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Karl Rahner neve szorosan összekapcsolódik mind a 20. századi
keresztény bölcselet megújításával, mind pedig a II. Vatikáni zsi
nat teológiai szemléletének megalapozásával és elterjesztésével.' A
neves jezsuita teológus-filozófus gondolkodásának hatása számos
zsinati dokumentumon érzékelhető,beleértve az Unitatis redinteg
ratio, a Nostra aetate és a Gaudium et spes konstitúciókat. De ugyan
így említhetjük nevét a megújuló ekkleziológia kapcsán, amely a
Lumen gentiumban kapott helyet?

1. "Mivel pedig az egyház Krisztusban mintegy szentsége,
azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és
az egész emberi nem egységének, a korábbi zsinatok nyomában
járva híveinek és az egész világnak jobban ki akarja nyilvánítani
a maga egyetemes természetét és küldetését." Ez a kijelentés ta
lálható a Lumen gentium előszavában, amely tehát a patrisztikus
korból származó kifejezést, a sacramentum unitatist visszavezeti
az egyházi szóhasználatba és az egyháztani horizontba.

A német teológusok körében jóval a II. Vatikáni zsinat össze
hívása előtt kidolgozásra került az a teológiai vélemény és az
ehhez kötődő szóhasználat, hogy az egyház maga is sacra
mentum, hiszen a maga láthatóságában az üdvösség eszköze. En
nek a leírásában elsődlegesen Otto Semmelroth (aki 1953-ban
publikálta alapművét Frankfurtban Die Kirche als Ursakrament
címmeli," Karl Rahner" és Edward Schillebeeckx5 játszott tevé
keny szerepet. Ennek a kifejtését találjuk meg a Lumen gentium
több helyén, különösképpen az egyház misztériumáról szóló feje
zetben (LG 1; 9; 48b; 59), de más zsinati szövegekben is (AG la;
GS 45a). "Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisz
tussal, és meg vagyunk jelölve Szentlélekkel, aki 'örökségünk
foglalója' ; valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és
azok is vagyunk, de még nem jelentünk meg Krisztussal együtt
abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez C, .).,,6

Azonban a zsinati dokumentum szövegének e végleges változa
tát hosszadalmas előkészítés és számos vita előzte meg.

2. Karl Rahner Kirche und Sakramente című műve két nagy
egységből áll. Az elsőben a szerző az egyházról mint 'ősszent

ség' (Ursakrameni) beszél? Ehhez Isten népének a fogalmából in
dul ki, de hasonló módon felhasználja az Ádám és 'Új Ádám'
(Jézus Krisztus) párhuzamot is. Hivatkozik a Szent Officium
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A szentségek
kiszolgáltatásának

ekkléziológiai
sajátosságai

1690. december 7-i dekrétumára a janzenisták tévedései ellen,
akik véleménye szerint az embernek egész életében bűnbánatot

kellene tartania az eredeti bűn miatt." A kereszthalálban Jézus
Krisztus összefogta Isten népét és egyetemes jelleggel megváltotta
a világot a bűntől. Az egyház mint Krisztus Teste hieararchikus
felépítésével együtt, ezt az üdvösséget közvetíti tagjai számára.
Sőt valóságos jelenléte az egyházban állandó eszkatologikus
dimenzóval ruházza azt fel. "Amire ugyanis a törvény nem volt
képes, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten véghezvitte: el
küldte tulajdon Fiát a bűn miatt a bűnös testhez hasonló alakban,
hogy elítélje a testben lévő bűnt (. .. )" (Róm 8,3). Az egyház tehát
jelenlétével és tevékenységével, mint maga Krisztus, megszenteli
a világot, amelynek eszközei a Krisztus által alapított szentségek.
A Szentírás, a Tradíció, a szentségek, a tanítói küldetés és a meg
szentelés egyéb formái olyan alapadottságai az egyháznak, hogy
annak működését lényegileg meghatározzák." A világban létező

egyház egészében véve az üdvösség eszköze, ahogyan sajátosan
is ilyen üdvösséget munkáló objektív eszközök a szentségek. Ép
pen ezért Rahner szerint az egyház 'Ősszentségnek' nevezhető,

amely megjeleníti, de elő is mozdítja az üdvösséget.
3. Rahner ezután az egyház szentségi struktúrájának működé

