
HÓDOLAT

KARL RAHNERNAK

Megkértek, hogy vezessem be néhány mondattal a Vigiliának ezt a 
főként az "én" teológiámmal foglalkozó - számát. Szeretném teljesíteni l<:éré
süket, bár nem könnyű feladat. Magamról beszélni nehezemre esik, hiszen
talán önmagát ismeri legkevésbé az ember; és törekedtem is, hogy saját
lIlagamat - amennyire csak lehet - kihagyjam teológiámból.

S ez máris az "én" teológiám egyik jellegzetessége, amelyre - talán
sokak meglepetésére - igényt tartok: egyáltalán nem érdekel, hogy különö
sebben rajta legyen személyem bélyege. Az egyház tanítását szeretném ma
gyarázni, hitfelfogását átgondolni, igehirdetését szóhoz juttatni. Talán meg
lehetiink győződve arról, hogy egyéni tudatunk - amennyiben bízva integ
ráLódik az egyház kollektív tudatába - szintén hozzájárul az egyház kol
lektív tudatának további kibontakoztatásához; az is igaz, hogy csak egyé
nenként munkálhatjuk üdvösségünket és állhatunk meg Isten előtt, mivel min
denkinek magának kell hinni, II ezt csak (az egyház hitéhez kapcsolódó)
egyéni hitével teheti. A teológiában azonban nem az "eredeti" egyéni gon
dolat, hanem az a kérdés érdekel, hogy az egyház fel tudja-e ismerni saját
hitét a teológiai 71ejlexióban, és vállalhatja-e (legalább hallgatólagosan) hité
nek és életének egyik jogos értelmezéseként. Ha valaki mégis eredetiséget
és haladó szellemet tulajdonítana teológiámnak, akkor az eredetiségnek és a
haladó szellemnek - szándékom szerint - csak az az értelme és a rendelte
tése, hogy a mai ember is meghallja és hitelesnek tartsa az egyház üzene
tét. Ez, és semmi más. Azonkívül persze ellent kell mondanom - nem is
egészen ritkán - egyik vagy másik teológusnak, aki hitértelmezését (a hit 
régiesen, vagy új módon - mindig interpretált) az egyház hitével teljesen
azonosnak és ezért egyházilag kötelezőnek tűnteti föl, bár egyáltalán nem az.
Vonatkozhat ez egészen elterjedt teológiai véleményekre, még az egyházi mél
tóságok koponyájában többé-kevésbé maguktól értetődő nézetekre is. Ezek
az ellenvetések azonban mindig az egyház hitére, az általa helueseit: szabad
ságra.s tágabb (mint amilyennek eleinte látszik) hitfelfogására támaszkod
nak, és az utolsó szót meghagyják neki. Ez még akkor is érvényes, amikor
egy pápai körlevélnek annyi és nem több kötelező erőt tulajdonítunk, mint
amennyi az egyház tanítása szerint valóban megilleti. Teológiám minden
esetre abból a meggyőződésből indul ki, hogy az igazság nem egyéni gyö
nyörűség, hanem' a társadalomhoz, sőt az intézményhez is köze van, és hogy
a teológia igaZán csak akkor érdekes, ha egyházias, hogy csak ezen belül
lehet az ~gyházat bíráló fórum, és nem külső autonóm nagyság. Hogy az
"én" teológiámnak ez a szándéka megvaló~ul-e és mennyire; azt termé:,ze
tesen másoknak kell elbírálniuk.

Teológiám másik szándéka a "filozófiai" lenne; ezt azonban - hogy ne
vezessen félre - helyesen kell értenünk. Szó sincs a teológia lehető legna
gyobb "rendszerezéséről". Már azért sem, mert teológiai munkám, zömében,
eleve nem rendszerezhető tanulmányok gyűjteménye. Azt sem mondom, hogy
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a teológia előföltétele zárt filozófiai rendszer (az újskolasztika sem), amely
nek szigorúan egyöntetű terminológiáját használja valamennyi kijelentésé
ben, úgyannyira, hogy végülis a filozófia uralkodnék a teológián. (Ez úgy
is lehetséges, hogya tanítóhivatal nem vonja kétségbe a teológia igazhitű

ségét.) A "filozófiai teológia" inkább azt jelenti, hogy ennek a teológiának
meggyőződése, hogy Isten Lelke (a szabadsághoz intézett ajánlat formájában)
már a szóbeli kinyilatkoztatás és történelmi úton való elterjedése és teoló
giai megfogalmazása előtt kiárasztotta kegyelmét az emberre; hogy ez a ke
gyelem már tulajdonképpen és a legalapvetőbben a természetfeletti kinyi
latkoztatás (mivel a kegyelem megváltoztatja az ember "transzcendentális"
tudatát); hogy tehát a "filozófia" (az ember önmagához té'réseként) mindig
is tartalmaz teológiai mozzanatot (akár tudJuk kifejezetten, akár nem); és
ezért (tömören és csaknem dU7'ván kifejezve) a teológia nem lehet más, s
nem is szükséges, hogy más legyen, mint (a kegyelmet nyert ember!) gyö
keresen önmagához térő filozófiája. Ez a filozófia termés.z:etesen elsősorban

nem annak az egyedi embernek az egyéni reflexiójában valósul meg, aki
magát nevezi ki filozófusnak és teológusnak, hanem az emberiségnek abban
a történetében ébred a legradikálisabban öntudatra, amelyet az üdv és a
kinyilatkoztatás történetének nevezünk.

Azért is "filozófiainak" mondanám teológiámat, mert bár nem veti meg
a pozitív teológiát s a kinyilatkoztatás történetér·e és az egyház hitfelfogá
sára való reflexiót (hogyan is tehetné, amikor ez a történet éppen a kegyel
met kapott ember transzcendentalitásának a története?), sőt ápolni is kiván
ja, mégis ez a meggyőződés hordozza, hogy a "Denzinger-pozitivizmus" nagy
veszélyt jelent az egyszerű evangéliumi üzenet elsajátítására; hogy mindig
újonnan kell fölfedeznünk a kereszténység tulajdonképpeni, egyszerű és élő

magvát, mert csak ez érteti meg és hitelesíti a teológiai tételek sokaságát;
hogy nem maradhat üres szó "az igazságok hierarchiája", amelyről a II. va
tikáni zsinat beszél; hogy az egyház minden hittételét és a teológusok vala
mennyi véleményét (teologumenon) vissza' kell és vissza tudjuk vezetni (nem
ki.iktatni) abba az Istennek nevezett fölfoghatatlan titokba, aki üdvünkként
önmagát közölte kegyelmében. Az isteni önközlés történelmi megjelenése és
visszavonhatatlan igérete a Názáreti Jézus. Ez az egyszerűsítő, a titokra visz
szavezető (reductio in mysterium) szándék áll amögött, amit teológiám transz
cendentalitásának mondanak. Semmi mást nem akar ez, mint (az éppen ren
delkezés·emre álló filozófiai és nyelvi eszközökkel) az egész bonyolult teoló
giát visszavezetni - megérteni - arra a középpontra, amely a "transzcen
dentálisan" mindig és mindenütt Isten titkára utalt emberben - Isten ön
közlése révén - eleve adva van mint üdv és kinyilatkoztatás. Teológiám
abból indul ki, hogy az ember - a benne véghezvitt maradandó isteni tett
núatt - mindig jóval keresztényebb, mint amennyit tudatosít és elismer,
hogy tehát a teológia azt mondja csak az embernek, ami az ember. Csak
az a kérdés, hogy szabadságában elfogadja-e az ember is, ami - akarva
vagy akaratlan - ő maga.
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NY/RI TAMÁS

KARL RAHNER EMBER KÉPE
A történelem iróniája, hogyafilozófusnak induló Karl Rahnerből teológus

lett. Freiburgi professzora nem fogadta el a maréchali ísmeretkrttíka gondolatait
továbbfejlesztő, azóta két kiadást is megért "A szellem a világban" (GW)* cí
mű doktori értekezését. Filozófiai képességet nem a skolasztikus bölcseletből szer
zett doktori oklevél, hanem tanulmányok százai tanúsítják. A katolíkus teológia
világában - mondja - többé nincs egyértelműen elhatárolható "tiszta" filozófia,
hanem a teológiai tapasztaláson belüli elsődleges transzcendentális kérdésfeltevés
(VI. 91. o.). A filozófiai pluralizmus arra kényszeríti a teológust, hogy lemondjon
a bölcselet "szolgálatáról" s saját maga gondolja át hitét. A mai teológia úgy
van a filozófiával, mínt a nagyvárosi ember szomszédaival : nagyon sok a szom
szédja ahhoz, hogy egy igazi legyen. A hit ügye nem bízható egy filozófiai rend
szerre; világosságát - mivel valamennyíri túllép - csak sok filozófia szemlel
tetheti (VIII. 79. o.).

A teológia visszavonulása filozófiai előteréből nem menekülés az absztrak
ciók világába. A transzcendentális gondolkodás "per definitionem" az emberről

teszi fel a kérdést. Az ember nem partikuláris téma Isten, az anyag, a világ, a
kegyelem "mellett".. Transzcendens megnyílása valamennyi létező felé kirekeszti
a naivemberközpontú beszűkülést: az ember .,valamiként mínden". A helyesen
értett emberközpontúság nem ellenkezik az ístenközpontúsággal, A meghatározott
tárgyra vonatkozó filozófiai-teológiai kérdés - mivel a kérdés föltétele a szub
jektum látóhatára - magában foglalja a kérdező aLany utáni érdeklődest (VIII.
49. o.): a teológia belső mozzanata az antropológia. A felelősségteljes teológia a
kinyilatkoztatás és az emberi önértelmezés megfelelését keresi, azt a helyet. ahová
emberfelfogásunkban elhelyezhető szava. A rendszeres teológia legfontosabb feladata
ma, hogy a modern ember számára felfoghatóan fogalmazza meg az evangélium
üzenetét. hogy eloszlassa a lappangó félreértéseket, a ferde elképzeléseket. az
értelmetlen következményeket. "A teológiának sokat kell még tanulnia... amíg
úgy tud beszélni, hogy beszéde sajátosságait valóban közvetlenül és világosan meg
érthessék az emberek" (IX. 124. o.), Ebből is kiviláglik, hogy a transzcendentális
kérdésfeltevés - a megismerés alanyi feltételeire való reflektálás - nem becsüli
le a történelmet s a tapasztalást (IX. 99. o.).

Gondolkodását hordozó antropológiai alapélménye az ember transzcenden
ciája, szellemisége, a lét egész tágasságára irányultsága. Nem esik azonban az
idealizmus hibájába. Az ember világi szellem, végtelen távlatú dinamikáját lé
pésről-lépésre, a világ térben és időben történő megismerése révén képes kíbon
takoztatní, csak az anyagi világ fokozatos birtokbavétele útján veheti birtokba
önmagát. Másrészt véges szellem, nem reflektálhat hiánytalanul saját végtelen
horizontjára (V. 229. o.), nem vázolhatja fel semmiféle történelmietlen-racionalis
ta ész (II. 249. o.). "A szabadság végső minősége reflektálhatatlan" (V. 119. o.),
a szív mélyét egyedül Isten ismeri (II. 292. o.), "az ember végtelenűl felülmúlja
az embert" - hivatkozik Pascalra. Mivel az ember titok, mivel voltaképpen nem
definiálható, nem vállalkozik' teljes és koherens antropológia kifejtésére (H. 20
38. o.). Az ember - mondja tételszerűen és a teljesség igénye nélkül - testi
anyagi lény, többdimenziós egység, szellemi és történelmi személy, s a legmélyén
Istenre irányuló dinamika.

Testi-világi létező

Az ember a föld szülötte, s a világ az otthona. A keresztény gondolkodók ha
laszthatatlan feladata anyag- és világfelfogásuk újraértelmezése. Az, amit ma
gunkban és környezetünkben anyagnak nevezünk, nem lényegtelen és látszólagos,
amint a görög filozófia vélte. Aki az igazi valóság részét alkotó anyagi világot
megveti. s a beteljesült embert kiutasítja a világból az állítólag tiszta szellem
boldogságába, az elárulja és megrövidíti a föld gyermekét (II. 223. o.), Isten föl-

* A rövidítéseket lásd a tanulmány végén.
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di valóságok (sző, esemény) révén közli magát az emberrel, nem álruhát öltött,
igazi ember lett az Ige: "véges, világi, anyagi, történelmi létező, át kellett men
nie a halál szűk ösvényén is" (V. 204-206. o.). A kereszténység nem idealizmus:
a konkrét testi-anyagi valóság "valóban megmentő és örökérvényű" (V. 217. o.),
Létünk lényeges vonása a tér- és időbeliség, a biológiai alkat, az élet kezdete és
vége: ezen a zárójelen belül "a végesség könyörtelen indexe alatt van minden"
(V. 267. o.). A világ "mégsem puszta negatívítás" (I. 29. o.), a teremtés nem vet
te le Isten napírendjéről: a megtestesülés következtében Isten saját valósága
(lV. 137-155. o.). A világi feladat szerves része a keresztény egzísztencíának. A
hivő "az egyház tagjaként a keresztény létezés nyersanyagává teszi, rnegváltja,
megszenteli a világként megmaradó világot" (II. 362. o.) - írja a vtlágíak
apostolságáról.

Az anyagi világ az emberben ébred öntudatra: "az anyag magárataláló alap
törekvése önfelülmúlása révén véglegesen érvényesül a szellemben" (V. 186. o.).
De hogyan csaphat át az anyag a szellembe? Egyáltalán rnít ért anyagon, anyagi
létezőn? Az emberi megismerés metaf'izikája válaszol kérdésünkre (GW. 243. o.).
Abból a különös tapasztalásból indul ki, hogy egyrészt minden ismeretünkben
tudunk a végtelenről, másrészt csak a véges megismerése közben fogalmazódik
meg ez a tudásunk. A transzcendencia föltétele az érzékelés, amit a szellem bo
csát ki magából a más befogadására, mivel az ember más révén jut vissza önma
gához. "Az ilyen szellem belemegy a matériába, hogy szellem lehessen; az ember
bemegy a világba, hogy a világon is túlterjedő lét elé kerülhessen" (HW. 177.
o.). A matéria nem a modern gondolkodás anyagfogalma, hanem az arísztote
lészi-szenttamásí reális létlehetőség. Anyagi létező mindaz, amit megísmerhetünk :
személyes környezetünk, külvílágunk, ismeretvilágunk (HW. 178. o.). Az anyagiság
a személyes lét feltétele: "ez az anyagi világ a szellem testisége" (V. 173. o.). Kö
vetkezésképpen az emberre - s nem a szellemre - való tekintettel határozha
tó meg az anyag. Az ember .szellem, minthogy a valóság abszolút alapjára utalt
sága míatt visszatérhet önmagához. Az ember anyagként fogja föl magát és kül
világát, amennyiben az említett visszatérés a konkrét adottságokkal. az önként
föltárul6 létezőkkel való találkozás következménye (V. 189. o.). Az anyag az em
ber számára nélkülözhetetlen "más"-nak a föltétele: a tér- és ídőbelíségnek, az
embert elidegenítő és ezáltal magához visszavezető máslétnek. a szellemi létezők

kommunikációjának, a történelemnek és a szabadság nyersanyagának (Uo.). Az
ember "az élő anyag önfelülmúlása", amelyben "tevékenyen eléri hiányzó maga
sabb tökéletességét" (V. 191. o.).

Az anyag-szellem ellentétpárt nem fedi a test-léleké. Kapcsolatuk a jelkép
és a jelzett valóság egységeként értelmezhető. "A szimbólum teológiáiáról" írt
egyik legjobb tanulmányában (IV. 275. o.) fejti ki a "reális szimbólum" fogal
mát, A jelenség nem utólag s nem mellékesen járul a már előzetesen megvaló
sult lényeghez. A lényeg a - tőle különböző - jelenségben lép ki a tér- és idő

beli, történelmi világba, s valósul meg. Jó példa rá a testi kifejeződés: a gesz
tus vagy aszó kijelenti és megvalósítja a belső magatartást. A reális szímbólurn
ugyanúgy nem választható el a kifejezett valóságtól, mínt a szerétet kifejeződése

a szerétettől. A szimbólum "a megjelenő valóságnak belső, bár tőle különböző

mozzanata". A valódi jelképet "az egyesíti reálisan a jel:rettel .... hogy ennek ön
megvalósulása fejti ki azt" (IV. 310. o.). A létező lényegileg szímbólumszerű,

mivel a kifejeződésben valósul meg lényege. A szimbólurn először az önismeret
és öntelfogás módja, másodszor az a közeg, "amelyben a másik ismeri meg a lé
tezőt" (IV. 285. o.).

