
DOLHAI LAJOS

1952-ben született. 1977
ben szentelték pappá. Te
ológiai doktorátusát Bu
dapesten szerezte, a Ró
mai Szent Anzelm Egye
temen szentségtani-litur
gikus teológia tanulmá
nyokat folytatott. Jelenleg
az Egri Hittudományi Fő

iskola dogmatika tanára.
legutóbbi írását 2004. 7.
számunkban közöltük.

lA. Bozzolo: La teologia
sacramentaria dopo
Rahner. LAS Roma

(Bibl. di Scienze
Religiose, 151), 1999.

2Uo.5.
3VÖ. O. Casel hatása a
liturgikus konstitúcióban

(vö. a szentségek és
a húsvéti misztérium),

K. Rahner hatása
a Lumen gentiumban

(vö. az egyház
mint szentség:

lG 1, a szentségek
ekkléziológiai

vonatkozása: lG 11).
4L. leijssen:

La contribution de Karl
Rahner au

renouvellement de la
sacramentaire. Ql 75

(1994) 84-102.

Karl Rahner
szentségtani
jelentősége

Néhány évvel ezelőtt Olaszországban, a római szalézi egyetem ki
adásában megjelent egy olyan szentségtani összefoglaló mű, mely
nek a szerző a következő címet adta: A szentségtan Rahner után:'
Tanulságos és sokatmondó ez a cím, hiszen arra utal, hogy Karl
Rahner teológiája mérföldkő és korszakhatár a katolikus egyház
ban a szentségekről szóló tanításban is.

Kétségtelen tény, hogyaszentségtan megújulása a 20. század
elején a biblikus, patrisztikus és liturgikus mozgalom megszüle
tésével és megerősödésével kezdődött, de a II. Vatikáni zsinat
után végbement szemléletváltozás érthetetlen Karl Rahner szent
ségi teológiája nélkül. A. Bozzolo szerinr' a teológusok közül O.
Casel és Karl Rahner tették a legtöbbet a szentségtan 20. századi
megújításáért. Mindkettőjük hatása felfedezhető a II. Vatikáni
zsinat dokumentumaiban? O. Casel misztériumteológiája ráirá
nyította a teológusok és.a II. Vatikáni zsinat figyeImét arra, hogy
a szentségekben.Krisztus misztériuma válik jelenvalóvá kultikus
formában. ~egyház szakramentális megközelítését, a szentsé
gek ekkléziológiai dimenziójának hangsúlyozását elsősorban

Rahnernek köszönhetjük. 6 volt az egyik képviselője annak a
felfogásnak, amellyel a Lumen gentiumban (LG l, 9, 48) találko
zunk, tudniillik hogy az egyház alapszentség, vagy ősszentség

(Ursakrament).
Rahner írásai között bőségben vannak szentségtani jellegű ta

nulmányok is, amelyekben kifejti az időszerű szentségtani kér
dések (búcsú teológiája, a valóságos jelenlét kérdése stb.) teológi
ai alapjait. Különösen sokat foglalkozott az opus operatum és opus
operantis viszonyának kérdésével, hogy visszautasítsa a mági
kus szentségfelfogás protestáns vádját. Tanulmánya a bűnbánat

szentségének történetéről napjainkban is kikerülhetetlen alapvető

munkának számít (Schriften IX). L. Leijssen szerint" Karl Rahner
három szempontból hozott lényegesen újat a katolikus szentség
tanban: 1. A szentségek ekkléziológiai vonatkozásának kifejtése,
amit a zsinat teljes mértékben magáévá tett; 2. A szentségekről

mint reálszimbólumokról beszél, s ezáltal segíti a szentségi jelek
lényegének jobb megértését; 3. Az ige és a szentség kapcsolatá
nak meghatározása, ami ökumenikus szempontból is jelentős
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kérdés. A három új meglátást Rahner három idevonatkozó mű

