gondolatfűzés és
mondatszerkesztés külső héjában a kristály
tiszta tartalmat Hasznosan segíti elő ezt a
megértést a fordító, Endreffy Zoltán, aki
nagy beleérzéssel oldotta meg nem könnyú
feladatát. .

Még egyszer: a mú nem összefoglaló dog
matika, nem iskolai tankönyv, nem is akar
az lenni. Tehát nincs benne .minderi". Ta
lán inkább: a kereszténység alapjainak egy
fajta megvilágítása, adott kiindulási pontból
történő logikus elrendezése. Ebből a szem
pontból méltán sorolható Joseph Ratzinger
magyarul is olvasható Bevezetés-e, és Hans
Küng izgalmas Christ sein kötete mellé. Úgy
tunik. különböző szempontok mérlegelése
alapján, hogy valahol a kettő között foglal
helyet. Igaz élmény és gazdagodás .minden
kinek, aki vállalja a szellemi erőfeszítést,

hogy feldolgozza a maga számára. (Szent
István Társulat, 1983)
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