
Létezik-e maradandó szeretet?
25 éve halt meg Karl Rahner

A
mikor az egyik
innsbrucki egye-
temista lány lelki

problémákba bonyoló-
dott, és nem tudta elké-
szíteni diplomamunká-
ját, Rahner, az akkor már
világhírû professzor ha-
zacipelte az összegyûj-
tött anyagot, és haladék-
talanul legépelte az egé-
szet. Az innsbrucki jezsu-
ita kollégiumban, ahol la-
kott, törte magát az asztali
szolgálatért: aközben
ugyanis le tudott csípni
egy kis kenyeret és húst a
nagyivó városi csavar-
gók számára, akik betér-
tek hozzá a fogadószo-
bába (és akiknek az élet-
történetére oly kíváncsi
volt).

Ilyen volt õ, az évszá-
zad teológusa, Innsbruck, München és Münster professzora,
a világhírû tudós, akinek határidõnaplója egyetlen õszön ti-
zenöt elõadói utat tartalmazott, és akirõl tudni lehetett, hogy
elõadásait sosem ismételte meg, minden fellépésére külön
készült ez a mindig tökéletesen koncentrált szellemi akroba-
ta, aki könyvsorozatokat és folyóiratokat alapított, püspö-
köknek adott tanácsot, és csak úgy mellékesen az általa
kiadott tízkötetes lexikon 30 000 szócikkét korrektúrázta.
Ennek a fenomenális igavonó baromnak kimeríthetetlen idõ-
tartalékai voltak, ha valakinek szüksége volt rá.

Tanítványa, Johann Baptist Metz „a hit atyjának” nevezte,
olyan tudósnak, akit korábban „misztikus teológusnak” hív-
tak volna, aki keresi Istent, és akinek tapasztalatai vannak Is-
tenrõl: „Õ nemcsak elõre megfogalmazott hitet tanított és ok-
tatott, hanem bele is plántálta a hitet az életbe.” Karl Rahner
határtalanította a kegyelem értelmezését, mondta Metz: „A
misztika meredek tornyaiba befalazott istentapasztalatot be-
csalogatta korunk rettenetesen profán hétköznapi életébe. Õ
mindenkit képesnek tartott arra, hogy élete mély evilágiságá-
ban megtapasztalja a kimondhatatlan titkot.”

M
egszólaltatni az öreg Anyaszentegyházat a maga fo-
gyatékosságaival és kincseivel, illetve a mai szkepti-
kus embert a maga vágyaival és problémáival – kez-

dettõl fogva erre törekedett. A fiatal Rahner, aki 1904-ben
született, és 1922-ben lépett be a jezsuiták noviciátusába,
nagy lelkesedéssel abszolválta az elit rendben kötelezõ, híre-
sen alapos tanulmányokat; az akkoriban még általában lati-
nul megtartott elõadásokon olyan buzgósággal vett részt,
hogy kaján társai a „fafej” gúnynevet ragasztották rá.

De az, hogy könyvhegyekbe és végtelen spekulációkba ás-
ta bele magát, sosem volt öncélú. Megszállottként gyûjtötte a
válaszokat és tapasztalatokat, mivel osztozott a modern em-
ber vágyaiban és problémáiban, és sosem hagyta abba a kér-
dezést. Tizenkét tanulmányi év után kezdte meg dogmatikai
elõadásait Bécsben, munkatársa volt az ottani lelkipásztori
intézetnek, és megtartotta elsõ elõadói útjait. Ettõl kezdve
szinte sosem utasított vissza felkérést, ha meghívták, hogy
beszéljen valahol, vagy mégoly banális témáról írjon. Be-
szélgetett egyetemei hallgatókkal, tanítónõkkel, apácákkal,
pszichiáterekkel, túlzsúfolt elõadótermekben és anyák szûk
körû összejövetelein adott elõ, türelmesen adott interjút, ez-
redszer is. Írt Isten emberré válásáról és Európa jövõjérõl, az
atomfegyverekrõl, a sajtóetikáról, a Jézus Szíve-tiszteletrõl
és arról, hogy Auschwitz után lehet-e még hinni Istenben.