A jelkép ontólógtája világosítja meg az antropológiai kérdést. "A test a lé
lek szimbóluma, amennyiben a lélek - bár nem teljesen megfelelő - önmeg
valósulása alakítja ki, és megjelenik ... a tőle különböző testben" (IV. 306. o.).
A testrészek nem összeadható mennyiségek, egyetlen tekintetben vagy taglejtésben
kifejeződhet az egész ember, bár a szeme vagy a keze egy része csupán. A lé
lek "eredetet adó elvként" fejeződik ki az emberi testben (IV. 307. o.). Az em
ber különös, paradox lény. Értelmi megismerésben és szabad választásban ma
gához térő, megismételhetetlen és levezethetetlen szellemi alany. És mégis - a
szabad alany és a biológiai meghatározások teljesen nem reflektálható egysége
ként - a bioszféra tagja, az átfogó kozmíkus egész része. "Testisége szellemileg
is meghatározott, és nem ,található benne testileg is meg nem határozott szel
lemiség" (IV. 474. o.).
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Plurális egység
Az ember többrétü létező. "Egységében és egysége ellenére számos és na

gyon különböző dimenzióban terjed ki: anyag és szellem, természet és személy,
akció és passzió" (II. 219. o.), Ebben az idézetben a személy a többféle egymás
ra vonatkoztatott dimenzió egyike. Másutt a "személyes lényegen" a konkrét em
beri valóság sokféle, részben ellentmondó "hangoltságának" (egztsztenciál) az össz
hangját érti. "Az erkölcsiség előzetesen adott lényegünk szabad, személyes elfoga
dása, bizalomteljes hagyatkozás dinamikus valóságunkra annak valamennyi egye
sített plurális dimenziójában." Önmagunk egzisztenciális vállalása nem jön lét
re egyetlen pillanatban, időt igényel, története van, miközben saját személyes va
lóságunknak és másokénak új meg új dimenzióira bukkanunk (V. 496-498. o.). A
személy dinamikus egység. Kezdetleges léte megvalósításra szorul, "Az ambrtó
is ember, itt van már lényege a háromnapos csírában; visszavonhatatlan kezdet,
egy ember végérvényes kezdete; ez és nem más. Az ember mégis olyan lény, aki
nek szeme van és aki énekelni tud, aki szeret, s nem állíthatjuk, hogy ezeknek
a lehetőségeknek semmi közük az embríóhoz. Az embrió - bár létező lény - csak
abból érthető meg, ami majd lesz belőle" (V. 499. o.) - mondja "A szerétet pa
rancsa a többi parancs között" című értekezésében. A szerétet - az egész emberi
személy totális megvalósulása. teljes összhangja (V. 511. o.) - az emberi történel
miség titka: "az egyes ídőmozzanatok dialektikája az egy történeten, s a rész di
alektikus titka az egészen belül" (V. 497. o.), A rész és az egész dialektikáját az
erények és a szeretet erényének a víszonyán szemlélteti. Az egyik erény a má
sik nélkül "az ember egész személyes lényegének teljes elfogadására irányuló egy
mozgás időbeli mozzanata". A különféle erények akkor teljesülnek be, ha "lénye
günk teljes elfogadásába. a szeretetbe" szerveződriek. A szerétet "nemcsak a moz
zanatok összege. Amikor a személy egészen birtokb_a vette magát, egészen elköte
lezte, egészen bevetette magát szabadságába, akkor szeret, mert csak a szeretö
ember képes ilyesmire.' Egészen ő maga lesz, megvalósul. és ebbe a tettébe integ
rálódik az önmagát lassan megtaláló személy szellemi történetének valamennyi
eseménye; ez az egész nyilvánvalóan több a megelőző mozzanatok összegénél. ép
pen a szeretet s nem más, olyan aktus tehát, ami nem írható le valami mással,
mert per definitionern az egy személy egy és egész önmegvalósulása, amely .- mi
vel egy - nem az egyes mozzanatok összeadása. A szeretet nem magyarázható
meg, csak éppen ezzel az egy emberrel, aki azonban akkor tudja, hogy (egészen)
mi és ki, amikor szeret" (V. 498. o.).

"Az Ige hallgatója" című (HW) művében hosszan fejtegeti, hogy szabad vá
lasztásunkkal végső soron míndíg magunkról, - s nem egy cselekedetről vagy do
logról - döntünk. A személy önmagát alakítja, s megszabja szerétetének mintá
ját. "Nemcsak átveszi szeretete és gyűlölete struktúrajának a törvényeit, hanem
szabadon állapítja meg az eleve elfogadott helyes törvényeket, vagy a szeretet valódi
rendjével szembehelyezi saját törvényeit. S rnível nem összefüggéstelen tetteket
helyez egymás után, hanem mínden tettével egész életének és cselekvésének a
törvényét alkotja meg, azért nem jót vagy rosszat tesz, hanem az ember lesz
jó vagy rossz" (HW. 132. o.). Minthogy a maga vállalta vagy megszabta törvé
nyek szerint él, sohasem közömbös alany, nem semleges, pártatlan megismerő.

"Isten konkrét megismerése attól függ, hogy az ember miként szereti és becsüli
a neki adott dolgokat" (HW. 133. o.). Az "objektív" megismerés az egyik legve
szedelmesebb filozófiai ábránd, illetve amennyiben megvalósul. föltételezi a he
lyes szerétetet. Az általánosan elfogadott - például matematikai - igazságok
sem bizonyítottabbak. mint a metafizika igazságai. Mintha Heisenberg beszélge
téseit hallanánk a fizikai tapasztalás megalapozásáról (Der Teil und das Ganze,
München 1971. 16. o.). A matematikai-természettudományos igazságokat - mondja
Rahner - általában azért fogadják el, mért az emberi lét külsö területéhez (a
számhoz és a térhez) tartozva nem ellenkezhetnek a szerétetből fakadó önértel
mezéssel, "A metafízíkaí ismeret szígorúbban és szükségszerűbben bizonyítható,
mert létezése mélyén szükségképpen elfogadja az ember, bár csak akkor ismeri
meg kifejezetten, ha az átmegy a szeretet szabadon alkotott struktúrájába" (HW.
134. o.).

A többdimenziós egységben végbemenő szellemi történet kezdete alapvető dön
tésünk (optio fundamentalis), amellyel elfogadjuk vagy elutasítjuk az emberi lét
struktúráját. A történet befejezése a szeretet, amelyről csak a legvégén derül ki,
hogy voltaképpen mi. Nem előírható teljesítmény, hanem "az, arnivé lesz minden
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ember, a lényegének megismételhetetlen megvalósulása közben kialakuló helyet
tesíthetetlen sajátosság, valami, amit csak akkor ismerünk meg, ha már meg
tettük". Csak annyit tudunk, hogy teljes szívünkből kell szeretnünk Istent. A
szív - amit latba kell vetni - egyetlen és megismételhetetlen, "a személy leg
benső középpontja", s hogy mit tartogat egyetlensége, az akkor derül ki, amikor
az ember utoléri magát és konkrétan tudja, hogy kicsoda. "A szeretettel... sa
ját, eleinte elrejtett valóságának kalandjába bocsátkozik mindenki" (V. 510. o.).

Szabad személy
A plurális egység következménye a meghatározottság és szabadság feszültsége.

"A konkupiszcencia teológiai fogalmáról" írt tanulmányában a szabad választás és
az azt megelőző s vele szembeforduló önkéntelen vágyódás viszonyát elemzi. A
döntés lényege a szabadság, ellentétben a vágyóképesség önkéntelen tevékenysége
vel, amely a szabadság hiánya folytán erkölcs előtti elem (I. 390. o.). A szabadság
transzcendentális feltétele az akaratunkat hordozó és a véges javakon felülemelő,

a végtelen jóra irányuló dinamika. A döntés arra törekszik, hogy - az ember leg
bensejéből, metafizikai lényegéből kiindulva - a középpontból eredő egész lényt
és lényeget meghatározza. "A szabad döntés arr~ irányul tehát, hogy Isten előtt

rendelkezzék a cselekvő alanyról" (I. 393_ o.), Igy, bár Iétünk legmélyét elsza
kíthatatlan kötelék fűzi Hozzá, önmagunkat elutasítva Istenre is nemet mondunk,
Természetünkből eredően nem sikerülhet teljesen, létünk egész szélességében a to
tális döntés. "A személy és a természet abszolút azonossága lehetetlen" (I. 397. o.).
Hogyan érti ezt? Az ember személy, amennyiben szabadon dönt magáról, s vég
érvényes valósága szabadságának a műve. TermésZJet mindaz, ami a döntés fel
tétele- és tárgyaként előzetesen adott és meghatározott az emberben. A termé
szet és a személy dualizmusa - a döntést megelőző lényeg szembefordulása a
szabad alany törekvésével. hogy teljesen birtokba vegye ~ nem vezethető vissza
a szellemiség és az érzékiség primitív megkülönböztetésére (I. 394. o.). A szellemi
vágy (gőg, irigység, hatalmi akarás) az érzékiségnél sokkal hatalmasabb akadálya
a személy épségének. Ha az érzékiség és a szellemiség határvonalát vízszintesen
húzzuk meg, akkor a személyét és a természetét függőlegesen kell elgondolnunk.

A szabadság önrendelkezésre, önmagunk tevékeny kialakítására irányul. A
"természetszerű önkéntelen vágyódás személyes átalakítása" erkölcsileg kétértelmű,

hiszen nemcsak szeretetébe, gyűlöletébe is "összeszedheti" valaki magát. A kon
kupíszcencia nemcsak a tökéletes erényt, hanem - Istennek hála - a tökéletes
bűnt is gátolja. A személy sohasem érheti el, hogy az ember egész valósága kife
jezze azt, .amínt személyes középpontíában értelmezi. magát. A konkupíszcencia
azt jelenti tehát, hogy "a szabad választás nem győzheti le teljesen a természet
és a személy dualizmusát" (I. 399. o.). Megosztottságuk a teremtmény jegye. "Ahol
személy van, ott szabadság van, önrendelkezés, a lét és az élet belső döntésből

eredő kialakítása ... A véges személyben meg kell különböztetnünk a szabad ren
delkezést megelőző és azt szabályozó természetet és a személyt, arnivé ez a lényeg
szabadon teszi magát s amiként értelmezi magát". A döntést szabályozó termé
szet megoldhatatlan feladatokat (szenvedés, halál) ró az emberre, s meghiúsítja
a teljes autarkíára való törekvését. A személy mégis kifoghat a természeten: ha
vállalja sorsát (III. 90. o.). Például ha elfogadja látása elvesztését, akkor világta
lanul is emberien élhet. Rahner teológiája a halálról a személy és természet di
alektikus-antropológiai feszültségére épül.

A teremtményi tikarat sokszorosan függ az előzetes "természeti adottságoktől",

a "transzcendentális kötődéstől" és a kegyelemtől. Határai és Iehetőségeí az üd
vösségtörténetből ismerhetők meg legvilágosabban. Félreértjük a keresztény üze
netet, ha úgy fogjuk föl Isten üdvözítő intézkedéseit, mintha két egyenlő lehető

ség .Jcözül kellene választania a magában álló, semleges akaratnak". Az üdvös
ségről vagy a kárhozatról, Istenről vagy a magányról személyesen kell döntenie
míndenkínek, Isten azonban nem elégszik meg azzal. hogy felállít egy színpadot,
amelyen az ember egyedül játssza élete drámáját. Előre eldöntötte a dráma ki
menetelét s nem szabad azt hinnünk, hogy a történelem két esélyű (K. 15. o.).
A Jézus halálának és föltámadásának a dínamíkájával beoltott világfolyamat eleve
Isten felé sodorja az embert. A történelem - mondja valahol Rahner - Istenünk.
emberszeretetének a cselfogása, alkalom az isteni szeretet szabad elfogadására
Az előzetes meghatározás nem manípulálja méltatlanul a szabadságot, nem szű

kít] le teljesen a terét (II. 261. o.). Az ernber cél és nem eszköz (ll. 258. o.), nem-
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'Csak az általános esete, hanem "személyes konkrétum"; levezetheteUen egyetlen
sége "nem puszta negativitás az általános, tehát megsokszorozható lényeggel (Was
heit) szemben" (D. 12. o.). Ezért lehetetlen a minden részletre kii,lterjedő erkölcsi
törvény. A levezethetetlen erkölcsi döntés feltétlen méltóságában .Jcözvetlenül és
eredetien adott az örökkévaló" (IV. 433. o.) - mondja. "A halottak életéről" írt
rövid tanulmány a teológiai igazság antropológiai közvetítésének a mesterműve,

Az örökkévalóság nem végnélküli, hanem végbement idő, a megvalósult szellemiség
és szabadság létezési módja, nem az idő folytatása, hanem megszüntetése és meg
őrzése a föltétlen érvényű erkölcsi tettekben. De honnét tudjuk, hogy ilyesmi tör
ténik a múló időben? Önmagunk megfigyeléséből és a kinyilatkoztatásból, az em
beri létet értelmező isteni szóból. A nagyon szerétőket szeretetük sorsdöntő pil
lanataiban kimeríthetetlen és lerombolhatátlan ragyogás veszi körül. A hűség nem
teszi le a fegyvert a halál előtt. A valódi erkölcsi jóság nem riad vissza a rosz
szal szembeni, látszólag teljesen eredménytelen erőfeszítésektől. Az erkölcsi ta
pasztalás világosan megkülönbözteti azokat a javakat, amelyek azért szépek, mert
elmúlnak, attól a jótól, amelyet nem ununk meg soha, mert nem terhel meg, s
ezért nem is kívánhatjuk, hogy elmuljék. V~gy nem azért olyan fájdalmas a ha
lál, mert már életünkben halhatatlanná váltunk? Az ilyen és hasonló élmények
ben, az erkölcsi állásfoglalás föltétlenségében közvétlenül átélhető örökkévalósá
gunk történése. S aki nem tapasztalja meg? Ha elég világos a szelleme és elég
alázatos a szíve, majd meglátja azt, ami el van rejtve a felületes és türelmetlen
szernlélő elől. A vakság nem bizonyítja, hogy amit nem látunk, az nincs (IV. 431.
o.). A keresztények egzisztenciális időfogalmát nem ismerik az evilági utópiák.
Az ember "jövője nemcsak jövő ..., a személy szellemi tettének gyümölcse az
-örökkévalóság" (V. 169. o.),

A személynek médjában áll rendelkezni önmagáról, de a döntést nem uta
síthatja el. A kitérés is döntés (II. 255. o.). Elvétheti magát, bár szabadságának a
tere előzetesen meghatározott, "és nincs, aki létezésének a szabadságát megelőző

valóságában - amelyet az képtelen teljesen utolérni vagy kioltani - ne lenne
valamiként keresztény: a vágyódás embere, a maradék szerétet embere, ember,
akinek a szíve mégiscsak inkább örül az igazságnak mínt a hazugságnak, aki
még lát különbségeket, mert a legrosszabb pozitivista és szkeptikus materialista
sem tudja megtenni. hogy ne lásson meg, ne fogjon fel egyetlen erkölcsi kö
vetelményt vagy felhívást sem" (V. 30. o.). A történelmi kereszténységet elutasít
hatja, az emberi létnek és az ístení kegyelemnek a keresztény egzisztenciára irá
nyuló dinamikáját azonban nem hiúsíthatja meg.

A szellemiség
A metafizikaí antropológia első tétele, hogy az ember szellem. "Az· ember

lényege abszolút nyíltsága .a létre, vagy egy szóval: szellem" (HW. 50. o.). "A
transzcendencia a létre általában - írja Metz az átdolgozott kiadásban - az em
ber alapvető alkata" (HW2. 71. o.). Az ember szellem, mert ismerettárgyait a
létre irányuló végtelen mozgásának mozzanataíként ragadja meg, mert szüntelen
kinyújtja kezét az abszolútum után, mert élete míndenkor nyitott Isten előtt, mert
egyre csak Feléje halad, akár tud róla, akár nem. A szellem "a létre magára
irányuló transzcendencia helye" a világban (HW. 84-87. o.). Az ember "a világ
ban van és Istenről kérdez, s ha sajátmagáról érdeklődik, a világban levőnek lát
ja magát, aki állandóan úton van Isten felé: elsősorban ez a kettő az ember,
egyik sem a másik nélkül" (GW. 405. o.),

A szellem lényege - nem reflektálható alapként. kimondatlan magátólértető

dőségként, reflektálatlan horizontként - "istenközveUensége". Maréchal azért nagy
- mondja Rahner -, mert - a zseniális felfedezők azokása szerint - észre
vette Szent Tamás látszólag mellékes tételét, s a szellemi természet megértésének
a középpontjába helyezte. Maréchal hívta föl a figyelmet arra, hogy a szellern irá-

"riyultsága Istenre nem másodrangú, ami "szintén" előfordul az emberben, hanem
éppen istend hangoltsága - amelyet csak bűn árán fojthat el magában - teszi
emberré (IV. 214. o.). Bármilyen elkeserítő is, amikor észrevesszük, hogy mennyire
függünk a biológiai alapoktól, társadalmi szokásoktól, hogy önerőnkből nem lép
hetjük át a létezésünk közepéri fészkelő határt, hogy megfakul az élet ragyogása
és szörnyű sötétség vesz körül, a homályban is megtapasztalható a transzcenden
cia: "A Titok örökké az marad, de Végtelenként. Felfoghatatlanként, Kimond
.hatatlanként - Istennek nevezzük -, önmagát elajándékozó abszolút közelségként
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közli magát az emberi szellemmel, miközben ez átéli véges ürességet" (V. 15. o.).
A szellem végtelen távlatában, transzcendencíájában felfedezhető isteni jelenlét
"valósabb, reálisabb minden véges-dologi valóságnál. mert a valóság mértéke az,
hogy mennyire van valami önmagánál és a lét abszolút végtelenségénél" (V. 20. o.).
A létet nem a kozmikus természettel, hanem az emberrel értelmezi, mert szá
munkra benne van itt a legteljesebben. Ezért mondja a "valóság" mértékének azt,.
hogy mennyire van "önmagánál", s - ennek föltételeként - az abszolút létnél.

