
HUGO RAHNER: 
A JÁTSZÓ EMBER

Hugo Rahner (1900–1968) jezsuita szerzetes volt,
Karl Rahner testvére. Könyve megírásához az
eutrapelia szó adta a kezdőgondolatot, mely szót
Aquinói Szent Tamás dolgozta fel Arisztotelész
Nikomakhoszi etikáját tanulmányozva, hogy álta-
la mutassa be, miként legyen a keresztény ember
jelen a világban, hogy megtalálja a középutat ko-
molyság és játék, a világ szeretete és az attól való
menekülés között. Eredetileg a görög eutrapélosz
szó a komolyság és a vidámság kiegyensúlyozott
középútját jelentette, továbbá lelki finomságot, ele-
ganciát. A késő antik, hellenista nyelvben a szó
jelentése szemtelenséggé, bohóckodássá degra-
dálódott. Aquinói hozta vissza eredeti, ariszto-
telészi értelmét, így az eutrapelia, mint a közép-
út erénye, belépett a keresztény erkölcsteológiá-
ba. Hugo Ra hner a kötetben öt fejezeten keresz-
tül mutatja be ezt az erényt (Isten, egyház, ember
játékán és a tán con keresztül), melynek segítsé-
gével a keresztény ember megtalálhatja a ki-
egyensúlyozott középutat játék közben is.

Az első, A játszó Isten című fejezetben Isten já-
tékosságának az esszenciáját Hérakleitosz sora-
ival alátámasztva mutatja be a szerző, mely sze-
rint a teremtés lényege egyszerre királyi és gyer-
meki tett, vagyis értelmes és nem szükségszerű
(34), szent játék. A keresztény misztika ebben az
isteni erő és a gyermeki gyöngeség közötti rop-
pant feszültség szimbólumát látja (39). Mivel Is-
ten „valóban játszó Isten” (Deus vere ludens), az
embernek is homo vere ludensnek kell lennie (48),
fejti ki a második, A játszó ember című fejezetben.
Földi létünk két aspektusa, hogy a Lét vidám,
mert Istenbe rejtett, és a Lét tragikus, mert a sza-
badságban veszélyeztetett. Ezért ebbe a játékba
beletartozik a melankólia is: a játékos tudatában
van a játék keretek közé szorított voltának, amit
méltósággal kell viselnie (67). A komolyan játszó
ember példájaként Godard Éli az életét című, 1962-
es filmjéből egy jelenetet emelnék ki, ahol Dreyer
némafilmjét, Jeanne d’Arc passióját nézi a főhősnő,
Nana. Godard filmjében a két nő arca egymás tü-
körképévé válik. Míg Jeanne Istennek engedel-
meskedve, addig Nana prostituáltként válik ki-
szolgáltatottá mások akaratának. Mégsem csupán
kiszolgáltatottság ez, hanem a földi életben rájuk
ruházott szerep elfogadása és makulátlan vé-
gigjátszása. A játszó egyház című harmadik feje-
zet az anyag és a szellem egységének közép-
pontjához, az egyház szívébe vezet, ahol szétvá-
laszthatatlan a lélek és a test, a látható és a lát-
hatatlan. Az egyház felkészítője és előjátéka a föl-

dön túl kezdődő, majdani igazi játéknak (93). En-
nek a titokzatos egységnek a legszebb megnyil-
vánulása a lélek tánca a testben, amit A mennyei
táncjáték című negyedik fejezet mutat be. A szer-
ző a játék teológiáján belül a táncot is a keresztény
antropológia körébe vonja. Rahner szerint min-
den játék lényege legmélyén tánc. A legősibb ci-
vilizációkban, például Egyiptomban a papok és
papnők táncokkal jelenítették meg a kozmikus vi-
lágot, a görögöknél az olimpiai játékokat tánccal
nyitották meg, Indiában a hindu templomok
papnőinek ősi szertartásos kézmozdulatait a
mai napig csodáljuk. A tánc érzelmi egységet, kö-
zösségi köteléket jelentett, de épp ennyire volt a
transzcendens szférával való kapcsolatteremtés
eszköze is. A Dionüszosz-kultuszban a bacc-
hánsnők az istennel való egyesülés élményét az
eksztázisig fokozódó táncolással, napokon át
tar tó révületben igyekeztek elérni. Ez távol áll a
mai erkölcsi normáktól, sokkal inkább vad és buja
táncot lejtő, gyilkos ösztönű gyönyör kísérőiként
értelmezzük őket, holott a tánc lényege ott is az
volt, hogy visszanyerje az ember azt, amit a kez-
detkor elveszített: a test és lélek összhangját. Az
Ószövetségben Isten dicsőítéséhez kapcsolódott.
Minden játék mélyén titok rejtőzik, „a játék el-
bűvölés, a teljesen más megjelenítése (…) a ter-
hes tényszerűség tagadása” (101). De egyetlen já-
téknak sincs olyan erejű bűvölő hatalma, mint a
táncnak, gondoljunk csak Salome táncára. Rahner
egyenesen a theoszisz, a megistenülés körébe
von ja a táncot. Cicero Scipio álmát megidéző so-
rai is ezt támasztják alá: „annak a léleknek,
amely már a földön egyesülni akar az istenivel,
a csillagok táncába kell bekapcsolódnia” (111),
ahogyan Szent Pál (1Kor 15,44) szavait is a tánc-
tól átváltozott „lelki testté” lett emberre értelmezi.
A tánc, miként a szépség is, egyensúlyt teremt
bennünk. A bensőséges pillanatok — amilyen a
tánc is — a bennük foglalt harmónia által lesznek
széppé, benső világunk tükröződik bennük. A 20.
században Hans Urs von Balthasar vagy Simone
Weil voltak azon kevesek, akik a szépség teoló-
giájával foglalkoztak, és még kevesebben azok,
akik Isten derűsen komoly arcának megnyilvá-
nulásával, az eutra pé liai értelemben vett játékkal.
Ezért is tartom különösen figyelemreméltónak
Hugo Rahner könyvét, és felkarolt témájában lá-
tom legnagyobb erényét. Ahogyan a szép, úgy a
tánc is olyan közvetítő, mely által a lélek köz-
vetlenül válaszol Isten vonzására. Ha pedig híd-
ként szolgál, akkor Isten egyik attribútumának te-
kinthető. (Ford. Frész Attila Timóteus; Kairosz Ki-
adó, Budapest, 2013)
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