Karl Rahner döntõ szerepet játszott a II. Vatikáni Zsinaton.
König bécsi bíboros érsek személyes tanácsadójaként elvitte
magával Rómába, ahol roppant nagy tudásával, szolid érve-
lésével és tökéletes latinságával még az õskonzervatív kúriai
hivatalnokok körében is tiszteletet vívott ki magának. Gon-
dolkodása befolyásolta a zsinat vitáit és dokumentumait – az
a gondolkodás, amely az ember tapasztalataiból és vágyaiból
indul ki, amikor Isten valóságáról akar beszélni.

Rahner szerint az egzisztenciális kérdések vezetik el az
embert önmagán túlra, és sejtetik meg vele az Örökkévalót,
akinek létét köszönheti: Van-e értelme az életemnek? Léte-
zik-e maradandó szeretet? Van-e kivezetõ út, ha bûnbe bo-
nyolódtam? Van-e értelme a hûségnek? Nem szeretet az,
amelyik nem támaszt reményt egy még nagyobb, állandó sze-
retetre. Az igazság keresése, a felelõsség, a radikális, fenntar-
tás nélküli szeretet – mindez olyan abszolút igényt támaszt,
amely meghaladja az e világi tapasztalatokat.

Amikor valaki hirtelen kérlelhetetlenül felfogja teljes sza-
badságát és felelõsségét, amikor mer feltétel nélkül szeretni,
fenntartások és kiskapuk nélkül, amikor megtapasztalja a tisz-
ta szépséget vagy a kilátástalan bûnösséget, amikor olyan vá-
gyakozás támad benne, amely csillapíthatatlannak tûnik – ak-
kor mindig Istennel találkozik saját egzisztenciájában. Amikor
valaki valóban totálisan szóba áll a másikkal, tudatában min-
den ilyen kapcsolat végességének, törékenységének, megbíz-
hatatlanságának, vállalva annak kockázatát, hogy becsapják és
elárulják – amikor egy ember megteszi ezt, akkor a szeretett
személyben egyidejûleg arra is igent mond, aki az effajta sze-
retet alapja, s a radikális bizalmat hordozza és igazolja. Csak
ekkor van értelme a csalódott és elárult szeretetnek is. Más-
képpen szólva: Amikor valaki bátran remél minden szívszorító
félelem ellenére, amikor valaki valóban jó egy másik ember-
hez, anélkül hogy számítana a hálás viszonzásra, amikor vala-
ki képes megbocsátani anélkül, hogy valaha is megjutalmaz-
nák ezért, amikor tisztán lelkiismerete alapján dönt valami
mellett, amikor képes elfogadni a kétségbeesést, és a végsõ bi-
zalom alapján begyakorolni a halált a hétköznapokban – min-
den ilyen esetben a szabaddá tevõ kegyelemrõl szerez tapasz-
talatot, s átalakító módon az lép be az életébe, akit a kereszté-
nyek – és nem csupán õk – Istennek neveznek.

K
i segíthetne inkább az embereknek felfedezni ezt az Is-
tent, akit régóta magukban hordoznak anélkül, hogy
tudnák – ki tudná ezt jobban megtenni, mint az egyház,

amelyben hosszú évszázadok vágyakozásai és hitbeli tapasz-
talatai gyûltek össze? De amikor Rahner megöregedett, úgy
látta, hogy a zsinat egyházának lendülete megroppant: ahe-
lyett, hogy „fergetegesen, izzón és világítóan” hirdetné az Is-
tenrõl szóló üzenetet, már csak a korrekt tanításon õrködik el-
hárító aggodalmaskodással.

Rahner azt kérdezte egyszer: „Miért léteznek pápai körle-
velek minden lehetséges témáról, és miért nem léteznek Is-
tenrõl, és az õ megtapasztalásának lehetõségérõl?” Majd így
folytatta: „Sokkal radikálisabban és elevenebben kellene be-
szélni a kereszténység igazságáról! Ehelyett a kispolgári
mentalitást ápolják, kitérnek a társadalompolitikai kihívások
elõl, és ez talán nagyobb eretnekség, mint ha egy keresztény
kétségbe vonja az angyalok létezését vagy az eredeti bûn ta-
nát. A keresztények helye nem a tisztességesek és az önma-
gukat igaznak tartók körében van, hanem a társadalom pere-
mén, az emberi kétségbeesés gyújtópontjain: valószínûleg ott
lehetett megtalálni annak idején a názáreti Jézust is.”

A 80. születésnapját köszöntõ ünnepségek után Rahnert
légszomjjal kórházba szállították, ahol három héttel késõbb,
1984. március 30-án békésen örökre elaludt.
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