vében tanulmányozhatjuk: A Kirche und Sakramente című könyv
a Questiones disputatae sorozat 10. köteteként az egyház és a
szentségek benső, elválaszthatatlan kapcsolatát fejti ki. A szim
bólumok teológiájával, szentségtani jelentőségével, valamint a
verbum és sacramentum viszonyának meghatározásával a Schriften
zur Theologie 4. kötetének két sokat idézett írásában találkozha
tunk'' először. Mindezek az alapvető tanulmányok ugyanabban
az évben (1960), közvetlenül a II. Vatikáni zsinat előtt jelentek
meg. Nyilvánvaló, hogy Rahner későbbi müveiben, így például
A hit alapjai című összegező művében is találkozhatunk ezekkel
a fontos teológiai meglátásokkal. Sőt, arról sem szabad megfe
ledkeznünk, hogy a Rahner-tanítványok is többé-kevésbé kép vi
selték a nagy német teológus szentségtani nézeteit. Leginkább
H. Vorgrimler szentségtanában fedezhetők fel a hit huszadik
századi nagy tanítómesterének újszerű szernpontjai."

Az egyház és a szentségek

Az egyház mint
misztérium

7Kirche und
Sakramente, 13.

A II. Vatikáni zsinat egyik újdonsága az egyház "szentségi" szem
lélete, amely sokat segített az egyház és a szentségek közötti vi
szony meghatározásában. Karl Rahner már a zsinat előtt kifejtette,
hogyaszentségtan nyitott, illetve nehezen megválaszolható kér
déseire (például az egyes szentségek krisztusi alapítása) csak ak
kor tudunk megfelelőenválaszolni, ha az egyházból mint az "üd
vösség egyetemes szentségéből" indulunk ki. Német nyelvterüle
ten mások is rámutatták az egyház szentségi jellegére, az egyház
ról mint ősszentségről,vagy gyökér-, illetve alapszentségről má
sok is beszéltek (O. Semmelroth, E. Schillebeeckx), de Rahner az,
aki legmélyebben rámutatott az egyház és a szentségek összetarto
zására. Manapság már mindenki használja Rahner idevonatkozó
jellegzetes megfogalmazásait: A szentségek az egyház "életmeg
nyilvánulásai" és "önmegvalósulásai".

Az egyház önmagában is misztérium, jele és eszköze az Isten
üdvözítő tevékenységének. De nem üres jel, hanem élő eszköze
Krisztusnak, aki a történelem mai korszakában is az egyház élet
megnyilvánulásai (ige, szentségek) útján adja tudtára az emberi
ségnek megváltó tevékenységét. Az egyház azonban több, mint
csak az Isten országát hirdető és szentségeket kiszolgáltató szer
vezet. Rahner szerint arra kellene rádöbbennünk, hogy "Krisztus
egész üdvösségi műve reálprezenciában létezik az egyházban"?
A megdicsőült Krisztus az egyházban és az egyház által itt van
közöttünk. azért, hogy Isten "győztes kegyelmét" kinyilvánítsa
számunkra. Ez a közösség, amely a megváltást, illetve Isten ke
gyelmének "győzelmét" hirdeti és megvalósítja, Krisztus szent
sége (összentség), s így a többi szentség alapja és hordozója.
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Az egyház Isten üdvözítő szeretetének jele és eszköze. Az
egyháznak ez a jelkaraktere végérvényes, definitív jellegű. Ez a
vallási közösség az idők végezetéig a megváltás kegyelmét teszi
jelenvalóvá a világban. Nyilvánvaló, hogy az egyház sokféle mó
don kéri és közvetíti Isten kegyelmét, de a különféle módozatok
közül kiemelkednek a szentségek, hiszen Ifa szentségekben az egy
ház mintegy betölti lényegét és küldetését, mert ezekben mint az
üdvösség jelenvalósága nyilvánul meg az emberek előtt: a krisz
tusi kegyelem fogható és látható történelmi megvalósulásában"."

