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BERND }ü CHEN HILBERATH: KARL
RAHNER. AZ EM BER - ISTEN
TITKÁHüZ REND ELT LÉNY

Új, Karl Raliner " teo lógia i életművé t" bemutató
kön yv kerül a teológu sok és a hit kérd ései iránt
érdeklődő lai ku s olvasók kez ébe . A kötet célki
tűzése, egyrészt, hogy bevezesse az olvasót
Rahner go ndolkodá sának világába - po nto
sabba n: Rahnernek sajá t hitünkről és keresz
tén y é l e tű nkr ől vallott felfogá sába - , másrészt ,
hogy ut ána járjo n, milyen jelen tősége van Karl
Rahnernek napjaink hitéletére és teológiai fejlő

d ésére nézve. Eme lle tt tetten érhető egy továb
bi, egy talán leginkább a " teológus céhe n belüli
ekne k" sz ól ó tör ekv és is: a szerző tisztázni
igyek szik Rahner é l e tműv é t az "a ntropológiai
redukcionizrnus" vád ja alól. E hármas feladat
bárkit jelenték en y neh ézségek elé állíta na; B. J.
Hilberath, a tübingeni egyetem d ogmatika és
d ogmatörtén et professzora azonba n a jezsu ita
teológus gondolkodá sa ava tott tolmácsolóján ak
bizony ul. A kön yv nem marad el az álta la tá
masztott v ára koz ások t ól. emellett ped ig 
szin te csak mellesleg - ar ra is bizo ny ítéku l
sz olgál, hogy améltán a 20. század legjelentő

sebb teológu sai k ő z őtt szá mon tartott Karl
Rahner es zmefu tta tásai eleve n er ővel hatnak,
megvil ágít ó, inspiráló és bátorító hatásúak le
hetnek számu nkra, mai emberek számá ra is.

A kötet sa játossága - l egfőbb erénye, s talán
egyú tta l elkerül he tetlenü l korl átja is - vála sz
tott m ódszer ében rejlik. A szerz ő vallja ugyani s,
hogy a teológ ia csakis úgy tudja igazolni, hogy
valóba n a m ába n él, ha az egy há zi go ndolkodás
mégoly régről á thagyomá nyozott tém áit min
d ig a mai szempo ntok szerint köze líti meg . En
nek értelmébe n, ahe lye tt, hogy fejtegetéseit
azonna l Rahner teológiá ján ak feltá rásá va l kez
d en é, a szerző mindenekel őtt jelenkori szellemi
l éthelyzet ünket. napja ink teológiai szituáció já
nak jellegzetességeit veszi számba. Nézőpontja

szerint a mai teológia tört énelmi közege elsősor

ban az egységesü lő globa lizá lt vilag he lyze t.
ame ly minden fronton vá ltozásna k van alávetve.
E szellemi közeg legf6bb ism érvei a "po sz tmo
d ern", a "hagyo má ny törés", a "pluralizmus" , az
"önkényesség" kulcskife jez ése ivel írha tó k kö
rül , és egy olyan újfajta á tteki n the te tlenséget
tükrözn ek, amely a mai h ív ő ember számára
nagyban megn eh ezíti a szellemi tájékoz ódást.
Tova t ű n t immár a zsina t ut áni id ők lelkesed és
WI t úl f űt ö tt . új kezd etet ígérő hangul at a is . A
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mai közegben az egyén l egfőbb go nd ja sokkal
inkább olyan ő riazonoss á g kialakítása és meg
őrzése, mely széthu llás felé tartó világunkban
képes va lamelyest is szilárd alapokat nyújtani .
Persze nem csak a még meglévő hagyományos
hit megőrzésére mu tatkozik igény. Soka n vágy
nak az emberi teljesség újfajta megtapasztal ása
ra, holisztikus lelki életre, rnelyet nemritkán
" barkácso lt vall ásossággal", szinkre tista szelle
miséggel igyekeznek elérn i, olyan áron teh át,
hogy k ülönb özö vallás i ha gyomán yok at mo s
nak öss ze egymással. A kötet szerzője tuda to
sa n ebben a közegben töreks zik újra megh atá
rozni a teológus és a teol ógia feladatá t.