A szellem nem elvont fogalom. Az érzéki megismerésre utalt szellemi alany
a bioszférahoz tartozik: az önmagát felszabadító alanyiságtól nem szígetelhető el
a teremtményi függőség. Az ember "teremtett szubjektívitása folytán az abszolú
tumra utalt" és "kategoriálisan az előzetes adottságoktól függ", bár "testi lényként
is szellemileg meghatározott": megtestesült szellem. Ezért "térben-időben tárgyi
lag megnyilvánuló kulturális javak alkotása közben valósul meg alanyként" (IV.
474. o.). A szellem önrnegvalósulása nem korlátozódik a tudomány területére. Ön
magunk "megtalálásának" és a szellem "felszabadításának" - a közvetlen hasz
nosság és a biológiai szükség alól - valódi lehetősége a művészet, a muzsíka, az
öröm, a személyes kapcsolatok, a szerelem (IV. 488. o.). A szellem konkrét struk
túrájahoz - nem elvont fogalmához - tartozik egzisztenciális hangoltsága. "Pél
dául tudatos logika uralkodik az ember szellemi életében, mielőtt még egyetlen
gondolatot pazarolt volna a. logikára" (L 409. o.). A szellemiség - transzcenden
cia, szabadság, előzetes létismeret stb. - nem ünnepi vendég, hanem mínden
napos jelenség az életben; talán nem reflektált, nem tárgyiasított. de mégis tu
datos>. A tudat legeredetibb tényei - ismeretei - a szellemi erőfeszítés hosszú
története után "foghatók fel megfogalmazottan és tárgyíasítottan" (V. 229. o.).

Az ember konkrét szellem, "úgy van a létnél" (úgy rendelkezik a lét előzetes

ismeretével), hogy először "a vdlágnál van": a tőle különböző megismerése köz
ben fedezi fel önmagát és önmagában a létet. A megismerés - tanítja Szent
Tamás - conversio ad phantasma. az anyagi világon keresztül mcgy végbe: az,
ember csak úgy "juthat önmagához", ha előbb "kilép önmagából" (GW. 382. o.).
A világ az ember kiegészítő fogalma, az Isten-ismeret is csak akkor világosodik
meg, ha a szellem vállalja a földi sorsot. Az ember végzetesen kétértelmű lény:
sorsa a világhoz köti, de egyúttal azon túl is elkötelezi. Kilépését a világba szel
lemének végtelen vágyódása hordozza; "az érzékiségbe, a világba és annak sor
sába való bebocsátkozás az abszolútumra törő szellem megvalósulása" (GW. 406.
o.). Az anyag nem azonos a szellemmel: "az Isten és a világ, az idő és az örök
kévalóság között lebegő ember rendeltetése és sorsa ez a határvonal" - mondja,
s Szent Tamást idézi: "quasi quidarn horizon et confinium corporeorum et íncor
poreorum" (Uo.). A határ elválaszt és összeköt, a határon lévők azonosak és kü
lönbözők, Akkor helyes az emberképünk. ha 'egyszerre gondoljuk el a szellem és
az anyag azonosságát és különbözőségét. Az ember szellem, mert előzetes létis
merete túllépi az anyagi világot, mert a lét előzetes megragadása (Vorgríff) Is
ten létének bennfoglalt állítása.

Történelmiség
A transzcendencia nem meríti ki a szellem fogalmát: a metafizikai antro

pológia második tétele a szellem történelrnísége, "Az ember történelmi lényként
szellem. 'I'ranszcendencíájának a helye míndíg történelmi hely" (HW. 143. o.).
A történelmiség nem utólag, nem mellékesen, nem véletlenül társul az ember
hez. A véges szellemnél sokkal találóbb a történelmi szellem meghatározás (HW.
176-180. o.). .

A történelmiség szűkebben az ember tér-időbeli alkatát jelenti: az emberiség
egységét, azt, hogy az egyed egy a többi között, bizonyos értelemben megismé
telhető, hogy az emberi lényeg teljes gazdagságát az emberi nem bontakoztatja . ld.
"Tulajdonképpeni értelemben" a történelmiség az egy emberiségen belüli szabad
és megismételhetetlen személyek tevékenységének a kölcsönhatása. Az emberi tör
ténelmíségen azt érti, hogy a személy hasonló személyek közösségében, a szabad
ságunkat előzetesen meghatározó szabad döntések mezejében valósul meg (HW.
166. o.).

Rendkívül dialektikus készséggel elemzi "a világtörténet és az üdvösségtör
ténet" viszonyát. Mivel nem lehet kétféle történelem: "a profán történelemben
bent van az üdvösségtörténet" (V. 117. o.). Az üdvösség nem történelmi mozzanat,.
nem a világ erejéből sarjad, a történelem éppen nem az üdvösség tere. MáS-
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felől Isten önközlése és kegyelme nem történelem fölötti. A világgal, a másik
emberrel, a történelmi feladattal való találkozásban, az egyén és a közösség tör
ténetében fogadjuk el, vagy utasítjuk vissza a felajánlott üdvösséget. "A világ
történelem valamennyi eseménye örök élettel vagy végtelen pusztulással terhes"
(Uo.). Mégis annyira különbözik a világtörténelem az üdvtörténettől. hogy a tör
ténelem megnevezés sem használható egyértelműen. A történelmi folyamatban ob
jektivá1ódnak az emberi döntések és tettek: az üdvösségtörténet nem tárgyiasít
ható teljesen. Bármilyen sok igazság van benne, a világtörténelem nem- a világ
megítélése; nem a profán történelem magyarázza az üdvtörténetet, hanem az üdv
történet értelmezi a világtörténelmet. Elsősorban mítosztalanít, kijelenti, hogy Kro
nosz és Anagké nem isten, hogy a történelem nem üdvösség. Aztán figyelmez-
tet a történelem antagonizmusára és kétértelműségére. A keresztények számára
kötelező isteni igényességgel mért történelem sohasem lesz az örök béke és
"árnytalan világosság" országa. Végül átértékeli a világtörténelmet: leszállítja a
"világtövténelmi tettek" értékét, hiszen a legellentmondásosabb képződmények is
közvetíthetik üdvösségünket (Ró 8,35), egyidejűleg fölértékeli azzal, hogy az örök
üdvösség valósul meg benne. A világtörténelem és az üdvösségtörténet kapcso
latának alapja és célja Krisztus megtestesülése (V. 134. o.).

A történelmiség és a transzcendenci.a összefüggésére építi vallásfilozófiáját.
"Az ember az a létező, akinek figyelnie kell történelme folyamán Isten esetleg
emberi szóban jövő kinyilatkoztatására" (HW2. 200. o.). Abból indul ki, hogy a
jelenség ismerete révén jutunk el a lét kifejezett megismeréséhez. A jelenség
valamennyi világi létező, nemcsak a közvétlenül érzékelhetők, hanem az ember
is, aki a világgal folytatott párbeszédben fogja fel saját lényegéti Mivel a jelen
ségben tárul fel számára a lét, nincs akadálya, hogy a transzcendens valóság
emberi szóban, történelmi jelben nyilvánuljon meg, föltéve, hogy isteni szabad
ságában közölni akarja magát - életét, világosságát, szeretetét - az emberrel
(HW. 196. o.).

A kereszténynek kötelessége viszonylagosítani, de nem mellőzheti a törté
nelmet. Senki sem kezdi életét abszolút nulla pontról: történelmi előzmények

határozzák meg létfelfogását és önértelmezését (III. 455-459. o.). Nem hanyagol
hatja el általános elvek kedvéért az adott szituácíót (II. 272. o.), a jövő polgára
ként nem lehet a tegnapi képviselője, nem húzódhat vissza az események "holt
sarkába" (V. 175. o.), Történelmi alanyként nem válhat a történelem tárgyává. Az
egyház sem kapott felmentést "a történelem törvénye" alól, nem "v~glegesen meg
épített és bebútorozott ház", hanem élő valóság (VI. 461-476. o.), nem az üdvös
ség, hanem annak jele, "ős-szentsége" (VI. 520. o.). "Az egyház tehát - helye
sen értelmezve - saját ideiglenességének hirdetéséből él, és sajátmagának tör
történelmileg előrehaladó megszüntetéséből Isten eljövendő országában" (VI. 415. o.).
A keresztény hivő nem fél attól, hogy feleslegessé válik és eltűnik az egyház; ha
csakugyan megszűnik, nem is lesz rá többé szükség, Rahner ismeri az egyház
történelmiségéből adódó súlyos problémákat. De tudatában van annak, hogy a
transzcendencia történelmileg közvetített. hogy az örök igazságok az ember mín
denkori önértelmezésére, történelmi helyzetére való tekintettel realizálódnak ben
nünk. Ennyiben nem tartja a zavartalan ortodoxiát s a kristálytiszta teológiát ok
vetlenül előnyösnek. A kinyilatkoztató Isten igazsága "megnyílás az áttekinthetet
lenség felé, a parttalanság kezdete" nem független az ember igazságának tör
ténelmiségétől: Isten igazsága "mindenekelőtt kezdet és elindulás, nem lezárás és
vég" (I. 169-170. o.),

Istenre hangolt létezö

A végtelenre hangolt szellem átélése végül is a világ fölötti örökkévaló meg
tapasztalásához visz. A létének dinamíkájára reflektáló ember hamarosan észreve
szi, "hogy a szellem több, mínt az időbeli világ egy darabja", hogy nemcsak "a
földi létezés fűszere", hanem a voltaképpeni valóság. "Az ember szellemként 
mégpedig reális egzísztenciájában és nem a spekulációban - valóban Isten és
a világ, az idő és az örökkévalóság határán él" (III. 108. o.). Aki igent mond
a lét megvílágosodására, transzcendenciájára, az Isten előtt áll s vállalja léte
zésének Istenre hangoltságáü Az Istenközvetlenség - föltételezve, hogy az egész
teremtett világot átkarolja Isten kegyelme - fölfogható "természetfölötti hangolt
ságként" is (IV. 170. o.). Ez a személy létezésének az alapját vonja be a meg
határozott személyeken túl a végtelen Istenre irányuló szeretetbe (IL 25'0. o.). A
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kereszténység szerínt a valLás nem emberi önértelmezés, nem autonóm emberi
mű, hanem az önmagát közlő "Isten tette az emberrel".

A vallásnak, az ember Istenre-utaltságanak gyökere a személyesség. Az em
beri lét különös sajátossága az egyén társadalmi vonatkozása. "Az egyetlen és
képviselhetetlen úgy talál magára, ha a másikhoz forduló szeretetében megfeled
kezik magáró!" (IV. 474. o.), "csak annyiban személy, amennyiben megnyílik a
mások iránti szerétetben és szolgálatban" (II. 251. o.). A személyes kapcsolat ab
szolút szükségesség, az ember az én-te kommunikációban egzisztál (V. 413. o.). A
vallás társas viszony: emberi személy áll szemközt a személyes Istennel, reális
társként fogadja el, vagy utasítja vissza a felkínált szeretetet (I. 337. o.). Isten
személyessege abban nyilvánul meg, hogy "történelmi párbeszédet kezd
az emberrel, hogy az embert valóban személyként teremti és fogadja
el" (I. 125. o.). Az ember méltósága az, hogy közvetlen-személyes
kapcsolatra hívatott Istennel (II. 252-259. o.). A metafizika kisértése, hogy
a világot Isten függvényének tekintse. Nem érti meg, hogy a személyes Isten 
mível végtelenü! felülmúlja - valódi öntevékenységgel ajándékozhatja meg a
tőle teljesen függő világot, hogy a személyes-szellemi világ valóban képes vála
szolni Neki, hogy az ember Vele szemben is szabad (I. 126. o.). Az üdvtörténet
nem elvont "dialogikus elv", hanem valódi párbeszéd: Isten személyesen szólítja
az embert, s ezzel "megalapozza a közvetlen ístenközösség Iehetőségét", Szabad
személyként és valódi társként a ,.felajánlott - s elfogadott - megváltás és
kegyelem, vagy a Vele szembeni bűn alanya" lehet az ember. Közvetlenül talál
kozhat a Végtelennel, aki nem azért teremtette a véges világot, hogy eltávolítsa
magától, hanem hogy legyen mire elpazarolnia szerétetét (V. 172. o.). Mivel a
személy alapvetőerr társadalmi (testi, földi, anyagi, történelmi, politikai) lény, a
vallás indívídualista meghatározása helytelen; nem pusztán "magánügy", nem
csak "lelkiismereti kérdés", nem zárkózhat a "sekrestyébe" (II. 252. o.). A ki
nyilatkoztatás nem meghatározott számú mondatot, hanem Istent személyesen köz
li az emberrel, "történelmi párbeszéd Isten és ember között, amelyben történik
valami": a kinyilatkoztatás célja Isten és ernber visszavonhatatlan, nyilvánvaló,
végérvényes találkozása (I. 59. o.),

A kereszténység ennek a kinyilatkoztatásnak a horizontjában értelmezi az em
bert. Körülutazzuk a Holdat és valószínűleg leszállunk a Marson, teljesítjük az
előirányzott hústermelést. senki sem szenved majd Inséget és szükséget, lesz elég
pénzünk és időnk, hogy a legjobb nevelést biztosítsuk gyermekeinknek, olyan
kulturális javakból részesülhetnek, amilyenekből csak akarnak. Mégis az a be
nyomásom - írja -, hogy ez a jövő nem tér el különösebben attól, 'iiIDiÍ már ma
is lehetséges, sőt részben szokásos, A kereszténység új embert hirdet, azt, hogy az
ember valóban találkozhat a végtelennel és föltétlennel, hogy közvétlenül van
dolga Istennel, hogy a kimondhatatlan Titok - Istennek nevezzük - "nemcsak
transzcendencia élményünk sápadt horizontja, nemcsak végességünk átélése ...,
hogy a megközelíthetetlen világosságot, a felfoghatatlanságot, a végtelenü! boldog
életet seínröl-színre- látjuk" (V. 172. o.).

És mí a titka Rahnernek, az embernek és a teológusnak? Mi a magyarázata
rendkívüli termékenységének, szelleme szárnyalásának. meggyőző okfejtésének? A
válasz roppant egyszeru: minden szaoa iqaz, Hiteles, mert konkrét gondolkodása
nem szakad el a tapasztalástól. Nem beszél - a szellemről, a transzcendenciáról,
a kegyelemről -, hanem kimondja azt, amit míndannyian átélünk. Nem értheté
nehezen. Fogalmi erőfeszítés nélkül lehetetlen gondolkodni, de aki hajlandó hasz
nálni az eszét, abban - világos gondolatai nyomán - kiderül a lét értelme, ra
gyog igazsága. Mivel a becsülettnek nincsenek világnézeti határai, kívülről is el
ismerik tudományos tisztességét, s mivel az igazság provokatív, szembefordulnak
vele belülről is - otrombán vagy szubtilísen, nyiltan vagy titokban, akik mond
ják (hiszik) ugyan, de nem teszik.

