
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Karl Rahnerrel

"A kereszténység mint oázis ... "

1984. február utolsó hetében a Magyar Tudományos Akadémia rendezésében
nemzetközi keresztény-marxista találkozóra, úgynevezett dialógus-konferenciára '
került sor Budapesten. A neves eseményen részt vett Karl Rahner is. Kedves pro
fesszor úr, mi a véleménye a rendezvényről?

- Elöljáróban szabadjon egész általános és absztrakt forinában megjegyeznem,
hogy a mai világhelyzetben a párbeszédre elengedhetetlenül szükség van. A pár
beszéd nemcsak politikai, gazdasági területen kényszeríti az embereket a kap
csolat felvételére és ápolására, hanem az ideológia, a szellemi élet szférájában
is. Ez a dialógus tulajdonképpen' szükségszerű, hiszen felöleli a szellemi, kultu
rális, szociális élet egészét. Természetes, hogy a dialógus maga a legkülönbözőbb

módokon valósulhat meg. Az emberiségnek ez a nagy, úgynevezett egyetemes
dialógusa azonban mégiscsak egyedi, helyi kapcsolat-teremtési kísérletekből áll
össze. Ilyennek tartom ezt a mostani budapesti találkozót is, ahol keresztények
és marxisták gyűltek össze egymás nézeteinek alaposabb megismerésére, a meg
értés lehetőségeinekkutatására és elmélyítésére a gyakorlatban. Eredményként
fogható fel, hogy a találkozó egyáltalán létrejött itt Budapesten, hogy nem a vi
lágnézeti különbségekre, hanem inkább a tolerancia elvére tevődött át a hang-,
súly, s hogy legnagyobb közös ügyünk, a béke megőrzésébenteljes nézetazonos
ság jellemezte a résztvevőket. Persze vannak fenntartásaim, mar a lebonyolítás
puszta technikai megoldásaival is. Kissé bizarrnak érzem, hogy a marxistákat és
keresztényeket elkülönítették egymástól, nem lakhattunk együtt. Mintha két kü
lön szellemi gettóba lettünk volna zárva. Lehet persze, hogy technikailag ez a
megoldás a legegyszerűbb, legésszerűbb, mégis ez is valamiképpen a távolságtar
tás érzetét erősítettevalamennyiünkben . .. azt hiszem.

De azért - úgy tűnik - időnként mégiscsak kinyíltak ezek a szellemi gettók . . .

- Erre nehéz válaszolni. Bizonyos értelemben már az nyitásnak tekinthető,ha
különbözővilágnézetűemberek a türelem és a kölcsönös jóakarat jegyében leül
nek egymással beszélgetni, ha meghallgatják a másik fél véleményét, ha mind
ketten érvelnek, kifejtik nézeteiket. Ez ugyanis nem míndig történt így a katoli
kus teológia részéről sem. Gyakran előfordult régebbi időkben, hogy állítottak
egy tételt, s XY úrról ugyanakkor kijelentették, hogy tagadja, kétségbevonja a
tétel helyességét, tehát az illető eretnek vagy ateista, mivel ellene van a tézisnek.
És ezzel az ügy el volt intézve, senki jsem vette magának a fáradságot, hogy
utánanézzen, utánagondoljon: vajon mit is akart tulajdonképpen mondani a má
sik, vajon nem lehetséges-e, hogy mégiscsak van némi igazság az ő felfogásában
is - egyszerűen nem volt szokás konfrontálódni a teológiai ellenféllel. Ez néha
még ma is dívik, sajnos. XY úr marxista? Akkor ellenfél, sőt, ellenség is rögtön,
akkor nekünk nem egyezhet a véleményünk. Ez természetesen előítélet. Ha job-
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banodafigyelnénk, kiderülhetne, hogy előfeltevésünk nem állja meg a helyét,
legalábbis nem száz százalékosan. Magam is meglepődtem ezen a mostani kon
ferencián, milyen magától értetődően használta Lukács József professzor úr a
felelősség, a bizonyság, az igazság és más etikai alapelveket. Csodálkoztam,
miként beszélhet egy marxista filozófus ilyen természetességgel ezekről a princí
piumokról. Aztán ahogy hallgattam fejtegetéseit, örömmel konstatáltam, hogy
ilyen és hasonló felfogású "ellenféllel" lehet, van miről beszélgetni. Ez az él
mény is csak tovább erősítette bennem a meggyőződést, hogy igazán nagy szük
ségük van a keresztényeknek az önkritikára. Ez a folyamat ugyan már elkezdő

dött, de még korántsem lehetünk elégedettek az eredménnyel. Többek között
tisztázni kellene néhány fogalmat. A konferencia is elófeltételezte, hogy a hivők