séről beszél, amely leginkább az egyes szentségek kiszolgáltatá
sán keresztül mutatkozik meg." Hangsúlyozza, hogy a szentsé
gekben Krisztus cselekszik, így tevékenységét a kiszolgáltató
Krisztustól függő viszonyban végzi. Számos utalást sorol fel az
egyháztörténelem különböző korszakaiban megszületett dogma
tikus állásfoglalasokra." Ezek között ott találjuk IV. Kelemen
pápa 1267. október 28-án kelt levelét Maurinus narbonne-i érsek
nek Krisztus valóságos jelenlétéről az Oltáriszentségberu'" a II.
Lyoni zsinat rendelkezéseit 1274-ből, különösképpen a Szenthá
romságről.'" de utal az 1208. december 18-án a waldiak számára
előírt hitvallásformulára14 és a IV. Lateráni zsinat (1215) fejezetei
re is. is Beszél azokról a kegyelmi hatásokról, amelyek a cselekvő

személyétől függetlenül, pusztán a szentség kiszolgáltatásának
cselekményéből fakadnak (ex opere operato), összevetve a kiszol
gáltató személyéhez kötött (ex opere operantis) hatásokkal. Látha
tóan behatóan tanulmányozza a szentségtant, mely mögött
mindvégig kitűnik az a motívum, hogyaszentségeket kiszolgál
tató személyek Krisztus feladatát és küldetését folytatják, amely
az egyházra van bízva és azt belülről lényegileg meghatározza."

4. Művének második fejezetében az egyes szentségek kiszol
gáltatásának ekkléziológiai sajátosságait vizsgálja Rahner. Ennek
bevezetőjében kiemeli a papi szolgálat egyedi voltát, amelyen
keresztül a krisztusi küldetés főképp megmutatkozik. A gondo
latmenethez nagyon hasonló a Lumen gentium Szent Pál leveleire
építő 7. pontjának tartalma, amikor arról ír, hogy "Amint az em
beri test tagjai, jóllehet sokan vannak, mégis egy testet alkotnak,
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úgy a hívők is Krisztusban. Krisztus testének építésénél is érvé
nyesül a tagoknak és a feladatoknak a különbözősége. Egy a Lé
lek, aki sokféle ajándékát a maga gazdagsága és a szolgálatok
szükségletei szerint osztja szét az egyház javára. Az ajándékok
közül kimagaslik az apostoloknak adott kegyelem, mert az ő te
kintélyüknek a Lélek még a karizmatikusokat is alárendeli.v'"

Meghatározó helyet foglal el Rahner művében az Oltáriszent
ség egyháztani szerepének kifejtése. Megváltoztatva a beavató
szentségek hagyományos tárgyalási sorrendjét, a szerző az első

helyen beszél az Eucharisztia megünnepléséről, mint az egyház
életének középponti cselekményéröl." Kiindulásként a Trentói zsi
nat II. szessziójának állásfoglalását használja fel, amely kifejti,
hogy az Oltáriszentség ugyanúgy, mint a többi szentség, "a lát
hatatlan kegyelem látható alakja. Megtalálható azonban benne egy
kimagasló és egyedülálló vonás. A többi szentség ugyanis csak
akkor bír megszentelő erővel, amint valaki élni is kezd velük. Az
Oltáriszentségben azonban maga a szentség teremtője már a hasz
nálat előtt jelen van. Az apostolok ugyanis még nem is vették az
Úr kezéből az Oltáriszentséget, amikor 6 már állította róla, hogy
valóban az 6 teste, amit nyújtani fog. Ez a hit mindig élt is az Is
ten egyházában, hogy azonnal az átváltoztatáskor, az Úr valódi
teste és valódi vére van a kenyér és bor színe alatt, s egyben ott
van lelke, sőt istensége is. (. ..).,,19Az Eucharisztia konstitutív je
lentősége az egyház számára szoros belső kapcsolatban van a
communio fogalmával," amelynek vizsgálata jelentős hangsúlyt
kapott a Lumen gentium szövegének összeállításakor, kűlönöskép

pen a katolikus hívekről szóló 14. pont megszerkesztésében.
A Lumen gentium tanításának tehát lényeges motívumává vált

az egyház mint egységes sacramentum kifejezés. Ez a fogalom a
Krisztusban egységes test teológiai alapját világítja meg. A kife
jezés minden bizonnyal a német szakértői csoporttól származott,
amelyben a zsinat második időszakában a témához kötődő teo
lógusok, Karl Rahner, Otto Semmelroth, Klaus Mörsdorf és
[ohannes Hirschmann dolgoztak együtt Hans Künggel, Joseph
Ratzingerrel és Hubert Jedinnel.