Az egyház szakramentális jellegéből következik, hogy minden
tevékenysége szentségi jellegű. Az egyház Krisztus kegyelmét
közvetíti akkor is, amikor hirdeti Isten igéjét, amikor tanít, buz
dít, áld és könyörög a világ üdvösségéért. Különösen is ezt teszi
az emberi élet határhelyzeteiben, az egyén életének sorsdöntő

fordulópontjainál, amikor az ember élete és üdvössége különő

sen veszélyben van. "Ezeken a pontokon az egyház minden két
séget kizáróan azzá lesz, aminek Krisztus rendelte: a győzedel

mes kegyelem kinyilvánítója és közvetítöje.:" Ha ezt nem tudná
megtenni, nem lenne az, aminek Krisztus rendelte, a megváltás
kegyelmének közvetítője a történelem minden korszakában. Te
hát a Krisztus alapította egyház természetéből következik, hogy
az emberi élet bizonyos helyzeteiben közvetíti az Isten kegyel
mét a szentségeken keresztül. Nem az a lényeg, hogy hét szent
ség van, hanem az a fontos, hogya szentségek olyan jelek, ame
lyek minden kétséget kizáróan közvetítik az Isten kegyelmét
számunkra. Rahner úgy gondolja, hogy az egyház mint ősszent

ség alapítása már magában foglalja a többi szentség alapítását.
Ez nem azt jelenti, hogy az egyház önkényesen határozta meg a
szentségek számát, hanem arról van szó, hogy Krisztus parancsa
és utalásai alapján fokozatosan értette meg az egyház, hogy me
lyek azok a fordulópontok az ember életében, amikor meg kell
valósítania önmagát: közvetítenie kell a megváltás kegyelmét.

A szentségek mint reálszimbólumok

1DVÖ. Lukács László:
Szakramentális kommu
nikáció az üdvrendben.

ln: A Szent Titok
vonzásában. Fila Béla

Emlékkönyv. (Szerk.
Puskás Attila.) Buda
pest, 2003, 189-209.

A mai szentségtanok már elképzelhetetlenek a szimbólumok teo
lógiájának kifejtése nélkül." A szimbólumok rövid teológiája már
az új katekizmusban is megjelent (KEK 1145-1152). Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy ezt a helyzetet - a misztériumteológia mellett 
Karl Rahnernek köszönhetjük. Egészen új ez a hagyományos
szentségtanhoz viszonyítva, amely Ágoston óta a szentségekről
mint jelekről beszélt, és az okság fogalmával igyekezett érthetővé

és elfogadhatóvá tenni a szentségek hatékonyságát.
Rahner szerint a szentségek reálszimbólumok: létre is hoz

zák, amit jeleznek. Ebben nincs semmi rendkívüli, hiszen az em
ber élete tele van reálszimbólumokkal, olyan sajátos jelekkel,
amelyek létre is hozzák, amit jeleznek (például a csók nemcsak
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jele a szeretetnek, hanem a csókkal meg is valósul a szeretet),
Az igazi szimbólumokat nem az emberek találják ki önkényesen,
hanem ezek hozzátartoznak az ember életéhez. A szimbólumok
különböznek azoktól a jelektől, amelyek önmagukon kívül még
valami másra is utalnak (vö. közlekedési jelzőtáblák). Az igazi
szimbólumok által nemcsak ilyen-olyan információkat kapunk,
hanem általuk "egy valóság egy másikat (elsődlegesen önmagá
nak, s csak aztán másoknak) jelenvalóvá tesz, megjelenít" .11

A szimbólumok valóságteremtő jelek: meg is valósítják, amit je
leznek. Nyugodtan állíthatjuk, hogya szentségek alapításával
Krisztus alkalmazkodott emberi természetünkhöz. Mivel mi,
emberek testból és lélekból állunk, azért ezek az úgynevezett reál
szimbólumok hozzátartoznak életünkhöz. Csak a testünkön át
tudjuk kifejezni érzéseinket, gondolatainkat. Az emberek közötti
kapcsolat is elképzelhetetlen a szimbólumok nélkül, hiszen a
kommunikációnk szükségképpen láthatá-érzékelhető módon törté
nik. Éppen ezért a megdicsőült Krisztussal való személyes találka
zásunkhoz hozzátartoznak a szentségek, ezek a sajátos reálszimbó
lumok. Az egyház szentségi élete erre az emberi alapra épül.