Számtalan változatban megfogalmazott alapélménye a kegyelem: "a végtelenség
mint végtelenség az ember szívében" (V. 171. o.), A megtestesülés világosságában lát
juk, "hogy Isten és Krísztus kegyelme az általunk választható valóság titkos lénye
ge: ezért ha bármit elveszünk vagy odaadunk, - így vagy úgy - mindig Istennel
és Krisztussal is foglalkozunk" (VII. 263. o.). A kegyelem megtapasztalása nem int
rovertált szubjektív élmény. "A szellem nem jövevény a körülötte közörnbösen ke
ringő szellemtelen világban. Az anyagi világ a szellem testísége, az ember tágabb
értelemben vett teste, s ezért osztozik ennek céljából és sorsából' (V. 173. o.). "A
hétköznapi dolgok" című rövid írásában az alvás, az evés, az állás, a nevetés stb.
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példáján mutatja be a kegyelem megtapasztalásának két mozzanatát: a szellem
transzcendencíáiának s föltétlen odaadásának az átélését. A szaretet célja Isten
megtalálása minden dologban, "Hallar Dios en todas las cosas" - mondja Szent
Ignác nyomán. Miért található meg Isten mindenben? Mert a világgal összetéveszt
hetetlen dicsőségével és életével ajándékozta meg a világot. Ez nem filozófiai
igazság, nem a dolgok közvetítette transzcendencia átélése. Hiszen akkor elég
lenne filozófusként eltávolodnunk a világtól, vagy azt kellene mondanunk, hogy
csak közvetve tudunk Istenről. Senki nem fordul olyan radikális szeretettel a vi
lág felé - a "közömbösség", a Krisztussal való meghalás, a kereszt ellenére 
mínt az a keresztény, aki a világba alászálló, megtestesült Istennel együtt teszi
(E. 296-297. o.). Könnyű megtalálnunk Istent az életünket segítő és előmozdító jó
téteményeiben, de minden dologban, - a kemény és kegyetlen, a veszélyeztetett
és megosztott világban, a történelem iszonyú útvesztőiben, ellentmondásaiban, az
egyéni élet tragikumában és örök beteljesületlenségében - csak az találja meg,
aki nem riad vissza a Megváltó keresztjétől; hisz a szeretetben, bár keresztre szö
gezetten kell élnie a világban. Istent csak akkor találom meg minden dologban,
csak akkor látszik át mindenen az ellentéteket konkrétan összebékítő - s nem
pusztán szellemileg közvetítő - szeretet, ha hajlandó vagyok találkozni Vele a
világ sűrűjében is - ahol a legkevésbé átlátszó és a legáthatolhatatlanabb - a
Krisztus keresztjén (B. 273. o.),

Az Istent mínden dologban meg-találó szeretetnek nem idegen a gyöngéd,
szűzí ístenközvetlenség, mégsem ugorja át a világot, mert a szeretet oszthatatlan,
mert ugyanaz a megváltó szerétet köt Istenhez és a vrlághoz (VI. 277. o.). A rah
nerí antropológia záró akkordja, hogy a minden dologban megtalálható Isten
nem Idegeniti el az ernbent sem önmagától, sem a másik embertől, sem a világtól.
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LUKÁCS LÁSZLÓ

AZ "ANONIM KERESZTÉNYEK" FÖLFEDEZÉSE
"Nem az énekes szűlí a dalt, a dal szülí énekesét" - vallja költő és költészet

viszonyáról Babits Míhály, Nem valami absztraktul végleges, szuverén művész

teremti műveit, nem a kész filozófus alkot filozófiát. Mű és művész, alkotó és al
kotás teremtő kölcsönhatásban vannak egymással: a művész az alkotás közben,
műve által születík, a filozófust is formálja a kortárs gondolatvilágokkal kölcsön
hatásban álló, alakulóban lévő gondolatrendszere. Leginkább mégis talán a teoló
gusok "születnek" ilyen teremtő kölcsönhatásból. hiszen rnűvük elsősorban nem
önmagukból, nem önmaguknak épül, hanem az embernek adott, az egyház közös
ségében élő kinyilatkoztatást szolgálja. "Dala" nem magányos ének, hanem része
egy hatalmas kórusműnek. E mű harmóniájába simul bele, ezáltal formálódik
teljessé - s ebben az összjátékban szülí meg énekesét.

Rahner gondolatvilága is ilyen mű: egységes rendszer, amelynek részei egy
mást föltételezik, magyarázzák és kiegészítik; katolikus rendszer, amely belesimul
az egyház élő hagyományába; és mai rendszer, amelynek problémái, de megol
dási kísérletei is korunk gondolkodásából. adódnak. Gondolatok rendszere: bárme-
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lyik lényeges fogalmából elindulva tehát beláthatóvá lesz gondolatainak egész krís
tályrácsa, S e kristály prizmajának törésében ott fénylik a katolíkus teológia élő

hagyománya, de korunk emberének problematikája is.
Rendszerének egyik közel három évtizedig krístályosodó gondolata az "ano

nim kereszténység". (1.)

Kik az "anonim keresztények"?

Az egyházon belül kínzó kérdés, az egyházon kívül botránykő volt újra meg
újra: ki üdvözülhet? Isten Krisztusban lépett az emberrel életközösségre. s az ál
tala alapított egyházban él tovább. A keresztény öntudat alapja ez; csak az jut
hat el Istenhez, aki hitével befogadja üzenetét, szeretetével pedig megéli az ö
létformáját - vagyis aki keresztény. De mi történik a többi emberrel, a Krisz
tus előtt éltekkel és a Krisztus hatókörén kivül élőkkel? És mi történik Isten
kegyelmével, amely Krisztuson keresztül az egész emberiségre, minden egyes em
berre kiáradt? Isten mindenkinek fölkínálja önmagát, szeretetközösségéből csak
az ember maga zárhatja ki saját magát, saját tudatos döntésével. De tudatosan,
szabadon dönthet-e az, aki meg sem ismerhette, hogy ki-mí mellett vagy ellen
kellene döntenie?

Rahner az egyház hitéből indul ki. "I,sten azt akarja, hogy mindenki üdvö
züljön" (1 Tim 2,'1). Akarata nem pusztán kívánság, reménykedés, hanem haté
kony tett. Kegyelme elér minden embert, hat rá formáló erejével akkor is, ha
a benne működő kegyelem - mint például a szervezetünkben ható vitaminok 
nem válik tudatossá számára. Ebben a kegyelemben is Isten tárulkozík föl előt

tünk, s ez a kegyelem is Krísztuson keresztül jut el hozzánk, bár ezúttal ez nem
szavakkal, fogalmakkal történik, mínt Krlsztus (és az egyház) nyilvános tanító
működésében. A teremtő Istennek ez a kegyelme szabad szeretetének ajándéka:
tehát általunk el nem várható, ki nem követelhető többlet eredeti emberi termé
szetünkhöz képest. Ez a kegyelem nyitja rá a végtelenre a transzcendens, lénye-

, génél fogva tágulékony emberi szellemet.
Aki tehát elfogadja teljességre törő, "transzcendens" önmagát, az vele - bár

öntudatlanul, de letét és tudatát mégis Iormálóan - a magát felkínáló teljessé
get, Istent fogadta el, és egyúttal "saját Isten felé mozgásának beteljesülését és
garanciáját, Krísztust". "Az ember transzcendenciájának, határtalan nyitottságá
nak megtapasztalásában - bármilyen homályos és megfoghatatlan legyen is ez
az élmény - a kegyelem felkínálkozását is megéli: nem feltétlenül nevezi ke
gyelemnek, szabadon elfogadható természetfölötti meghívásnak, valójában mégis
úgy kezeli." Lehetnek tehát olyan emberek. akik Krisztusnak tételekbe foglalt
tanítását nem ismerik ugyan, vagy félreérthető, torzult formájában megismert
tanítását jó szándékkal talán el is utasították - s mégis "anonim keresztény
ként" Krisztus követői: mert az életükben adott kegyelmet, az általuk elérhető

legteljesebb életet elfogadták és megélik.
Rahner joggal hivatkozhat arra, hogy elgondolása egybeesik a II. vatikáni

zsinat tanításával. ha az elnevezés nem is szerepel a zsinati okmányokban.
"Mindazok elnyerhetik az örök üdvösséget, akik önhíbájukon kívül nem ismerik
Krisztus evangéliumát és egyházát, de őszinte szívvel keresik Istent, és a ke
gyelem hatása alatt törekednek rá, hogy tetteikkel teljesítsék az ő akaratát." (2.)
Annak részletes feltárása azonban még várat magára, hogy a Szentírásnak hit
vallást követelő, élő hitfogalma hogyan állítható párhuzamba a csak létükben
keresztény anonim keresztényekkel.

Isten végtelen személyes horizontja borul rá tehát minden ember életére. Az
egész hortzontot nem érik át fogalmai - titok marad még a feltámadás utáni
közvetlen színelátásban is -, de a számára megragadható világot is csak e horizont
alatt értheti és használhatja igazán. A "csupa-megnyílottság" ember így él a
végtelen horizontja alatt, megvalósítva véges önmagát és meghódírva a véges
világot. Ilyen személyes horizontként borul rá a csecsernőre édesanyjának szere
tete. Az egész szeretetet átérteni, róla "fogalmat alkotni" nem képes, "tudatosan"
csak egyes megnyilvánulásait, gondoskodását, mosolyát stb. fogja fel Létét és
tudatát mégis az egész személyes horizont, édesanyjának szeretetburka határozza
meg. Szakképzett, de nem anyaszívű ápolónőktől egyes részjelenségeket talán hi
bátlanabbul kapna meg, mégis egy életre sérült marad, ha ezek csupán önálló
jelenségek maradnak a személyes szeretet horizontja nélkül. Biológiai igényei kí
elégülnek ugyan, de az azokon túllépő, "transzcendáIó" igényei nem.
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Teljessé, tehát tudatosan is átélt valóságga és a közösségnek is észrevehető

jellé akkor válik ez a kegyelem, ha kilép névtelenségéből: az egyház látható kö
zösségében, Az élő egyház jeleiben ("szentségeiben") az emberiség mélyén mun
káló kegyelem válik láthatóvá és elérhetővé. "Az evangélium tehát nem Istentől

és Krisztustól teljesen elhagyott embereket formál kereszténnyé, hanem anonim
keresztényeket olyan emberekké, akik a létük mélyén lappangó kegyelemről most
már tudatosan, nyilvános közösségben is megfogalmazott formában vesznek tu
domást."

A tudatos keresztény hitnek ez a többlete persze nem pusztán annyi, hogy
most már nevén tudja nevezni azt, ami eddig csak föl-nem-ismerten volt meg.
Egy-egy emberi szeretetkapcsolat is mennyit mélyülhet egy-egy vallomással: ami
kor fölfedeznek valamit önmagukban, egymásban vagy egymás iránti szerétetük
ben. "Az Atyát nem Iáeta senkii, csak a Fiú", Isten személyes horizontját átfogni
a keresztény ember se képes. De mennyivel többet tudhat meg titkaiból a Fiúval
való tudatos testvériségben, az egyház közösségében ! Mennyivel meghittebb kö
zelségben érezheti magához ezt a horiwntot, aki megszélítja Krisztust és az egy
ház tanításában, aki rendelkezésünkre bocsátja magát a szentségekben, aki éte
lünkül kínálkozik az Eucharisztiában - megmaradva mégis míndíg titoknak.
Mert befogadhatjuk őt, a Titkot, életünk részévé tehetjük - de e befogadás ál
tal ő az, aki befogad bennünket, a végtelenben adva otthont számunkra.

Az elmélet kialakulásának története
Rahner érdeklődése kezdettől fogva az emberre irányult. Az ember lényeget

először a megismerés elemzéséből kiindulva, a filozófía fogalomrendszerével hatá
rozta meg. Maréchal és Heidegger nyomán kídolgozott antropológiájának alapté
tele: az ember a világban élő, az anyagba ágyazott szellem, aki szabadon foglal
hat állást a válággal szemben, s ebben a szabadságban alakítja ki önmagát. A
szellem "a határtalan megnyíltság", "az a feltárulkozás, amely eleve nyitott a
végtelen Titok teremtő felszólítása nyomán". Ahogy a csillagok mögött ott fe
szül az ég végtelen horizontja, úgy húzódik ott a véges (tehát fogalmakba zár
ható) tárgyak rnögött a (fogalmainkba közvetlenül, "tematikusan" bele nem férő)

végtelen. Az emberi megismerés és akarat elemzéséből arra a következtetésre jut
Rahner, hogy az ember lényegénél fogva nyitott a végtelen és megragadhatat
lan títokra: megismerését és szabadságát ez a végtelen, abszolút, személyes "ho
rizont" fogja át. Ha tehát ez a Títok közölné magát az emberrel, akkor ez a
közösség az ember transzcendenciájának csodálatos beteljesülését hozhatná. (Av
val a problémával csak később, a kérdés teológiai vizsgálatakor néz ismételten
szembe Rahner, hogy ebben az elgondolásban hol húzódik az emberi természet
és a természetfölötti kegyelem határvonala.)

Mivel azonban Isten tényleg megszólította az embert, az ember további tit
kai, rendeltetése, lényege a kinyilatkoztatás adatainak felhasználásával tárható
fel. Rahner filozófiai antropológíáját követi egy teológiai antropológia kísérlete. (3.)
Az emberi természetet eddig alulról, az alacsonyabb rendű természet felől vizsgál
tuk, Rahner most (Maréchal "transzcendentális tomízmusa" nyomán) felülről, ter
mészetfölötti beteljesülési lehetősége felől mérí fel.

Sok részletkérdést tisztáz ezután a vermészet és a kegyelem viszonyának vízs
gálataval. (4.) IDlgondolása szerint az emberi "természet" nem lezárt, merev fo
galom, hanem dinamikus valóság; transzcendencia, amelyhez kegyelmi többlet
ként, de számunkra el se választhatóan simul hozzá rányílottságunk Isten termé
szetfölötti valóságára, képességünk Isten megnyilatkozásának befogadására. Ez
a természetfölötti rányítottság már maga is Isten szabad ajándéka: kegyelem,
amely az emberi természet megnyílottságába ágyazódtk bele.

Az ember tehát úgy válik egészen emberré, ha transzcendenciája belenyíl
hat Isten személyes végtelenjébe. ha az ember istenné lesz. Ez válik lehetövé az
emberré lett Istenben, Krisztusban. Az ember lényege csak Krisztus titkában tá
rulhat föl egészen előttünk. (5.)

Teilhard de Chardin hatását magától elhárítva, mégis sokban az ő gondo
lataival párhuzamosan, így épfti bele Rahner a maga ember- és világképét a
megtestesülés tényébe. korunk antropocentrikus világképét krisztocentrikus világ
képpé fejlesztve tovább.

A fejlődő anyagvilág alaptörvénye a transzcendencia, s e fejlődés célja az
öntudatra és szabadságra ébredő szellem, az ember. ("Az ember az élő anyagból
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kínövő transzcendencia:') Az anyagvilág' az emberben ébred öntudatra: benne'
képes megformálni önmagát és kapcsolatba lépni létének gyökerével. A koz
mosznak ez az emberben felszabaduló transzcendenciája azonban csak akkor vá
lik teljessé, a táguló, fejlődő míndenség csak akkor bontakozik ki egészen, ha
a lét abszolút teljessége szabad személyként föltárja magát előtte, s szerétet
kapcsolatra lép vele. (Anélkül, hogy ez az embernek bármi módon "kijárna" : ez az.
egység míndig Istennek szabad ajándéka marad.) Ez az egység Jézus Krisztusban
jön létre, aki valóságos Isten és valóságos ember. Ettől kezdve Isten tehát nem
csak a világ fölött munkálkodó teremtő, hanem "a mindenség csúcsán eggyé lett
a míndenség egy darabjával", Ez a míndenség fejlődésének csúcsa, amelyben
a világ tökéletesen önmagára találhat, és közvetlenül egyesülhet Istennel.

"Az Istenember eszméjének fölismarése azonban még nem szükségszerűen esik
egybe a názáreti Jézus Krisztusnak, mínt egyetlen, egyszeri, valóságos Istenem
bernek elismerésével." Kereszténnyé pedig csak az lesz. aki hitével elfogadja és
szeretetével megéli a történelmi. Jézus Krisztusban létrejövő egységet az Istennel.
A megtestesülés pedig egyszeri, helyhez és időhöz kötött történeti esemény. amely
egy látható, társadalomhoz kötött közösségben és annak érzékelhető jelekhez
kötött szentségeíben él tovább. Mi történik tehát azokkal - és ez a többség! -,
akiknek nincs lehetőségük arra, hogy találkozzanak ezzel a történelmi Krisztus-'
sal és a társadalomban megjelenő egyházával? Az egyház ma már túl van a kö
zépkor optimizmusán : nem azonosítja többé a .Jcultúrvilág" határait a keresz
ténység határaival. Tárgyilagosan szembenéz avval a ténnyel, hogy kisebbségi
csoportot alkot a történelem vándorútján. De mí lesz akkor a többiekkel? Ho
gyan érheti el őket Krisztus kegyelme? Hogyan találkozhatnak ők Krisztusban
az Istennel? E dilemma kapcsán, gondolatrendszerének természetes fejlődésével

jut el Rahner az egyház problémájához (6.), s vele az "anonim keresztény" for
mulához,

A kérdéssel először és legrészletesebben XII. Pius pápa Mystici Corporis Christi
kezdetű enciklíkájának elemzése kapcsán néz szembe. Ki tartozik az egyházhoz?
Az enciklika tételeit és az egyház korábbi tanítását elemezve arra a megálla
pításra jut, hogy a teljes [ogú tagságon kívül kell lennie egy nem láthatá, belső,

mégis valóságos odatartozásnak is. Ez az odatartozás az ember belső döntése
alapján jön létre: igent mond saját létére és annak általa elérhető teljességére,
tehát ha közvetve és öntudatlanul is, de az Isten felkínálta teljességre - és ez
megigazulására szolgál, Ezek az "igazak láthatatlanul tartoznak hozzá a látható
egyházhoz a kegyelemben, De odatartozásuk valamiképpen láthatóvá is válik
életükben és cselekvésükben, amellyel sorsközösséget vállalnak a teljességre tö
rekvő és Isten által a teljességre meghívott emberiséggel". Az életükben munkáló
kegyelem tehát láthatóvá is lesz, 'anélkül, hogy ezt a kegyelmet tudatosan. szóban
kimondva 'fogadnák el.