5. XXIII. János pápa 1960. június 5-én hozta létre az egyházról
szóló dogmatikus határozatot előkészítő bizottságot, melynek el
nökéül Ottaviani bíborost nevezte ki. Közismert, hogy Ottaviani
a két tökéletes társaságról (societas perfecta) alkotott felfogás
egyik klasszikus teoretikusa volt, melyet legjobban talán az Insti
tutiones iuris publici ecclesiastici című kétkötetes műve jellemez.

Az egyházról szóló konstitúció kidolgozásának első szakaszá
ban az előkészítő bizottság munkáját meghatározta az I. Vatikáni
zsinat nyomán 1925-ben, többek között Lambert Beauduin által
megfogalmazott igény az egyház tanítására és püspökeire vonat
kozó dogmatikus határozat megszövegezésére." 1963. március
5-én készült el a De Ecclesia konstitúció I. sémája, melynek ki-
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dolgozásában a következő bíborosok, püspökök és szakértők

vettek részt: Paul-Émile Léger (mellette A. Naud): Franz König
(mellette Karl Rahner): az úgrnevezett 'római teológia' kiemel
kedő alakja: Pietro Parenter' André Marie Charue; Gabriel
Marie Carronef (mellette Jean Daniélou és Yves Congar);
Joseph Schröffer" (mellette Gustave Thils),zs A II. séma, lénye
ges szerkezeti átalakításokat tartalmazott a korábbi tervezethez
képest és igyekezett beépíteni mindazt az eredményt, amely kü
lönösen a III. fejezettel kapcsolatosan folytatott viták nyomán
született. A végső verzió 1964. november 21-én került elfogadás
ra,z6 Ez nyolc fejezetet tartalmaz: Az egyház misztériumáról; az
Isten népéről; Az egyház hierarchikus alkotmányáról, különösen
a püspökségről; A világi hívőkről; Az életszentségre szóló egye
temes meghívásról az egyházban; A szerzetesekről; A zarándok
egyház eszkatologikus jellegéről és a mennyei egyházzal való
egységről; és Isten Anyjáról, a Boldogságos Szűz Máriáról Krisz
tus és az egyház misztériumában.

6. A III. fejezet az Egyház hierarchikus alkotmányáról, különösen a
püspökségró1 címet viseli, amely tizenkettő további alcímre oszlik.
A bevezetés után a tizenkét apostol küldetéséről, az apostolok
utódairól, a püspökség szentségi voltáról, a püspöki kollégium
ról és annak fejéről, az egyes püspökök és a püspöki kollégium
kapcsolatáról, a püspöki szolgálatról, a tanítás feladatáról, a
megszentelés gyakorlásáról, a kormányzás feladatköréről, a pa
pok Krisztushoz, püspökökhöz, presbitériumhoz és hívekhez
való viszonyáról, végül pedig a diakónusokról beszél. Tanulmá
nyozva az egyházról szóló konstitúció keletkezésének lépcsőfo

kait és a vitákat rögzítő aktákat, szembetűnő a III. fejezet tartal
ma kapcsán megfogalmazott álláspontok erőteljes ütközése és az
egyeztetés lefolyásának időbeli elnyúlása.F A különböző vélemé
nyek homlokterében elsődlegesen a kollegialitás és a pápai pri
mátus egymáshoz való viszonya szerepelt.