Miként lehetséges egyáltalán még ma is 
"Auschwitz u tán" - hinni Is tenben? Mily en vi
szonyban áll a kereszténység a nem keresztén y
va ll ásokkal. azaz joggal tekintheti- e ma gát ez
utóbbiakkal szemben még ma is ab szolút val
lásnak, amelynek iga zsága " felü lmúlha ta tla n"?
Felállíthat-e továbbra is a hit kötelező normákat
az embe r számá ra, azaz m í pontosabban az
egyh áz és a világ, az evangélium és a pol itika,
az egyház és az emberi jogok, az egyház és a
mod ern szellemiség (a demokrácia , az ema nci
páció stb.) viszonya egym ással ? Egyebek között
ezek korunk legégetőbb " teológia i" kérdései.

Rahner főbb témái ehhez képest - legalább
is élete első szakaszában - a k övetkez ő kérd é
sek köré szerveződtek: hogyan viszonyul egy 
máshoz a k ű ls ő tekintély és a belső tapasztalat?
Miként határozható meg a természet és a ke
gye lem viszonya? Ho gyan fér meg egym ással a
d ogmatikai hitigazságok kötelező érvé nye és a
go ndolkodás történ eimisége ? Hogyan visz o
nyul a hívők hitbeli tapasztalata az egyházi ta
nítóhi vat al nyelvi szabá lyozásához? Röv id en :
mil yen összefüggés áll fenn a keresztén y hit és
a reáli s élet között? A szerző végköv etkeztetése,
hogy mai nézőpontunk nem rnutatkozik gyöke
resen másnak, mint Karl Rahner é: na gyon is
megtalál ha tók a közös kapcso lód ási pontok.

De vajon Rahner teológiája tén ylegesen teo
lógia , nem pedig merő antropológ ia? Nem szo
r ítja - talán akarata ellené re - Istent emberi
m értékek korl átai közé? Ol yan kérdések ezek,
melyek (a bennük fog lalt vád da l együ tt) szak
mai körökben rendre ma is felvetődnek; kivált 
képpe n pedi g ép pe n az za l a Rahnerrel szem
be n, akire hiv at alo s részről a zs ina t előtt még
rossz szemme l néztek , s aki ad ott i dőszakban el
volt tilt va a publikálá stól. A zsinat so rá n ugyan
Rabner nézetein ek jó részét rehabilitált ák, bizo-



nyos körökben azonban mindmáig azok közé a
teológusok közé tartozik, akik bizony nem áll
nak minden gyanú fölött. Csakhogy Rahner
transzcendentális antropológiájának lényege ép
pen annak belátásában áll, hogy az ember pusz
tán filozófiai síkon tekintve sem értheti meg
magát Isten nélkü!' Az ember titok, aki szellemi
képességeinek (megismerésének és akarásának)
használata során eleve és elkerülhetetlenül túl
lendül önmagán; soha nem birtokolhatja és is
merheti meg magát pusztán immanens határok
között, hanem kizárólag az abszolút Titokra va
ló ráutaltságában válik érthetővé tulajdonkép
peni lényege. Rahner teológiájának egyetlen
alapgondolata, voltaképpeni alapélménye 
amiként ez írásaiból egyértelműen kitűnik 
Isten megtapasztalása. Az ember mindig és el
kerülhetetlenül az abszolút Titok, Isten színe
előtt létezik - ez teológiájának nemcsak kiin
dulási pontja, de minden gondolati erőfeszítését
átható, alaptémáját is összefoglaló programsze
rű állítása is. Ezen gondolati út nyomon követé
se a szakmabelieknek megvilágosító szellemi
(filozófiai-teológia) belátásokat eredményezhet,
s emiatt van, hogy Hilberath professzor könyve
az igényes és filozófiai-teológiai érdeklődésű ol
vasóközönség számára lelki olvasmányként is
szolgálhat.