Ha mindez így van, akkor eszerint kell átértékelnünk a nem keresztény val
lásokhoz, sőt az ateizmushoz való viszonyunkat is. Rahner, immár munkahipo
tézisként kezelve az anonim kereszténység fogalmat, az egyház önvizsgálódásá
nak és az átértékelésnek zsinati éveiben egy sor tanulmányában gondolja .végíg
ennek a ténynek a következményeit, a megújuló viták tüzében újra meg újra ki
felé és befelé egyaránt tisztázva. érlelve álláspontját.

Mi míndent kellett tisztáznia?
Minek gyárt elméleteket a nem keresztényekről, míért akarja helyettük el

végezni az ő lelkiismeretük számvetését? Bízzuk őket Istenre, és avval foglalkoz
zunk inkább, hogy nekünk miért kell hinnünk és hirdetnünk az evangéliumot,
s az anonim keresztények gondolatával ne sorvasszuk el az egyház missziós len
dületét - mondták támadói, (7.)

Rahner láthatára, hűen az egyház katolicitásához, míndíg egyetemes. Egye
temes .először kiterjedésében: a II. vatikáni zsinattal együtt tudja, hogy az egy
ház nem különálló, elzárt "elit", hanem Isten népeként része, de egyben haza
váró otthona is a népek nagy családjának, az egész emberiségnek. Problémáit nem
oldhatja meg, öntudatát nem alakíthatja kd másképp, csak ennek a nagy egész
nek figyelembevételével. Tisztelnie kell anonim keresztény testvéreit, de míndíg
tudnia, hogy létük csak a hitvalló kereszténységben teljesedhet be igazán.

Egyetemes aztán mélységében : Isten és ember találkozásának folyamataiban
Rahner legjobb tudása szerint mdndig a teljes embert veszi kiindulási alapul, és
azt vizsgálja, hogyan hatnak rá Isten nagy tettei, a kinyilatkoztatás, a kegye
lem, a megtestesülés, az egyház közössége. Végül egyetemes küldetésében: tudja.
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hogy az egyháznak. nemcsak. saját kérdéseit, házon belüli problémáit kell tisztáz
nia, hanem Krisztustól kapott míssziós küldetése folytán segíteni kell minden
embernek, megmutatva a Krisztushoz vezető utat, nem fölényes lekezeléssel, ha
nem a vándortárs együtt küszködő, de föltétlen szeretetű alázatával.

Rahnernek nemegyszer kellett elhatárolnia magát a katolikus teológián belül
tévedésbe csúszó írányzatoktól, vagy azoktól a követőitől, akik egy-egy tételét
leegyszerűsítve, nem elég árnyaltan fejlesztették tovább. Természet és kegyelem
viszonyát például éppen az "új teológia" állításait bírálva elemzi, amely sze
rint a kegyelem természetes velejárója a természetnek. S éppen mível annak gon
dolatai sokban rokonok az övéível. pontos válaszvonalat húz kettőjük között 
s ez a válaszvonal egybeesik a tanító egyház által kijelölt határvonallal : a ke
gyelem nem természetes folyománya az emberi természetnek, hanem Isten sza
bad, természetfölötti ajándéka. Amikor pedig Anita Röpe1' az "anonim keresz
tény" formulát készpénznek véve túlzott általánosításokhoz jut el, Röper Dre
Anonymen Christen (Mainz. 1963) című könyvének ismertetése kapcsán Rahner
újra összefoglalja a maga elgondolását.

Szembe kellett végül néznie avval a veszéllyel, hogy a természetfölöttit a jó
emberségre leredukáló, Krisztust emberi eszményre soványító, napjainkban diva
tos mozgalmak. érvet kovácsolnak egy-egy kifejezéséből. Ezeken a területeken
azonban "elhatárolnia" sohasem kellett magát igazán: hiszen teológiája annyica
feltétlenül katolíkus, újszerűségében is annyira következetesen hagyományhü,

A jövő kutatásának kell majd eldönteníe, hogy Rahner elnevezése, az "anonim
keresztény" formula helyes-e. Körül kell még majd határolni azt is, hogy mík az ano
nim kereszténységnek pontos feltételei, mi a kapcsolat az anonim keresztények
és az egyház között, Azt azonban bírálói is elismerik, hogy a probléma keresz
tények és nem keresztények számára elevenen él, és Rahner munkássága sok
szempont fölvetésével, sok részletkérdés tísztázásával segítette őket közelebb a
megoldáshoz.

Az elmélet tanulságai

Hogy az "anonim keresztények" mit szólnak. ehhez a szemlélethez, hogy meny
nyire lendíti ez előre a párbeszédet a nem keresztényekkel és a nem-hivőkkel 
erre nekik maguknak kell válaszolniuk. Mindenesetre felkínálja nekik a keresz
tények feltétlen elkötelezettséget a világ szolgálatában, Oszinte, bajtársi szolídarí
tás ez, a mínden jó mellett való szenvedélyes elkötelezettség - nem pusztán va
lami túlvilági jutalom reményében, ímmel-ámmal végzett "közmunka", de nem is
a mindent Istenre hagyó elbizakodottság tessék-lássék látszat-tevékenysége.

Fölkínálja a fejlődés és a jövő távlatát, értelmezve a naggyá és egyre na
gyobbá növő ember dinamizmusát. Ébren tartja, sőt maximálisra fokozza az em
ber nagyra törő vágyait: nem hagyja, hogy megállapodjon részeredményeknél.
részértékeknél vagy részigazságoknál. A transzcendencia dinamizmusával mozgás
ban tartja a világ meghódítására és önmaga klteljesítésére törő emberi szellemet,
a végtelen horizontjával pedig relativizál minden egymásra következő fejlődési

fokot, egyre tovább ösztönözve az embert.
Fölkeltheti végül az emberben az igazság és az értékek felelős tiszteletét, a

bizalmat a lét végtelenjében saját végessege ellenére is, a nagyobbra rácsodálko
zást, sőt esetleg a hála és az áhítat érzését is, megsejterve valamit a lét végső tit
kából. Mert a lélek a kegyelem titokzatos útjain tételes hit nélkül is eljuthat a fel
kínált szeretet hálás elfogadásáíg:

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
S azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szív-em feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogya porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.

(Kosztolányi: Hajnali részegség)
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Mindezeknél azonban fontosabb azt megkeresnünk, hogy milyen fölismerések
adódnak ebből a szemleletből a keresztény öneszrnélés számára. Rahner vizsgá
lódásának reflektorfénye nemcsak a látható egyházon kívül élőkre világít rá, fel
villantva néven nem nevezett keresztény voltukat. Vizsgálódásának fénye vissza
verődik a keresztény nevet tudatosan vállalók életére is, belevilágítva keresztény
életünk névtelenségben meghúzódó mélyeibe,

Embernek és Istennek egyaránt megvannak ezek az "anonim mélyrétegeí",
amelyeket éppen a felületes keresztény gondolkodás sodorhat veszélybe.

Az ember névtelen mélyrétegeí : Isten kegyelme Krísztus hatékony szaván és
látható jelein keresztül közvetftődik az ember számára. Nagyon jól tudjuk azon
ban, hogy a kegyelmi megigazulás csak akkor jön létre, ha nem csupán a S7.a

vakat, jelzéseket fogjuk fel, hanem bensőnk is megnyílik a kegyelem befogadásá
ra. "Az igaz a hitből él" - de a hitnek nemcsak megvallása. hanem egyben
megélése által. A gyakorlati keresztény életben azonban újra meg újra szétcsú
szik a kettő, különválva a vallási élet gyakorlataira és a profán emberi élet
tevékenységei re. Ima és élet szkizofréniája a keresztény élet visszatérő betegsége,
holott a kettőnek egymást éltető s egymásból táplálkozó ikervalóságnak kellene
lennie. Hiszen a kegyelem erőterében állnak benne "semleges cselekvéseink" is:
rninden helyzetben döntésre kényszerülünk. elfogadjuk vagy elutasitjuk traszeerr
-denciánkat, végső soron a kegyelmet. Hitvallásunk és imánk pedig csak úgy lesz
teljessé, ha életünk Isten előtti megnyílását teszi szóvá, a lélek mélyén történő

kegyelmi találkozásnak vá1ik [elévé,
Isten "névtelen mélyeí" a végtelenbe érnek. A láthatatlan Isten 'Krisztusban

látható alakban jelenik meg, az egyházban Pedig fogalmi rendszerbe, szertartá
sok formáiba foglalva lép az ember elé. Testközelbe kerül hozzánk a lét abszolút
titka és teljessége, föltárja magát előttünk, életközösségre hív - de eközben, ez
után is, míndörökre titok marad, általunk egészen soha á;t nem fogható: átérrit
nem tudjuk, csak elérhetjük, beszélni róla nem tudunk, csak megszólíthatjuk. A
tudatos kereszténység fogalmi rendszere, szertartásaí könnyen elhomályosíthatják a
keresztény köztudatban Isten abszolút titok jelleget. Imáink bizalmas megszó
Iításaival, formuláinkkal. szertartásaínkkal ártalmatlanná tehetjük a titkot, vé
ges világunkba redukálhatjuk a végtelenjét. Pedig Isten nem a világ ellen
pólusa, nem építhető be a világ, még egy vallás fix pontjába sem. Végtelen ho
ri zon t ja átfogja életünket, de ezt nem cserélhetjük ki valami emberkéz építette
kupolával. Érintkezésbe juthatunk ezzel a horizonttal, de nem a végtelent a
végesbe zsugorítva, hanem csak a mí végtelenbe tágulásunk, ponttá zsugorodó
alázatunk árán. Mert éppoly idegen a kereszténységtől a beavatottak fölénye.
akik a maguk túlvilág-eszméjének patentlével vélnek megoldhatni mindent, mint
a kívülállók hamis magabíztossága, akik az embert a lét korlátlan és feltétlen
urának tartják.

Jegyzetek: 1. A térnát részjetesen főleg a következő tanulmányai tárgyalják: Die GliedschaCt
in der Kirche nach der Lehre der Enzyklika Pius XII. "Mystici Corporis" (Schriften zur
Theologie II. 7.); Das Christentum und die nlchtchristJichen ReJigionen (Schriften V. 136.):
Der Mensch von heute und die Religion (Schrl.íten VI. 13.); Die anonymen Christen (Schriften
VI. 545.); Atheísmus und implIzites Christentum (Schriften VIlI. 187.); Anonymes Christentum
und Missionsauftrag der Kirche (Schriften IX. 498.). - 2-. Lumen Gentium n. 16; vö. Gaudium
·et spes n. 22: Ad Gentes divinitus n. 7. - 3. Geist ln Welt, München 1939. Hörer des
Wortes, München 1941. A 2. kiadás számára (München 1957. ill. 1963.) mindkét müvet J. B.
Metz dolgozta át. - 4. Uber das Verhaltnis von Natur und Gnarte (Schriften I. 323.); Uber
dll' Erfahrung der Gnade (Schriften Ill. 105.); Natur und Gnade (Schriften IV. 209.). - 5.
Probleme der Christologie von heute (Schriften I. 169.): Zur Theologie der Menschwerdung
,(Schriften IV. 137.); Die Christologie innerhalb eíner evolutíven Weltanschauung (Schriften
V. 183.). - 6. Die Gliedschaft in der Klrche nach der Lehre der Enzyklika Pius XII.
"Mystici Corporis" (Schriften II. 7.); a Schriften VI., VIII. és IX. kötetének tanulmányai. 

'"7. Joseph Ratzinger: Das neue Volk Gottes, Düsseldorf 1969.; H. U. v. Balthasar ; Rechen
senart. Einsiedein 1965.; Wer ist ein Christ? EInsiedein 1965.; H. de Lubac: Gebeírnnfs, aus
dem wir leben, Einsiedein 1967; vö. Kl. RIesenhuber: Der anonyme Christ, nach Karl Rahrier.
Zeitschrift fül' kath. Theol. 1964. 286.
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SZAB6 FERENC SJ (Róma)

A halál teológiája Karl Rahnernél
Két évtizeddel ezelőtt, a Schriften zur Theologie r. kötetének elején K. Rah

ner felvázolta egy "modern teológiai summa" tervét. A teológiai megújulás egyik
vezéralakja sürgette az üdvösségtörténeti szernlélet Integrálásat és az egész dog
matika újraszervezését: szerinte az int,ellectus fid!einek tengelyét egy teoló~ai

antropológíának kell képeznie, ez pedig szükségképpen a krísztológíához kapcso
lódik. Az új, "egzisztenciális" teológiai summa - természetesen - nem lehet egy
ember műve. Rahner az elmúlt évtizedek során több lényeges pontot kidolgo
zott az emlitett "vázlatból" (1).

A halál teológiájával kapcsolatban ezeket jegyezte meg: "Ha az ember meg
nézi a halál teológiájára vonatkozó biblíográfíákat, meglepődve tapasztalja, hogy
milyen kevés, vagy hogy teljesen hiányzik a dogmatikai reflexió ezzel a térnával
kapcsolatban. Költők és filozófusok reflektálnak a halál mísztéríumára. De a mai
teológiában legfeljebb csak hidegen megállapítják, hogy a halál az eredeti bűn

büntetése. És körülbelül ez az egész, amit megtudunk. Az eszkatológiában is alig
egy tizedrészét fejtik ki annak, amiJt a kinyilatkoztatásból kíbonthatnánk, ha lé
lekkel és szívvel tanulmányoznánk ra kérdést" (I, 20-21).

Rahner az emlitett "vázIatban" a halál teológiáját (a "Részleges dogmatika"
részben) a "Bűnbeesés és megváltás" szekcíóját képező A megváltottak teológiai ant
Topológiája című alfejezet paragrafusaként helyezi el. Jegyzetben hivatkozik egyik
dolgozatára, amelynek alapgondolata a következő: "A halált míndenekelőtt úgy
kell szemlélnünk mínt az egész életet érintő aktust, a keresztény élet egy részét;
olyasminek kell tekintenünk, ami - jóllehet az egész emberi valóság végét képezi
bensőleg jelen van az emberi életben, minthogy egész életünk során mindennap egy
kicsit elővételezzük a halált - ... so dass man durch das ganze Leben hindurch auf
den Tod hinstirbt" (2).· Ez a nehéz, lefordíthatatlan mondat lényegében Heidegger gon
dolatát idézi: az ember (Dasein) halálra-szánt-lény (Seín-zurn-Tode) ; az egész
emberi élet a Vég felé mutat és onnan nyeri értelmét is. Rahner egyébként má
sutt kifejezetten hivatkozik Heideggerre (3), aki szerint a halál alapvető valósága
határozza meg a Dasein egész létét és az élet jelentését. A "Jedermann", a
mindennapí ember, a lét autenticitáSlától a "szórakozásba" menekülő ember nem
gondol a halálra, nem akarja elfogadni, hogy "halálra-szánt-lény". Az autentikus
létet kereső, igazán szabad ember viszont vállalja sorsát, ő maga ad jelentést a
halálnak és következésképp az életnek is. Rahner - továbbfejlesztve Heidegger
gondolatát - megmutatja, hogy a halál aktusa lehet a legfőbb tett, a szabad
teremtmény végső döntése, a szerető engedelmesség legfőbb kifejezése. Jézus
halála (meg a vértanúkéj a bizonyság erre.

Tanulmányunk első részében összefoglaljuk Rahner Zur Theologie das Thodes
címü monográfíáját (4), a második részben pedig néhány kritikai megjegyzést
teszünk.

Vázlat a halál teológiájához

Rahner előbb meghatározza az emberi halál igazi természetét. majd pedig
konkrétan, a történelemben szemléh a halál [elenségét.

A "meghalás" olyan esemény, amely az egész embert érinti. A halál lénye
gét keresve Rahner hangsúlyozza, hogy az ember halála lényegesen különbözík
az állatétól, Az ember ugyanis több, rnínt természet; nemcsak anyagi, biológiai
valóság, hanem szellem, vagyis értelmes és szabad lény, személy. Lényegileg ösz
szetett : test és lélek szubsztanciális egysége. Következésképp az ember vége (a
halál) nem csupán biológiai vég, hanem olyan esemény, amely az egész embert,
tehát a személyt is érinti.

a.) K. Rahner itt bírálja az emberi halálról adott hagyományos leírásokat.
A katolikus hagyomány úgy szekta leírni a halált, mint a test és a lélek szét
válását. Ez a leírás (nem teológiai definíció) kifejezetten nem található a Szerit
írásban (bár bizonyos helyeket ilyen értelemben vettek). Rahner megengedi, hogy
van részigazság a leírásban. Csakugyan, az ember életelve. a lélek egészen új vo
natkozásba kerül a halál révén azzal, amit földi élete során testnek neveztünk.
A lélek többé már nem ad formát a testnek, nem ad neki önálló struktúrát, te-
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hát a test nem él többé; ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a lélek. külön
válik a testtől. A kérdéses leírás kifejezi a katolikus tanításnak azt az igazsá
gát is, hogy a szellemi lélek nem tűnik el (semmisül meg) a testi struktúra fel
bomlásával. hanem továbbra is fennmarad a létben, jóllehet létmódja, a mínden
séghez való viszonya egészen más lesz.