A kollegialitás kérdése alapvető problémaként jelentkezett a
Lumen gentiumot előkészítő megbeszéléseken. Közismert, hogy ez
a terület milyen érzékeny pontját érintette az egyház hierarchikus
felépítésével kapcsolatolatos tan és fegyelembeli álláspontnak.
Ezt a legjobban minden bizonnyal magának VI. Pál pápának a
kiegészítése jelzi, amely "Nota explicativa praevia" kezdettel
kapcsolódik a Lumen gentium szövegéhez, megelőzendő egyes té
ves értelmezéseket." Ez utóbbi dokumentum elsődlegesenéppen
a kollegialitás kérdésének van szentelve, amely szónak sokkal
inkább pasztorális, mintsem jogi jelentéstartalma van a zsinati
szóhasználatban. Knut Walf véleménye szerint a probléma a
collegium szóval van, amelynek kétség kívül létezik egy meghatá
rozott jogi értelme, ami viszont nem azonosítható teljes mérték
ben a teológiai jelentéssel." Számos zsinati résztvevő, főképp a
római teológus kör is attól tartott, hogya kollegium szó jelen-
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téstartományának félreértésével újra előtérbe kerül az a téves ér
telmezés, miszerint a collegium egyenlő rangú tagokból álló tár
saságot, societas aequaliumot jelenthet." Erre a jogi terminológia
lehetőséget is adhatott, amely veszélyeztette volna az I. Vatikáni
zsinaton rögzítetteket. A pápa által összeállított kiegészítő szöveg
ezt a félreértelmezhetőséget kívánta orvosolni.

7. A kérdés kidolgozását a Lumen gentium 21b-24b pontjában
találjuk, melynek létrejöttében a König bíboros mellett szakértő

ként tevékenykedő Karl Rahner aktívan résztvett, annak ellené
re, hogy az elfogadott szöveg nem mindenben tükrözi az ő hoz
zászólásainak tartalmat." "A püspökszentelés a megszentelés
hivatalával magával hozza a tanítás és a kormányzás hivatalát
is, melyeket azonban természetesen csak a kollégium fejével és
tagjaival hierarchikus közösségben lehet gyakorolni (. .. ) a püs
pökök kiemelkedő és szemmel látható módon magának Krisz
tusnak tanítói, pásztori és főpapi hivatalában részedesnek és az
ő személyében cselekednek. (... ) A püspökök kollégiumának
vagy testületének csak akkor van tekintélye, ha a római pápát,
Péter utódát mint főt értelmezi, és az ő primátusi hatalma csor
bítatlanul érvényesül a pásztorok és a hívek felett. (... ).,,32 A
'hierarchikus közösség' kifejezés tekinthető a II. Vatikáni zsinat
egyik új szókapcsolatának. Ez a fogalom egységbe forrasztja a
legrégebbi ekkléziológiai hagyományt az egyház látható, struk
turált, centralizált és hierarchikusan működő voltával." A Nota
explicativa praevia a munus (feladatkör) és potestas (hatalom) meg
különböztetésével sikeresen hidalja át az egyházról szóló kons
titúció egységes 'feladatkör' szóhasználatának félreértelmezhe
tőségét. Megjegyzendő, hogya zsinati szöveg korábbi sémája
mindkét kifejezés helyett a 'hatalom' szót használta. Ha egy pil
lantást vetünk a jóval később, 1983-ban kihirdetett új Egyházi
Törvénykönyv II. könyv, 1. címének kánonjaira, láthatjuk, hogy
azok teljes mértékben tükrözik a II. Vatikáni zsinat Lumen
gentium konstitúciójának szemléletét. Ez különösképpen is szem
betűnő a teológiai jellegű kánonok szövegében, amelyre talán a
330. kánon az egyik legjobb példa. Itt a pápát és a püspökök
testületét szorosan összekapcsolva említi a jogalkotó: "Ahogyan
az Úr rendelése szerint Szent Péter és az apostolok egyetlen tes
tületet alkotnak, úgy kapcsolódnak egymáshoz Péter utóda, a
római pápa és az apostolok utódai, a püspökök is." Ebbe a tes
tületbe a püspökszenteléssel lépnek be a tagok."

8. A Lumen gentium az egyházról mint egységes szentségről be
szélt, mely szorosan kötődik ahhoz a sajátos célhoz, amit a lelkek
üdvösségének előmozdításában jelölünk meg, és ami az egyház
hierarchikus közösség jellegén keresztül valósul meg. Az alkalma
zott fogalmak egyfeló1 ott találhatóak az egyház teológiai hagyo
mányában, másfelől a II. világháború utáni 'új teológia' részét ké
pezik, melynek művelőinek sorában foglal helyet Karl Rahner is.
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