A kötet további érdeme, hogy a tudomá
nyosság igényének fenntartásával is közérthető

ségre törekszik, ami - lévén szó éppen Karl
Rahner gondolatainak tolmácsolásáról- nem is
olyan könnyen teljesíthető feladat. Mintha min
dig könnyebb lenne úgymond "többet feltéte
lezni", s ezáltal az olykor maga a kommentátor
számára sem teljesen világos rahneri szakkifejezé
seinek ("természetfeletti egzisztenciálé", "capax
infiniti", "szubsztanciamódok", "potencia oboedi
entialis", vagy a "transzcendentális-kategoriális"
fogalompár) tudományoskodó homályába burko
lózni. Csakhogy Rahner kimutathatóan mindig az
érthetőség igényével írt; a gondolkodása bemuta
tását célul kitűző egyik kötetben az éppen általa
olyannyira fontosnak tartott "intellektuális becsü
letesség" követelménye nem szenvedhet csorbát!
Hilberath szerencsésen és következetesen felold
ja a teológiai szakkifejezéseket, ezzel szakembe
rek és laikus érdeklődők számára egyaránt kö
vethető, élvezetes stílusban ír.

Kritikai szempontból nem hagyhatjuk szó
nélkül a könyvnek bizonyos - talán elsősorban

a bennfentesek számára szembeötlő- egyolda
lúságát sem. Feltűnő ugyanis, hogy a kötet ki
zárólag német nyelvű szakirodalomra hivatko
zik, s emiatt indokolatlan mértékben foglya
marad az európai földrész domináns Rahner
értelmezésének. Manapság - legkésóbb a 2004-
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ben (Rahner születésének száz éves és halálá
nak húsz éves évfordulója kapcsán) világszerte
tartott megemlékezések és konferenciák szak
irodalmi termésének tükrében - már aligha en
gedhetné meg magának bárki is, hogy figyel
men kívül hagyja a más nyelvterületeken és
kontinenseken dolgozó teológuskollégák a vi
lágrecenzióhoz adott hozzájárulását.

Rahner egyik korai filozófiai műve Az Ige
hallgatója 1991-ben, eredeti megjelenéséhez ké
pest éppen negyven év késéssel vált magyarul is
hozzáférhetővé. B. J. Hilberath monográfiájának
hazai megjelenésére - mely a mára szinte átte
kinthetetlen mennyiségűvé duzzadt Rahner-iro
dalom talán egyik legsikerültebb összefoglaló
műve - már csak alig több, mint tíz évet kellett
várni. Talán remélhetjük, hogy mindez egyúttal
a magyar nyelvű teológia és teológiai recepció
kortárs nyugati gondolkodáshoz képest fennálló
lépéshátrányának csökkenését is szimbolizálja.
(Ford. Görföl Tibor; L'Harmaiian, Budapest, 2006)

PATSCH FERENC

A KÖLTÉSZET VIGASZA

Az irodalomtudományi elemzések visszatérő

kérdése: milyen valójában korunk költészete? A
magyar líra hosszú története során tulajdonkép
pen egyszer érte be a nagyvilág költészetét, s ez
Kassák Lajos kezdeménye nyomán alakult így,
az avantgárd fénykorában, amikor egyre-másra
kísérleteztek az "izmusok" képviselői (és meg
szállottja), Enzensberger 191O-től számította a
modern líra "robbanását", 1905-ban jelent meg
Ezra Pound verseskötete, 1909-ben a nevezetes
Futurista kiáltvány keltett döbbenetet, s vele szin
te egyszerre Saint-John Perse jelentkezett, 1910
ben az expresszionisták léptek színre, Oroszor
szágban új lirikusok egész raja kezdte pályáját, s
Európában a későbbi klasszikusok, Apollinaire,
Max Jacob, majd Ungaretti változtatták meg a
költészet arculatát, s ezt tette Kassák is.

Enzensberger szerint a második világháborút
követően a modern líra nyelve mintha kimerült
volna, ám meglátásunk szerint napjainkban is
mét a változás jeleit mutatja, bár az is jóllátható,
hogy egymás mellett élnek és hatnak a hagyo
mányok és az újító törekvések. A költészet törté
nete során és ma is nyitott fejlődése sosem befe
jezett: "A modern költészet jövője az ismeretlen
költők kezében nyugszik, akik megírják majd."

A hazai lírára is jellemzőek a szép jövőt ígérő

pályakezdés, s nyomon követhetjük a lírikusok
érdeklődését. Nagy Gáspár például szemünk
láttára lett nagy költő, s nem kell különösebb jő

vóbe tekintő képesség ahhoz sem, hogy kiteljese-