De ez a leírás elégtelen - folytatja Rahner -, mert nem fejezi ki azt, ami
sajátosan emberi az ernber halálában. Nem emeli ki azt az alapvető ígazságot..
hogy a "meghalás" az egész embert érinti, tehát a személyt is, minthogy az em
beri halál nem csupán egy biológiai lény vége, hanem a Dasein (szellemi létező>,

végső aktusa. A halálban nemcsak valami "történik" a lélekkel (= a lélek "el
válik" a testtől, de ez amolyan "járulékos" esemény ...), az ember nem csupán
"elszenvedi" a halált, hanem maga cselekszik, a meghalás aktusával véglegesen.
meghatározza létét.

Rahner még hozzáfűzi: a most bírált leírás ("a lélek elválik a testtől") azért
is elégtelen, mert szétfolyó, mert jelentése nem pontosan meghatározott. Csakugyan
többféleképpen értelmezték. Vajon .a lélek az "elváláskor" teljesen elszakad az,
anyagi világtól (az .univerzumtól), amelyhez csak a test kapcsolta, tehát ezentúl
a kozmoszhoz semmi kapcsolat sem fűzi; avagy - éppen ellenkezőleg - a tér
idő korlátaitól megszabadúlva mélyebb és egyetemesebb kapcsolat fűzi a kozmosz
hoz? (Rahner szójátékával: a-kosmisch - all-kosmisch.) Rahner - radikalizálva
a test-lélek szubsztanciális egységéről szóló skolasztikus tanítást -, azt bizonyít
ja, hogy a második alternatíva a helyes (Vö. T, 19-21).

Lássuk most röviden azokat a teológiai érveket, amelyekkel Szerzőnk alá
támasztja ezt a hipotézisét (T, 22-26):

1.) A Szeritírásra támaszkodó újabb teológia kimutathatná, hogy az angyalok
- egzisztenciális döntésük révén - befolyást gyakorolnak erre a világra, az egész
kozmoszhoz oksági kapcsolat fűzi őket. Más szóval: az angyalok az ember környe
zetéhez (Unwelt) tartoznak. Jóllehet, vagy inkább: mivel nincs testük, az emberi
ség kozmíkus környezetét képezik, ők a világ "Fejedelemségei" (Vö. Kol 1,16; 2,10;
2,15; Ef 1,22; 3,10; Gal 4,3; 1 Pét 3,22 ...), vagyis: ők a világ princípiumai, "ős

alapjai" (Urgründe). Ha tehát a szellemi lények ilyen kapcsolatban vannak a'
kozmosszal, teológiai szempontból nem elképzelhetetlen, hogy az ember szellemi
prmcípiuma is teljesen megnyílik a halálban a kozrnosz felé, egyetemes vonatko-
zásba kerül a vllágrníndenséggeí,

2.) Ha elfogadjuk ezt a hipotézist, jobban megértjük a tisztítótűzről szóló
egyházi tanítást is. Minthogy a tomista felfogás szerínt a bocsánatos bűnök le
hetőségének alapfeltétele a testben való létezés (az ember szabadságát a test
korlátozza, ezért lehetnek olyan aktusaí is, amelyekkel nem dönt véglegesen örök
sorsáról), lehetséges az, hogy a bocsánatos bűnök büntetése is egy bizonyos "testi
mivolthoz" van kötve, jóllehet ennek különböznie kell a földi' élet korporalítá-
sától (Vö. LTK, IV, 51-55). •

,3.) A harmadik érv a test feltámadásának dogmájával kapcsolatos. Rabner
itt hangsúlyozza a keresztény antropológia egyik alaptételét (szemben a necplato
nizmussal) : a lélek és a test szubtanciális egységét következetesen állítanunk kell,
akkor is, ha a feltámadásról van szó, Ha a halál csupán a léleknek a testtől

való szabadulása lenne (a neoplatonizmus hatására a keresztények is sokszor
csak így látják a halált: a lélek. megszabadul a test börtönéből...), és ha ez len
ne az ember által óhajtott végső cél (minthogy a meghalás nemcsak passzivitás,
hanem tett is!), nem igen látja az ember, míként vágyakozhatnánk még a vi
lág végén bekövetkező feltámadásra, mennyiben jelentene a lélek számára be
teljesedést a test feltámadása. Ellenkezőleg: ha elfogadjuk a fenti hipotézist,
akkor jól megértjük a test feltámadásának [elenségét, amelyről Szent Pál is be
szél az első korintusi Levél 15. fejezetében. A feltámadott test a megdicsőült sze
mély egyetemességének tiszta kifejezése (Ausdruck) lesz, vagyis annak a pán
kozmikus viszonynak a megnyilatkozása, amelyet a lélek a halálban elért. (Rab-
ner később visszatér még e kérdésre, amikor Krisztusnak az alvilágba való alá
szállását értelmezi. - T, 59-61.)

b.) A halált formális (nem egzisztenciális) szempontból még úgy is szekták
tekinteni, mínt a "status viatortis", a vándorállapot végét. Ez a szemlelet azt akar
ja mondani, hogy a testi halál után az ember már többé nem dönt, érdemszerző

cselekedeteket nem végezhet, tehát a halál pillanatában egyszer s mindenkorra
megpecsételi örök sorsát (Vö. Jn 9,4; Lk 16,26; 2 KM 5,10; Denz 457, 464, 493a,..
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530 skk, 893). Ez a felfogás teMt már a személy halálát tekinti. A katolikus tanítás
ezzel az állítással nem akarja kizárni azt, hogy az ember a halál után valami
képpen "fejlődik", tehát nem akarja azt a benyomást kelteni, hogy a halál utáni
létünk Isten közelében valamiféle "halálos" merevség, mozdulatlanság lesz. Hi
szen már maga a tisztítótűz tana is feltételez egy bizonyos "mozgást", "fejlődést";
továbbá a jövendő feltámadásba vetett hit és a világ végső átalakulásának vá
rása is magába zárja a "változás" gondolatát, még ha az a túlvilági "fejlődés"

lényegesen különbözík is az evilágitól. A "status viatorís" vége kijelentés lényegé
ben ki akarja emelni azt, hogy az ember a halálban- véglegesen dönt örök sorsá
ról, tehát hangsúlyozza, hogy ez az élet igen komoly, hogy történetünk visszafor
díthatatlan. Az emberi történés nem "örök visszatérés", hanem igazi történelem,
amelyet a teremtő szabadság alkot, amely a Kezdet és a Vég között feszül.

A világgal együtt teremtett idő az ember szabad tevékenysége révén lesz tör
ténelem (Geschichte). Ez a történés a világ végén az Isten örökkévalóságába tor
kollik, de nem lesz "halálos" mozdulatlanság, hanem létteljesség, mert az Isten
ben beteljesül. A világ teremtésétől a parúzíáig nyúló egyetemes történelem lé
nyegében üdvtörténet (Heilsgeschíchte), hiszen Isten örök üdvözítő terve irányítja.
Az ember története a születéstől a halálig ebbe az üdvtörténetbe ágyazódtk be.
A halálban az ember megpecsételi, összefoglalja földi sorsát: halála nem puszta át
menet ebből a világból a másikba, hanem az örökkévalóság kezdete, ha ugyan be
szélhetünk "kezdetről" az örökkévalósággal kapcsolatban.

E ponthoz érkezve Rahner felvet egy kérdést, amelyre különbözőképpen vá
laszolnak a katolikus teológusok. A halál jelentése ettől a választól függ, ezért
érdemes itt elidőznünk. A kérdés így hangzik: vajon az emberi személy végle
ges önmeghatározása szükségszerűen benne foglaltatik a meghalás aktusában,
vagy pedig csupán Isten szabad döntése kapcsolja a halálhoz, de önmagában ez
az aktus nem von magával ilyen végleges önrneghatározást? Vagy még konkrétab
ban: vajon Isten azért tekinti a halál aktusát ítéletnek, mert az ember ezzel a
tettel véglegesen meghatározza önmagát; vagy: az itélet de facto azért követi a
halált, mert Isten így akarta? E második esetben Isten ítélete nem lenne immanens,
a halál aktusában benne foglalt, hanem Isten egyszerűen a halál után véglege
sen rögzítené az ember örök sorsát. A most felvetett probléma egy másik teoló
giai kérdéshez kapcsolódik: vajon Isten azért veti el az embert az ítéletkor, mivel
már az ember véglegesen elvetette őt a halál aktusában; avagy: az ember nem
tud, nem akar elvetettségéból visszatérni Istenhez, mert Isten véglegesen elve
tette őt?

A kritikai megjegyzésekben visszatérünk még a kérdésre, érintve P. Boros
hipotézisét is a végső döntésről. Most csak annyit jegyezzünk meg, hogy Rahner
Damaszkuszi Szent János és Szent Tamás nyomán (5) azt vallja, hogy az ember
végleges döntése a meghalás aktusában magában benne foglaltatik, tehát a ha
lál aktusa maga a szellemi lény végső önmeghatározása (T, 29). Csakugyan, mível
az ember szellem, tehát nemcsak biológiai lény, hanem személy. halála sem csu
pán biológiai "esemény", nem olyan "incidens", amelyet csak elvisel, hanem a
személy önmeghatározó tette: a legfőbb tett, amellyel az ember összefoglalja egész
életét és véglegesen dönt Isten mellett vagy ellene (T, 29-30 és 76-77).

Rahner perspektívájában tehát a halál úgy tekinthető, mint Isten igazságos
ságának és irgalmának végső hívása, - az utolsó esély az ember számára, hogy
IGEN-t mondjon a Szeretetnek.

A halál az üdvösségtörténetben

Miután megvizsgálta a halált formális szempontból, Rahner az üdvösség
történet távlatába állítja a mísztéríumot: a halál mínt Adám bűnének következ
ménye, Krisztus halála és a keresztény halála "Krisztusban".

a.) A halál: Adám bűnének következménye. Tapasztalatból tudjuk, hogy mín
den ember halandó. De a halál egyetemes szükségszerűsége a hivő számára nem
valami indukció eredménye, hanem a hit állítása. A keresztény tudja, hogy mín
den embernek meg kell halnia, mert tudja (hiszi), hogy míért kell az embernek
meghalnia. A bűn miatt vagyunk alávetve a halál törvényének: a halál az ere
deti bűn büntetése és azoknak a személyes bűnöknek a kifejezése, amelyekkel ra
tifikáljuk, jóváhagyjuk (magunkévá tesszük) Adám búnét (T, 15-!7).
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A Szentírtás szerínt (Róm 5,12 skk; 6,23; Bölcs 2,24; Gen 3,17 és 19) a ha
lál Adám vétke következtében lépett a világba. A meghalás szükségessége tehát
egy "történeti" tény következménye (és nem csupán az ember végességéből kö
vetkezik). A halál büntetés: kizárás abból a kívábtságos (bukás előtti) állapot
ból, ahol az élet vége az ember beteljesedése lehetett volna (Vö. T, 33, 40, 44-45).

A halál tehát nem "természetes" olyan értelemben, ahogy ezt egyes mate
rialisták vagy Ideadisták (panteisták) veszik, hanem valóságos katasztrófa: er
kölcsi katasztrófa következménye. Nem beteljesedés, hanem szakadás, "elidege
nedés": annak a "halálos" bűnnek (Todsünde) a kifejezése, amellyel az ember
eltávolodik Istentől, elszakítja magát az élő Istentől. A fizikai halálban tehát a lé
lek halála "ölt testet" és a földi halál az örök halált jelzi előre [(Vö. Róm. 1,32;
7,9-10; 8,13 etb; Jak 1,15 és Szent János) (T, 46-47)],

Rahner kiemeli azt is, hogy a katolíkus teológia nem tekinti a halált kizá
rólag (blosz) a bűn büntetésének és kifejezésének, hiszen - ez a közös emberi
természetből következik - van minden halálban, egy közös, egyetemes, "termé
szetes" elem is (naturales Wesensstück). Hogy mindjárt elejét vegye a protestáns
ellenvetésnek, Rahner rögtön hozzáfűzi: a katolikus teológus nem akarja "sem
Iegesítení" a halált, tehát nem akarja tagadni a meghalás személyes és természet
feletti vonatkozásátr- hiszen XY (a konkrét ember) halála rnindíg morálís állás
foglalás, tehát az üdvösség vagy a kárhozat eseménye, minthogy (ezt fentebb
láttuk) az ember a halálban véglegesen dönt Isten mellett vagy ellene (6).

Mi tehát a közös vonás ("természe,tes elem") minden meghalásban ? Nem más,
mínt a tapasztalati halál (a konkrét emberek halálának) "lefátyolozottsága"
(Verhülltheit): az a tény, hogy a konkrét esetekben sohasem tudhatj uk biztosan,
vajon ennek az embernek a meghalás üdvössége avagy kárhozata lett-e? Azt tud
juk, hogy az ember a halál után is tovább létezik (den Tod überdauert), de azt
nem tudjuk, hogy hogyan folytatja létét: hogy Istenben megtalálta-e a léttel
[ességet, avagy a végső "elidegenedés", az Istentől való elszakadás következménye
ként önmaga Iétürességébe zuhant,

b.) Krisztus halála és a keresztény halála "Krisztusban". A hivő számára a
halál nem csupán a bűn büntetése és kifejezése, hanem lehet a Megváltásban
(Krisztus halálában) való részesedés "szentsége" is: "halál Krisztusban",

Krísztus mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. A megtestesült Ige
teljesen magára vette az emberi állapotot, halandó sorsunkat. Krisztus halála igazi
emberi halál volt. (Ezzel persze nem akarjuk azt mondani, hogy Krisztus halála
minden szempontból hasonló volt a rniénkhez, hiszen O az Isten Fia voLt.) Amit
az emberi halállal kapcsolatban elmondottunk (a halál lényegéről van szó), az
- mutatis mutandis - áll Krísztus halálára is. Tehát Krisztus sem csupán el
szenvedi ahaWt,' hanem számára is ez a legfőbb tett, egész életét és küldetését
összefoglaló, megpecsételő aktus.

Ezen a ponton Rahner bírálja 'a Krisztus megváltó művével, az elégtétellel
kapcsolatos hagyományos teőníát (T, 53-61). Nem részletezzük itt em a kitérést. Je
gyezzük meg csupán azt, hogy Rahner igazolni akarja, miért éppen Krisztus ha
lála váltott meg minket. (A hagyományos felfogás szerínt az Istenernber. sze
mélyí méltósága következtében, bármelyik erkölcsi tettével megválthatott volna
bennünket.) Rahner nem azt a kérdést teszi fel: ki váltott meg minket, hanem
arra irányítja fígyelmét, hogy mit tett a Megváltó értünk. Természetesen az el
ső kérdést sem tehetjük zárójelbe; de - hangsúlyozza Rahner - ha jól megér
tettük ezt a második kérdést, akkor belátjuk azt is, hogy egyedül Isten tehette
azt, amit Krisztus tett értünk a halálban (Vö. I, 215-216; IV, 157-172).

Szemléljük ,1:Jeh<át Krisztus keresztjét. Ez a szemlélődés új fényt vet az em
beri halál jelentésére is. Minthogy a bűnös képtelen önmagát megszabadítani (a
bűnös önelégültségének "pokoli köréból" képtelen kitörni, minthogy nem fogad
ja el, hogy szüksége van a megváltásra), Isten irgalmas szeretete szükséges sza
badulásához (Vö. Ef 2,4-8). Az Istennel való kiengesztelődést az emberré lett Is
ten Fia, a mí Urunk Jézus Krisztus vitte végbe, aki " ...kiüresítette önmagát .. ,
engedelmes lett míndhalálig, mégpedig a kereszthalálig" (Fil 2,5-8). Minthogy a
testté lett Ige teljesen vállalta az emberi állapotot (beleértve a bűn következmé
nyeit is), tökéletes választ adott az isteni hívásra, amikor a halálban kimondta a
teljes IGEN-t. "Isten Fia, Jézus Krisztus ugyanis.,. nem volt majd Igen, majd
Nem, hanem az Igen valósult meg benne. Ezért hangzik föl általa az ajkunkon
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az Amen Isten dicsőségére" (2 Kor 1,19-22). Az emberiség Feje a halálig menő

engedelmessége által megfordítja Adám bűnét, "megtérLti" Istenhez a Tőle elíor
dult emberiséget: megváltoztatja az emberi állapotot - in melius. (Ez a válto
zás a feltámadásban lesz nyílvánvaló.) Ezért mondhatjuk, hogy Krisztus halá
la a mí megváltásunk.

Krisztus halála tehát annak a szerető engedelmességnek tökéletes kitéje
zése, amely a teremtmény igazi magatartása: a teljes ráhagyatkozás Istenre, tel
jes önátadás; tehát kitárulás Isten ajándékának (a kegyelemnek) és ugyanakkor
önmagának elvesztése a szeretetben. Teljes passzivitás és teljes aktivitás: ez az
önkíüresítő szerétet extázísa a Kereszten (T, 57-60).