Sőt, az egész üdvrend, Isten és az ember kapcsolata is tele
van reálszimbólumokkal. A szakramentalitás, a szakramentális
jellegű kapcsolat végigvonul az üdvtörténeten. Rahner szerint a
Fiú, a második isteni személy megtestesülése a legtökéletesebb
reálszimbólum, hiszen benne a láthatatlan Isten láthatóvá vált
(vö. Jn 14,9: "Aki engem lát, látja az Atyát,,).12 Az egyház pedig
"az emberré lett Ige térbeni és időbeni jelen megvalósulásaként"
Krisztus theandrikus formában megvalósuló küldetését folytatja
a saját látható és láthatatlan struktúrájával. Az egyház ősszimbó

luma a kegyelemnek. Az egyház lényegéből következik, hogy az
egyház és a kegyelem nem választható el egymástól. A szentsé
gek pedig konkretizálják és aktualizálják az egyház lényegét, va
gyis mint valósághordozó jelek jelennek meg az egyház életé
ben. Mivel pedig a szentségek az egyház önmegvalósításai,
vagyis az egyház aktuális megjelenése az egyes emberek felé,
ezért lesznek e jelek hatékonnyá. Tehát a reálszimbólum fogal
mával rámutathatunk a szentségek hatékonyságára a jel és az
okság fogalma nélkül is.

Az ige és a szentség viszonya

A verbum és sacramentum viszonya a reformáció óta vitatott kérdés
a teológiában. A két valóság közti kapcsolat, illetve az "és" kötő

szó körüli viták évszázadok óta tartanak. A problémás "és" kötő

szót négyféleképpen is magyarázhatjuk. Az igét és a szentségeket
egymással szembeállíthatjuk, ahogyan azt az elmúlt évszázadokon
keresztül tettük. Az is helytelen, ha nem vizsgáljuk a két valóság
viszonyát. Egyoldalúság veszélyét hordja magában a protestáns
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der Zeit, 1970/6, 18.

teológia megoldása, amely az ige felől értelmezi a szentségeket, de
ugyanígy a katolikus teológia is, amely a szentségek felől közelít
az Isten igéjéhez. A megoldás helyes útja az, ha rámutatunk az ige
és a szentségek benső, lényegi összefüggésére.

Kétségtelen tény, hogy a reformációt követően a kontroverz
teológiai szemlélet az üdvösség két legfontosabb eszközét szem
beállította. Luther és a reformátorok a kegyelem hordozójának és
közvetítőjének elsősorban az Isten szavát tekintették. A protes
táns teológiák ezért az igéből kiindulva beszélnek a szentségek
ről. A szentség Isten igéjének különleges formája: látható ige
(verbum uisibile), A szentség magva, lényege az isteni szó. A
szentségekben az anyagi elemet csak úgy tekintik, mint ami az
Isten igéjét jobban kiemeli, szemlélteti és érthetővé teszi. A kato
likus tanítás szerint, amikor Jézus a szentségeket alapította, az
volt a szándéka, hogyamegváltás kegyelme ne csak az Isten
szaván, hanem a szentségeken keresztül is jelen legyen az egy
házban. A szentségeknek Krisztus ígérete alapján megvan a benső

erejük és hatékonyságuk, ami azt jelenti, hogy ahol helyesen al
kalmazzák a szentségi jelet, ott a szentség "saját erejénél fogva"
közli a kegyelmet. A szentségek az üdvösség "önálló" eszközei.

Látható, hogy más irányból közelít a szentségekhez a protes
táns és a katolikus teológia. Az ige és a szentség kapcsolatát is
másképpen értelmezi. Ennek ellenére a két szemléletmódot nem
szabad szembeállítanunk. hiszen a protestánsok is beszélnek a
szentségekről mint a kegyelem eszközeiről. Hangsúlyozzák,
hogy az ige nem foglalja magában mindazt, ami a szentség sa
játja. A szentségekben van valami többlet az igéhez képest. A
katolikus teológia is elismeri, hogya szentségek alapja az Isten
igéje. Az Isten igéje nem csupán a szentség "formája", ahogyan
azt a skolasztikus teológia tanította, hanem kegyelem közvetítő

és üdvösség szerző ereje van a szentségeken kívül is. Maga a
Szentírás is tanítja az ige erejét és hatékonyságát (vö. Teremtés
könyve, Zsidókhoz írt levél). Az ökumenikus teológia szerint a
szentségek alapításának. valamint az ige és a szentség kapcsolatá
nak értelmezésében találhatunk tehát a párbeszédhez olyan közös
alapot, amely kiindulópont lehet a két eltérő szemléletmód össze
békítéséhez. Ez pedig az Isten igéje, az "Isten eszkatológikus je
lenlétét láthatóvá tevő közösségben hirdetett isteni szó lehet"."