Mielőtt a keresztény haláláról szólna, Rahner kitér még Krisztusnak az al
világba való alászállására (T, 59-61). Erre tanulmányunk második részében visz
szatérünk.

A Szentírás több helyütt beszél az "Úrban" való halálról (Jel 14,13; l Tessz
4,16; l Kor 15,18). Ez a halál tulajdonképpen nem is halál, hiszen nem az örök
halál kezdete, hanem éppen az örök életre való születés. "Mindaz, aki belém ve
tett hittel él, nem hal meg sohasem" - mondja Jézus Lázár feltámasztásakor
(Jn 11,26). Mindaz, aki "Krisztussal" hal meg, közösségbe lép az élő Istennel (2
Tim 2,11; Róm 6,8-11).

Láttuk, hogy az ember a halálban véglegesen dönt Isten mellett vagy ellene.
Mível szabadságunk sebzett (a bűn miatt), csakis "Krisztusban" vagyunk képe
sek kimondani az IGEN-t Istennek, csakis a kegyelem szabadít fel bennünket,
hogy hivő engedelmességgel fogadjuk az "elidegenító", látszólag megsemmisítő

halált (T, 78-79). A meghalás míndig az üdvösség eseménye. Rahner meghatáro
zása szerint: "A keresztény halála a hit szabad szabadsága (freie Freíheít des Glau
bens); ez az aktus valójában és igazában az egész életet átfogja, amennyiben elfogad
ja a halandó ernber elkerülhetetlen sorsát mint Isten értelemmel és szeretettel
teljes akaratát" (T, 86). Azok, akik hittel fogadják a halált, "Krisztusban hal
nak: meg" nemcsak azért, mert Krisztusban éltek, hanem azért is, mert haláluk
is részesedés Krisztus halálában. A keresztény meghalása tehát olyan esemény
- a szabad szabadság legfőbb tette -, amely átfogja az egész emberi egzisz
tenciát, meghatározza örök sorsát, minthogy az üdvösségben való részesedés csúcs
pontja. A végső passzivitás és elhagyatottság - Krísztussal és Krisztusban - az
Atyával való kommuníó, egyesülés, - tehát az örök élet kezdete.

Mível azonban a konkrét halál mindig "lefátyolozott", a keresztény halálá
nak konkrét [elentése is rejtve marad a míndennapí tapasztalat számára. Isten
irgalmasságában bízunk, de kifürkészhetetlen ítéletének mélységébe nem látunk
be. Van azonban egyetlen kivétel, ahol a keresztény jó halála -áttetsző, ahol a
"miS2ltikus halál" áttetszik a "fizikai halálon": ez a vértanúság. A keresztény
vértanú tökéletesen részesedik Krísztus halálában "aki Poncius Pilátus előtt szép
tanúságot tett - martyrein tén kalén homologían" (1 Tim 6,13). A halál előtt

való szabadság és az önkéntes vértanúság legszebb példája Jé7JUsé: "Senki sem
veszi el tőlem életemet, önmagam adom oda" (Jn 10,17). És a keresztény vérta
núk az ő nyomdokain járnak (T, 87).- Az igazi vértanúságról az egyház tesz hi
telesen bizonyságot, mínthogy az egyház az Isten szentségének "OssZJentsége". A
vértanúk viszont tanúskodnak az egyház szentségéről: a történelem során jelen
valóvá teszik a Keresztrefeszített halálát, amelyben megváltásunk van (T, 88 skk).

Rahner a vértanúságot "übersakrwnent"-nek nevezi (T, 92). EzutálIl röviden
szél a többi szentségről is, amelyek hathatósan jelzik azt, hogy a keresztény ré
szesedik Krisztus halálában: a keresztség (Vö. Róm 6), 'az Eucharisztia és a szene
kenet szentsége a keresztény élet kezdetén, az élet folyamán és végén hatható
san jelzi azt, hogy a keresztény részesedik: Krísztus halálának: és feltámadásának
láthatatlan kegyelmében. Szent Pál így fejezte ki a keresztény meggyőződést

(bizonyára egy őskeresztény himnuszról van szó) : "Ha vele halunk, vele is fo
gunk élni; ha kitartunk, vele is fogunk uralkodni ..." (2 Tim 2,11-12)

Kritikai megjegyzések

A német [ezsuíta tanulmánya úttörő volt a halál teológiájának üjrarogaíma
zásában. I~, néhányan már előtte is felvetették a végső döntéssel kapcsolatos
régi problémákat és megpróbálták új szemszögből tekinteni a halál aktusát; gon-
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dolunk itt P. GloTÍeux és E. Mersch írásaira (7). De Rahner tanulmánya egé
szen új szempontokat vetett fel; meglátásait mások jobban kibontották, pél
dául R. Troisfontaines és L. Boros (8).

1. A "MEGHALAS" AKTUSA ÉS A VÉGSO DÖNTÉS. Rahner nagyon he
lyesen kiemelte azt, hogy a halál (míndíg az ember haláláról van szó) nem csu
pán passzivitás, hanem személyes tett, az egész életet összefoglaló, és sorsun
kat véglegesen meghatározó aktus. Szerzőnk, majd pedig Troisfontaines, Bo
ros rámutattak arra, hogy a "végső döntés" hipotézise megoldana több égető

teológiai kérdést is, például a keresztség nélkül meghalt gyermekek és a hitet
lenek üdvössége, a tisztítótűz, stb.

L. Boros így fogalmazta meg hipotézisét: "A halálban nyílik számunkra az
első alkalom a teljes személyi aktus számára; így a halál az öntudatra ébredés,
a szabadság és az örök sorsunkkal kapcsolatos tulajdonképpeni döntés helye"
(9). A halál aktusáról van tehát szó (=a halál pillanatában tett döntésről), nem
pedig arról, ami előtte vagy utána történik. Ebben a pillanatban - Istennel ta
lálkozva - az ember valóban birtokolja önmagát, összefoglalja életét és sza
badon dönt Isten mellett vagy ellene. - Jegyezzük meg: P. Boros (miként Tro
ístontaínes is) a konvergencia módszerét. alkalmazza érvelésében. Ahogy ezt az
egyház is ajánlja (Denz 1769), egymással összeveti a keresztény hit mísztéríumaít,
majd hipotézise távlatában megmutatja az összefüggéseket és az új "megoldás"
gazdagságát. De Boros a Mysterium mortis-ban filozófiai megalapozást is végez.
Kiindulva Heidegger gondolatából (ti. abból, hogy a Dasein=Sein-zum-Tode),
alkalmazva, a transzcendentális módszert (Maréchalt kiegészítve Blondellel, Berg
sonnal és Marcellel), rámutat az ember alapvető befejezetlenségére, az embert
lét szétszakítottságára (Zwíespalt), ugyanakkor pedig sejteni engedi, hogy a ha
lálban lehetőség nyílik a teljes személyes aktusra, a "befejeződésre", önmagunk
teljes megtalálására.

Rahner maga nem beszél kifejezetten a "végső döntés" hípotézíséről, A kér
dés teológiai vonatkozásaiban nincs lényeges eltérés Rahner és a hipotézis vallói
között; inkább a filozófiai alapstruktúrában (az antropológiai kérdésekben) mu
tatkozik eltérés. Világos az, hogy minden katolikus teológus elfogadja az egy
ház tanítását a dogmákat érintő alapkérdésekben : minden ember csak egyszer
hal meg, a halál után már nem végezhetünk üdvösségszerző cselekedeteket, tehát
sorsunk nundörökre eldőlt; Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, stb.
Ezeken a pontokon nincs eltérés Rahner és Boros között. Egy látszólagos elté
rést is el kell hárítanunk: úgy látszik, hogy Boros szerint az embernek öntuda
tánál kell lennie a halál pillanatában, hogy a teljesen személyes aktust megte
hesse; Rahner viszont kiemeli (T, 76), hogy az ember öntudatlan is lehet a meg
halás aktusában, - "meglepheti" a halál, ha e "halálon" az élet utolsó pillana
tát .értjük. De az eltérés itt csak látszólagos. Hiszen Boros maga is megjegyzi,
hogy a haláltusa, a végső önkívület még az abszolút halál előtti pillanatot kép
viseli; a hipotézis szerint a döntés éppen az Istenhez való átmenet pillanatában
történik, tehát sem az abszolút halál előtt, sem pedig utána.

Lényegesebb eltérés mutatkozik Rahner és Boros között egy következő pon
ton. Jóllehet Boros is hangsúlyozza azt, hogy a végső döntés nem független. elő

ző életünktől, úgy látszik, nála ez a döntés mégis inkább "pontalakú" (=egy pont
ba sűrített); Rahner viszont úgy fogja fel a halált, rrunt az egész élet során már
jelenlevő és ható valóságot: a halál mint Vég(cél) , mint Érték jelen van a
földi életben. Az ember a Vég felé tart, a Vég szerint dönt és ezt a Véget
készíti elő kis döntéseível. hogy majd a halál aktusa a mindent beteljesítő és
összefoglaló aktus legyen (a hivő számára a végső egyesülés a Szeretettel). Más
szóval Rahner felvázolja (Heídeggertől elindulva) az ember végének ontológíáját
és hangsúlyozza, hogy az ember már valamiképpen földi élete során elővételezi

a halált. De végül is inkább csak hangsúlyeltolódásról van szó Rahner és Boros
nézete között, hiszen Boros is beszél arról, hogy az egész élet "felkészülés" a
halálra.

2. A "MEGHALAS" TERMINUSA ÉS AZ EGYÉNI ESZKATOLóGIA. Rahner
egyik kedvenc gondolata: a test és a lélek "külőnvátása" nem jelenti azt, hogy
a lélek a halál után teljesen elszakad a kozmosztól C,.a-kosmisch" lesz), hanem
inkább egyetemes vonatkozásba kerül a vílágmíndenséggel ("all-kosmisch" lesz).
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Láttuk, hogy tételének igazolására felhozta az angyalok, a tiszHtótűz és a teSt
ieltámadásának teológiai kérdéseit, - később Krtsztus pokolra szá1l:ás,ával kap
csolatban is kitért még a problémára.

Úgy tűnik, hogy Rahner nem tisztázta .rnég önmaga számára sem az angya
lok és a tdsztítótűz teológiai kérdéseit (Vö. LTK I, 533-538: "Angelologie"; LTK
IV, 51-55: "Fegfeuer"). Ezt a két témát itt most nem is vitatjuk. Inkább né
hány megjegyzést teszünk még a feltámadás és Krisztus pokolra szállása kér
-déséhez.

Részben igazat adva egyes protestáns teológusoknak (pl. O. Oullmann), Rah
ner helyesen visszaállítja az Újszövetség felfogását az emberről; - a katolikus
teológiában gyakran beszüremkedett neoplatonista tendenciával szemben erő

teljesen hangsúlyozza a test és a lélek szubsztanciális egységét, következésképp
azt, hogy a halál az egész embert érinti (tehát a lelket is) és hogy a lélek hal
hatatlansága helyett inkább a teljes ember feltámadásáról kell beszélnünk. A pro
testánsokkal szemben azonban a katolikus antropológus megjegyzi: a "lélek hal
hatatlanságáról" vallott katolikus tan nem a természetfeletti üdvösségre vonat
kozik, hanem a szellemi lélek transzcendenciáját jelző filozófiai tétel: antropelő

gíai állítás. A katoLikus teológus is vallja a Szentírás alapján, hogy az egész
embemek, a testnek és a léleknek egyaránt szüksége van a megváltásra, és -hogy
a természetfeletti halhatatlanság a test feltámadásával együtt Isten újrateremtő

aktusának műve.

Amikor Rahner a "különvált" léleknek az univerzumhoz fűződő egyetemes
kapcsolatáról beszél, lényegében nem tesz mást, mint radikalizálja a test és a lé
lek szubsztanciális egységéról szóló tomista tanítást (T, 21). Kétségtelen, hipoté
zise szokatlan; számos más kérdést is felvet (pl. a .halál után már mindjárt be
következik "egy bizonyos fokú" feltámadás, amely a végső feltámadáskor lesz
nyilvánvalóvá mindenki számára ?). Mindenesetre, az egyre divatosabbá váló pa
rapszichológiaés bízonyos kétségtelen okkult jelenségek figyelmeztetnek ben
nünket arra, hogy még igen kevéssé ismerjük a "lélek" és az anyagi világ kap
.csoíataítl Tegyük még hozzá azt is, hogy Rahner egyáltalán nem akarja azt mon
dani, hogy a halál után mintegy a kozmosz lesz az ember "teste!'; nincs arról
.sem szó, hogy a lélek rrundenütt jelen lenne a mindenségben, hiszen - [óllehet
fennmarad a létben - a lélek test nélkül képtelen megmutatkozni ebben a ta
pasztalati világban. Miután megszabadult a tér-idő korlátaitól, a lélek kapcsolat
ba léphet a "világ szívével", a világ tapasztalaton-túlesó központjával. De hogyan?

Erre a kérdésre némi választ találunk azokon a lapokon, ahol Rahner Krisz
tusnak a "poklokra" való alászállásáról beszél. Krisztus emberi lelke a halálban
megnyílt az egész univerzum felé és ontológiai kapcsolatba került a "világ szí
vével" (Vö. Mt 12,40). Rahner szerint Krisztus pokolra szállását nem szotério
lógíaí szempontból kell tekintenünk (a régiek szerínt Krisztus halála után le
szállt a Seolba, hogy kiszabadítsa az Úszövetség igazait ...), hanem Krisztus meg
halásának (transitusának) belső mozzanataként a halál teológiájában kell róla
tárgyalnunk (T, 59-60). Krisztus emberi valósága beteljesedett a halálban és az
emberek számára olyan végleges ontológiai meghatározás (Existentiale), olyan
Központ lett, amellyel minden ember szükségszerűen kapcsolatba kerül és amely
nek révén mindenki eléri az üdvösséget. Krisztus emberségében is az lett, amí
istenségében volt: a "világ Szíve", minden teremtett valóság belső Miliője (T,
60-61).

Rahner inkább költői leírást ad, semmint pontos teológiai körülírást. Mé
gis intuíciójában sok igazság van. (Talán kiegészíthetnénk azzal, amit Teilhard
de Chardin mond az Egyetemes Krisztusról: Le Milieu divin, 133-164. lapok.) Egy
theologoumenont felhoz hipotézise alátámasztására: a hagyományos katolikus ta
nítás szerint Krisztus embersége minden ember számára a kegyelem "fizikai" esz
köz-oka Krisztus emberi-testi valósága- nemcsak [ogí-morális, hanem közvetlen
(instrumentális) oka a kegyelem közvetítésének: tehát Krisztus emberi-testi va
lósága a tulajdonképpeni ősszeritség (Ursakrament). Krisztus alászállása a "pok
lokra" a megtestesülés "leszállásának" (önkíüresítésének) meghosszabbítása: a meg
halt és feltámadt Krisztus valóban befutja az egész míndenséget, hogy mindennek
Ura legyen megdicsőült emberségében is (10).

Krisztus embersége (testi mívoltában) marad tehát számunkra az Istennel
való közösség "helye", szentsége, Ezzel a szentséggel, központtal találkozik a
Jélek a meghalás pillanatában; Krisztusban halva, Alitala-Vele-Benne mondja ki
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a végső IGEN-t az Atyának és lép abba a szeretetközösségbe, amelynek kapcsa
a Feltámadott Lelke. Krisztus révén lesz valamiképpen egyetemes, Krisztus ré
vén lép kapcsolatba a mindenséggel és ez az egyetemesség nyilatkozik meg majd
a végső időkben, amikor az igazak feltámadnak és a világmindenség is követi
az embert a dicsőségben. Akkor majd Isten lesz minden mindenekben (1', 25-26).