Rahner kétségtelen érdeme, hogy rámutatott Isten igéjének
szakramentális jellegére (das Wort is sakramental) és arra is, hogy
mi katolikusok is elfogadhatjuk: a sacramentum tulajdonképpen
nem más, mint az ige legfelsöbb rendű formája (Das Sakrament
ist uiorihait). Ezzel lehetőséget adott a szakramentumról szóló
ökumenikus párbeszédnek. Kiindulópontja az a meglátás, hogy
az üdvösség eme két eszközét nem szabad úgy tekintenünk,
mint két önmagában létező, különböző üdvrendi valóságot. Be
kell látnunk, hogy Isten kegyelmi művében, ugyanabban a fo-
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Ekkléziológiai
megoldás

lyamatban az igével és a szentséggel mint különböző, de mégis
egybetartozó kegyelmi eszközökkel találkozunk. "Isten egyetlen,
és minden hatékony üdvösséget szerző szavának története van,
és fázisai is vannak. Mindegyik fázis az egész lényegében része
sedik, valójában mindegyikben már a teljes valóság van jelen
hatékony mödon't.l" Ebből az is következik, hogy mi katoliku
sok is meghatározhatjuk a szentségeket az Isten igéjéből kiindul
va. Ha az Isten igéjét a hatékonyság intenzitása szempontjából
tekintjük, akkor azt kell mondanunk, hogya hatékony ige leg
tökéletesebb megvalósulása: a hét szentség. A hatékonyság fo
galma nyújtja azt a kategóriát, amelyben a két kegyelemeszköz
kapcsolatára válaszolhatunk. A rahneri meghatározás szerint: "A
szentség, mint az egyház szava, Isten igéjének legteljesebb és leg
igazibb megvalósulása.?" Az egyház szentségi élete úgy is felfog
ható, mint az Ige hirdetésének és hallgatásának kiemelt határesete
(radikalster Fali des Wortes Gottes), az Eucharisztia pedig "az ige
abszolút esete" .16

Az üdvösség két eszközének összetartozása tehát nyilvánvaló.
A különbözőségükre csak a krisztológia és ekkléziológiai vonat
kozások figyelembe vételével mutathatunk rá. Rahner a kérdés
megválaszolásában az ekkléziológiai megoldást választja. Az
egyház, mint az üdvösség egyetemes szentsége, sokféle módon
hirdeti Isten hatékony igéjét. Különösen is ezt teszi az élet határ
helyzeteiben. Krisztus szándékát, a Szentírásban is fellelhető pa
rancsait követve, az egyház az, amely meghatározza a szentségek
rendjét, illetve hetes számát. Nyilvánvaló, hogy a szentségekben
nem a hetes szám a lényeg, hanem az, amit a egyház a szentsé
gekről tanít. Amikor az egyház kiszolgáltatja a szentségeket,
amikor az Isten igéje minden kétséget kizáróan hatékony, akkor
az egyház különös módon is megvalósítja önmagát. Az egyház
azzá lesz, aminek Krisztus akarta: a megváltás kegyelmének ki
nyilvánítója és közvetítője. Tehát az egyház mint "ősszentség"

dönti el, hogy az általa hirdetett hatékony ige mikor nevezhető

szentségnek. Nyilvánvaló, hogy ezt nem önkényesen teszi. Jézus
szavai, Szentírásból kielemezhető szándéka és az ősegyház litur
gikus hagyománya alapján állítja, hogy "hét szentség van, nem
több és nem kevesebb" (DS 1601).
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