Jegyzetek: (1) Vö. "Ober den Versuch eínes Aurrísses eíner Dogmatik", Schriften zur The
ologie, I. kötet, 9-47. lapok. A következőkben magában a szövegben utalunk a Schriften
köteteire a megfelelő római számmal és alapszámokkal ; tehát: I, 9-47. Az összegyűjtött

.•Teológiai írások" 9 kötetén kivül K. Rahner bizonyos témákat összefoglalt még a Lexikon
fül' Theologie und Kirche köteteiben is (utalás: LTK, I. 618), még rövidebben pedig a K.
Rahner - H. vorgrímmler : Kleines Theologisches Wörterbuch-ban. A rahnert teológia alapos
megértéshez okvetlenül ismerni kell két alapvető munkát: Geist in Welt és Hörer des
wertes (az első a szellem metafizikája; a második vallásfiloz6iiai alapvetés). - (2) Schrif
ten I, 46. Utalás a következő tanulmányra : "Zur Theologie des Todes", svnopsís, 3. Heft
(Hamburg, 1949), 87-112. Rahner ezt a cikket később átdolgozta és 1957-ben a Zeitschrift fül'
katholísche Theologie-ben tette közzé (79. évf. l-H), 1958-ban pedig hozzácsatolt egy excursust-t
a vértanúságról és az egészet a Quaestlones disputatae (Herder) c. monográríasorozat 2. íú
zeteként adta ki. Tanulmányunitban erre II füzetre hívátkozunk "T" jellel (magában a szö
végben adjuk meg az utalásokat). - (3) Vö. Schriften III, 89-90 és K. Rahner: "Introduction
au. concept de Phll~sophie existentíale ehez Heidegger", Recherches de Sciences Religi
euses, t. XXX (1940), 152 skk. - (4) Franciául: :€crits theologiques III. (ford. G. Daoust SJ).
Desciée de Brouwer, 1963, 103-206. K. Rahner gondolatmenete nem míridig egészen világos,
német stílusa közismerten nehézkes. A francia fordítás néha világosabb (részben értelme
zés); a tekervényes mondatokat rövidebbekre bontotta szét, - (5) J. Dam.: De Fide ortn.
II, 4: "Hoc enim est hominibus mars quod angelis casus", Ezt a mondatot Szent Tamás
többször kommentálta. Lásd: P. Glorieux, "Endurcissement final et grüces derníéres" Nou
velle Revue ThéoL, t. 59 (1932), 870 skk. - (6) K. Rahner kis könyvében többször ériRti a
természet és a természetfeletti (a természetfeletti existentiale) nehéz problémáját. Erre itt
nem térünk ki. Legyen szabad utalnom új könyvemre : Henri de Lubac az Egyházról, Róma,
1972. Ennek bevezetőjében ismertetem a "természetfeletti" körül kialakult összetett vitát. 
(7) P. Glorieux fentebb említett tanulmánván kívül lásd még: "In Hora Mortis", Mélanges
dc, Science Religieuse, 6 (1949), 185-216; E. Mersch SJ, La Théologie du Corps Mystique; I.
köt. (1946), 318-320. Mersch már 1940-ben foglalkozott a kérdéssel. - (8) R. Toisfontaines
SJ: "Je ne meurs pas ...", Éd. Universitaires, 1960; L. Boros SJ: Mysterium mortís, Der
Meusch in der letzten Entscheidung, Walter Vg. 1962..- (9) Boros László: Reményből élünk,
Szolgálat 3, Eisenstadt 1969 (eredetileg németül: Aus der Hoffnung leben), 17. lap. Ez a
tanulmány ("A halál mínt végső állásfoglalás") népszerűbb nyelven, röviden összefoglalja
a ;M:ysterium mortis hipotézisét, elhagyva a filozófiai megközelítést. - (10) Vö. P. Benoit
OP: "Corps Tete et Pléróme dans les Épitres de la captrvíté", Exégése et Théologle, ll.
köt. (1961), 138-152. lapok.

HÉTKOZNAPI DOLGOK TEOLÓGIÁJA
írta KARL RAHNER

Ha úgy érzed, hogy hétköznapjaid sze
gényesek, ne őket vádold; vádold ten
magadat, amiért nem vagy elég erős

ahhoz, hogy gazdagságukat felismerd.
Rilke

Ha megpróbáljuk, hogy a hétköznapi dolgokat, mint amilyenek például a
pihenés, az étkezés, az alvás stb. a keresztény hit megvilágításába helyezzük és
teológiai kérdésként gondolkodjunk el róluk, nem szabad elfelejtenünk, hogy
az ilyen teológia sohasem képzelheti azt, hogy a hétköznapot ünnepnappá tud
ja változtatní, Hagyjuk csak meg a hétköznapot nyugodtan hétköznapnak. ezt
mondía elsősorban az ilyen teológia. A hit és az örök bölcsesség mégoly ma-
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gasztos gondolataival sem lehet a hétköznapot ünnepnappá varázsolni és ne is
akarjuk. A hétköznapnak megédesítésa és idealizálása nélkül kell megmaradnia
annak, ami, mert éppen csak így válhat azzá, aminek a keresztény számára
lennie kell: a hit életterének. a józanság iskolájának, a türelem begyakorlásá
nak, a nagy szavak és nem igaz ideálok üdvös leleplezésének, a csendes alka
lomnak arra, hogy igazán szeressünk és hűek maradjunk, és hogy kiállja a pró
bát az a tárgyiasság, ami minden végső bölcsesség esirája.

A látásról

A hétköznapjaiban és hétköznapjainak élő ember alapvető funkciói közé tar
tozik a látás is. Akár fizdológíailag, akár ismeretelméletileg közelítünk hozzá, mín
denképpen úgy érezzük, hogy a látás a legobjektívebb és legtárgyiasabb módon
kapcsol bennünket ahhoz a Világhoz, amelyben élünk. A látás nyitja meg a leg
nagyobb mértékben a világot, közel hozza a távolit és világosan távol tartja tó
lunk a közelit, rendezi, megkülönbözteti és összeköti a tárgyakat, egységes, sok
színű és szép világot alakit belőlük. A szem azonban (az Irásban is) az az ab
lak is, amelyben a személyiség megjelenik és megmutatja magát, az a kapu,
amelyen át nemcsak a világ lép be az emberbe, hanem ő maga is rejtett ben
sejéből kilép és megjelenik. Az Irás szerint az ember szeméből olvashatjuk ki
félelmét, honvágyát, büszkeségét, irgalmát, jóságát, gonoszságát, megvetését. gúny
ját, írígységét és hamisságát. Másrészt ugyanakkor megint csak az Irás számára
a szem azt fejezi ki, ami az emberben kűlsőséges, azt, amit a többi ember lát,
míg Isten a szívet, az ember szabad és hozzáférhetetlen belső világát, tehát lé
nyegét nézi. Igy a látó és kípíílantó szem titokzatos közbenső közeggé válik az
ember és a világ, a belső és a külső között, ami begyújt és kibocsát, árulkodik
és elrejt. Színte kimeríthetetlen téma lenne, ha arról akarnánk beszélni, hogy
a vallásos szóhasználatban hányszor fordul elő a látás az Istennel és Krisztus
sal való találkozás kifejezésére. Maradjunk azonban csak a hétköznapok látá
sánál, Hiszen ez is elmond valamit az emberről, hogy mílyen és mílyennek kel
lene lennie: nyílt és körültekintő az ennek a kívánalomnak megfelelő ember,
akiben van elég bátorság és gyanútlanság ahhoz, hogy megmutassa magát, lát
hatóvá tegye belső világát, kifejezze magát és elviselje, hogy olyannak ismer
jék: meg, amilyen. Aki így néz a világba, és a saját létét is így tekinti, aki más
szóval elég merész ahhoz, hogy a világot olyannak lássa, amilyen és nem kettőzi

meg a világról szóló képét, amennyiben az egyszeru kép fölé egy vágyképet raj
zol; aki olyannak mutatja magát, amilyen, akiben nincs meg a valóság és a látszat ket
tőssége: - annak egyszerű a pillantása, egészséges a szellemi tekintete. Róla el
mondhatjuk, amit Jézus mondott a hegyi beszédben a szemről, amikor a szem
hétköznapi látását használja fel kép és hasonlat gyanánt az igazi "Világ-nézet
re": Tested világossága a szem, ha szemed egyszerű, akkor egész alakod csupa
fény lesz (Mt 6,22).

A nevetésről

A hétköznapokhoz - legalábbis remélhetőleg - nemcsak a míndennapí mun
ka komolysága, hanem a nevetés is hozzátartozik. A nevetés nagyon komoly do
log. Hiszen sokszor többet elárul az emberről, mínt a szavai. Ha itt most a ne
vetésről szólunk, a jóízű nevetésre gondolunk. Bár a bolondok és a bűnösök

is nevetnek, mint a bölcs Sirák tanítja (21,23; 27,14), olyan nevetéssel, amelyről

fájdalommal szól az Úr (Lk 6,25). Nem erre a nevetésre gondolok. Hanem a fel
oldó nevetésre, amely gyermeki és vidám szívből jön. Erre csak az képes, aki a
szeretet révén szabad és oldott rokonszenvet érez minden és mindenki iránt, aki
mindent olyannak tud látni és elfogadni, amilyen: a nagyot nagynak, a kicsit
kicsinynek, a komolyat komolynak és a nevetségest nevetve. Minthogy mindez
van, és úgy, ahogy van: akarja az Isten, ezért kell tehát elfogadni úgy, ahogy
van, és ezért nem szabad mindent egyformán felfogni, hanem a komikuson, a
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nevetségesen nevetni kell. Erre azonban csak az képes, aki nem önmagán mér
le mindent, aki szabad önmagától, akiben megvan a minden és mindenki iránti
titkos rokonszenv, és akiben és akí előtt mindenki szóhoz jut, elmondhatja a
magáét. Erre azonban csak az képes, aki szeret. így azután a jó nevatésis a
szeretet jele; :...- megnyilvánulása vagy iskolája a minden iránti szeretetnek Is
tenben. Isten gyermekeinek ez az ártatlan, nem bántó nevetése még több is en
nél. Ez is hasonlat. Isten szava mondta ki az analógiát, amelyre gondolok. A ne
vetésről, erről a kicsinyke teremtményről. amelyről azt kellene hinnünk., hogy
a semmibe kell némulnía, amikor Isten végtelenségének termeibe lép, maga az
Irás mondja, hogy az Isten belső Viilágának képe, hasonmása. Meg is rémülhet
nénk az írás szavától, mégis a2lt mondja, hogy Isten nevet a mennyekben: a gond
talanok, a biztonságban lévők, a nem fenyegetettek nevetésével nevet, egy vé
resen szenvedésteli és eszelősen gonosz világtörténelem szörnyű zavarai fölött is
isteni fölénnyel nevet, oldottan, résztvevően és mindent tudva ennek a földnek
könnyekkel teli színházáról, (0, ő megteheti ezt, mert örök igéje maga is velünk
együtt sírt, és végígszenvedte ennek a világnak minden Istentől elhagyatottságát
is.) Isten nevet, így mondja az írás és így bebizonyítja, hogy a legkisebb nevetés is,
amely valahol ezüstös fénnyel és tisztán egy tiszta szívből a világ valamiféle os
tobaságának láttán fölszakad, az Isten fényének képe és tükröződése, a történe
lem és az örökkévalóság győzedelmes és dicsőséges Istenének visszfénye, hiszen
ennek az Istennek saját nevetése bizonyítja leginkább, hogy alapjában véve még
tiscsak minden jól van.

Az étkezésröl

Azáltal, hogy evésünknek és ivásunknak folyton csak a kémiai és fiziológiai
'Oldaláról beszélünk és írunk, az a veszély áll elő, hogy ezt a hétköznapi és még
is oly rejtélyes folyamatot csak afféle fizikai erő-c.tankolásnak" tekintjük, ami
csak arra jó, hogy testünk gépezete tovább működjék. Amikor az ember valóban
mint ember eszik, és nem fal, mínt az állat, akkor az evés az egész ember ügyé
vé lesz és azzá is kell lennie, olyannyira, hogy ahol nem őrzik meg az evésnek
azt az egész emberi [ellegét, ott még a folyamat fiziológiai oldala is károsodik.
Alig van titokzatosabb dolog hétköznapi tapasztalati világunkban, mint a táp
lálkozás: a halottnak élővé változása, az idegen anyagnak sajáttá tétele, egy lé
tezőnek egy magasabb és átIogóbb valóságba való felemelése, sajátságainak
megőrzése mellett. Csak az nem csodálkozik ezen az átalakuláson, aki azt hiszi,
hogy az élet nem más, mínt a csupán kémiai és fizikai valóságok mechanikailag
bonyolult láncolata. És az emberben meg éppen az emberibe történik ez a be
Iealakulás, egy olyan valóságba, amely öntudatra ébredt, "önmagánál van", ren
delkezik önmaga fölött és a világ benne ébred tudatára. Ha az ember az alacso
nyabb rendűt, lényegében csak a magasabb rendű felől nézve értheti meg (és nem
fordítva, amire míndenfajta lapos gondolkodás csábít), akkor voltaképpen azt
kell mondani, hogy az evés a legalacsonyabb rendű, de legalapvetőbb formája
is a megismerésnek és a szeretetnek, annak a folyamatnak, amelyben egy létező

a felismerés révén magáévá teszi a körülvevő világot és a világ teljességet sze
rétetben birtokába veszi. És ezért voltaképpen magától értetődő, hogy ha az

emberi lét nagyobb, magasabb értékeit fogható testiségben akarjuk megjeleníteni,
míndig az étkezés a legszívesebben alkalmazott jelkép. Je1képévé válik, mi több
fogható megvalósításává lesz az étkezők szerető és bizalommal teli egységének,
mert kölcsönösen oda ·engedték egymást létük közös alapjához, a testi táplálék
hoz, hiszen amikor mindenki megkapja a maga részét, kölcsönösen egymásban
is részesednek. így azonban az étkezés az emberek végső egységének [elévé is
válik, s ez akkor éri el a Legnagyobb beteljesülést, amikor az örökkévalóság táp
lálékát, az embert az Istennel és az embereket egymással egyesítő kenyeret eszik
és kelyhet ürítik, magából az Úrból táplálkoznak. ~ppen ezért bárhol !is eszünk,
legyen mindig valami ünnepi még a hétköznapok étkezésében is. A hétköznap
nak ez az ünnepi pillanata. Hiszen azt az egységet hirdeti, amelyben minden és
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mindenki meaedéket keres, amelyben mindenki védelmet talál és megszabadul ma
gányosságától, halkan, mégis hallhatóan beszél a hétköznap keretében az örök
élet ünnepi lakomájáról.

Az alvásról

Életünk jó egyharmadát átalusszuk, Az alvás tehát nagyon is hozzátartozik
életünkhöz, ehhez a mindenkí által gyakorolt tevékenységhez és művészethez.

Van-e az alvásnak is teológiája? Minden bizonnyal van. Az Irás mindenekelőtt

csodálatos emberséggel igazolja az álommal kapcsolatos tapasztalatadnkat: beszél
azoknak a nyugodt álmáról, akik derekasan dolgoztak, azoknak az ártalmas ál
matlanságáról, akiket az ügyködés nem hagy nyugodtan aludni, a lusták túlsá
gosan hosszú alvásáról és még sok más hasonló dologról, Az Irás számára azon
ban az alvás az emberi lét egy mélyebb valóságának hasonlata is: jelképe a ha
lálnak, jelképe a halálos korlátozottságnak, hasonlat a bűnben való elmerültség
re. De az Irás számára az alvás az ember oldottságának ideje is lehet, amikor
Isten útmutatása elérheti az embert például értelmes álmok révén, amelyek 
minthogy az ember lelkének egyébként elnyomott mélységeí törnek fel bennük 
Isten útmutatásáról is szólhatnak. Tény, hogy a hétköznapi alvás titokzatos
dolog. Az ember, aki személy és szabadság, aki birtokolja és irányítja önmagát, az
álomban elhagyja magát, kiengedi kezéből a sorsát, rábízza magát egy olyan
lét hatalmaira, amelyet nem ó teremtett és amelyet nem tud áttekinteni. Az al
vás a bizalom aktusa, az emberek világának helyességébe. biztonságába és jó
ságába vetett bizalomé, a gyanútlanság aktusa és a belenyugvásé abba, ami ha
talmunkon kívül áll. Ha így alszik valaki, tehát nemcsak egy fiziológiai mecha
nízmus vgyőzí le tompán, hanem egész emberségéveloldottan és bizalommal vál
lalja ezt az aktust, akkor az ilyen alvás voltaképpen az imádság belső struktú
rájával rokon, hiszen az sem egyéb, mínt önfeledt ráhagyatkozás a saját való
ságunkra, a szeretettel elfogadott isteni intézkedésre. Nem csoda, hogy a keresz
tény úgy érzi, alvasát az esti imával kell bevezetni, s ez az ima az imádkozó
helyzetének megfelelően jóakaratú, tisztító és megbékélő búcsú a naptól és an
nak hétköznapíságátől, és önmagunk rábízása arra a titokra, amely állandóan
szeretettel vesz körül bennünket. Ha így fogadjuk el az álmot, akkor lényünk
nek az a sötét mélysége, amelybe alvás közben belecsúszunk. áldásossá válik.
És Isten angyalai, nem pedig a sötét mélységek angyalai őrzik álmunkat. S
akkor ez az álom békés és oldott, és kapcsolatba hoz bennünket míndazokkal
az alapokkal, amelyeken az ember szabad személyísége és minden tudatos élet
terve alapul, és amelyekben gyökereznie is kell, ha az ember ép és egész akar
maradni vagy azzá akar lenru.

Minden mestermű: imádság. 1i:ppúgy dicsŐíbi. Istent, mint a csUla.{Jok, amelyek
éjszakánként hálaimát zengenek a Mindenhatónak. Minden művészet: Isten di
csérete. Nem az a lényeg, hogy a művészet a vallás motívumait tükrözze, mert
·a művészet mindig hitvallás. A keresztény embernek semmi sem profán, még a
'meztelen test sem az, mert Isten hívott létre mindent, és minden isteni mű: szenr.

ErnesúJ Cardenal
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