gyűjtőnévvel megjelölt emberek hisznek Istenben. S ki tudja, mit jelent a marx
ista számára ez a mondat: ezek az emberek istenhivők. Talán valami olyan kép
zetet, amihez nekem, nekünk keresztényeknek semmi, de semmi közünk, ami
ben természetesen egyáltalán nem hiszünk. Nem bírálatként mondom, csak ép
pen fontosnak tartom megjegyezni: a konferencián egyetlen szó sem esett arról,
mi is értendő, ki mit ért Isten fogalmán. Mindenki úgy tett, mintha ez olyan vi
lágos és egyértelmű volna. Holott nem az. Ezzel pusztán azt szerétném érzékel
tetni, milyen nehéz is manapság tudni a másikról, valójában mit is mond, mit ért
valamely fogalmon. Az alapelvek, fogalmak tisztázásával kellene kezdeni minden
párbeszédet, kiszűrni, amennyire csak lehetséges, minden félreértésre okot adó
tényezőt. Nem is olyan biztos ilyen esetben, hogy álláspontjaink között olyan
óriási a különbség. Elképzelhető, hogy elemzésünk során eljutnánk valamely
legvégső alapra (Einheitsgrund), amelynek létezéséről természetesen feltétlenüf
meg vagyok győződve. Sőt, magától értetődő, hogy. létezik ilyen végső ok. A kér
dés pusztán az, hogyan viszonyulok hozzá. Az igazi probléma számomra csak
most kezdődik. Ehhez a legvégső alaphoz miként viszonyulhatok én, mint a világ
picinyke része, mélységes vallásossággal? Hogyan lehetséges ezzel az abszolú
tummal a szeretet, a bizalom, az imádás kapcsolatát kialakítanom? Miként lehet
séges, hogy erről a végső alapról ne csak mint minden dimenziót betöltő reali
tásról beszéljek, hanem végső soron személyes kapcsolatom lehessen vele, akit
így szólíthatok meg: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te ne
ved . . . , tudja, számomra ez a probléma veleje, s ugyanakkor az a csoda, hogy ezt
megtehetem.Megtehetem, de csak azért, mert hiszek abban, hogy maga Isten az,
aki ezt a kapcsolatot lehetővé tette. Isten mint abszolútum képes arra, hogy meg
nyilvánuljék bennem, a parányi emberben is Istenként. Isten iránti bizalmam
alapján lehetséges a csoda, ő rá a garancia, a fedezet, benne bízva nem csalat
kozom. Olyan Isten-élményem van, mely megerősíti feltételezéseimet, elképzelé
seimet Istenről; én, a parányi teretmény, kapcsolatot tudok létesíteni az abszolú
tummal: imádkozom hozzá. Es az a benyomásom, úgy érzem, hogy imám meghall
gatásra talál. Tudja, ez a bizalom, ez a hit az, ami hivővé tesz. S ezen az alapon,
azt hiszem, már nem olyan egyszerű hivőkről és nem-hivőkről beszélni, hiszen
csírájában ez az abszolútumban való bizalom alighanem mindannyiunkban meg
van többé-kevésbé.

Ezzel, úgy vélem eljutottunk az "anoním kereszténység" fogalmához és problé
maköréhez. Kérem, világítsa meg nevezetes tézisét, mert bár sok szó esik róla, ke
vesen értik igazi lényegét.

- Hogy a terminológiát jónak tartják vagy félremagyarázzák, az majdhogynem
lényegtelen. Az "anoním keresztény" kifejezés szándékom szerint nem azt je
lenti, hogy a keresztény ember lemondhatna explicit keresztény mivoltáról, te-
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hát azt sem, hogy a kifejezetten egyházi, gyakorló kereszténység alapjában véve
felesleges volna. Sokkal inkább jelenti azt, amit maga a II. Vatikáni zsinat is
egyértelműen tanít és feltételez, nevezetesen, hogy vannak emberek, akik' szo
ciológiai, szakramentális és egyéb szemszögböl nézve nem keresztények, ugyan
akkor, jogosultak Isten kegyelmére és elnyerhetik az örök életet Isten közelségé
ben. Es ez nem csupán a nem-keresztény vallásúakra vonatkozik, hanem kifeje
zetten az ateistákra is, feltéve, hogy lelkiismeretük szavára hallgatva cseleksze
nek. E ténnyel kapcsolatban rögtön felvetődik két kérdés: terminológiailag ho
gyan ragadható meg és fejezhető ki ez a probléma? Miként magyarázható meg és
fejthető ki teológiai szempontból, hogy éppen a keresztény hit alapjául szolgáló
valóság segítségével megmenthetők, megválthatók, üdvözíthetők mindazon em
berek, akik nincsenek közvetlen, kifejezett kapcsolatban a történeti keresztény
séggel, tehát a názáreti Jézus Krisztussal? A katolikus keresztény ember nem
mondhat le arról a hitéről, hogy Jézus Krisztus és a tőle elválaszthatatlan isteni
kegyelem és önközlés ment meg az örök élet számára minden üdvözülő embert.
A világban millió és millió ember él, akinek semmiféle kapcsolata sincs a ke
reszténységgel, hiszen, mondjuk, Tibetben született, vagy éppenséggel iszlám
vallású. Miközben ők saját vallásuk ritusai szerint imádják Istent, távolról sem
gondolnak a názáreti Jézusra, talán sosem hallottak róla. Mi mégis azt valljuk,
hogy rájuk is, és kivétel nélkül minden emberre, aki Krisztus előtt és után élt,
egyaránt érvényes, hogy csakis Jézus Krisztus és az isteni kegyelem által üdvö
zülhetnek. Ez kétségkívül komoly, teológiai probléma, mellyel a kereszténység
korábban alig foglalkozott. Szent Agostont például hidegen hagyta a tudat, hogy
Arfikában számtalan ember él, akikhez a kereszténység még nem jutott el, s így
- hite szerint - ezek a tömegek az eredendő bűn következtében kárhozatra jut
nak. A mai egyház, a mai kereszténység már nem gondolkodhat így. Egyetlen
embertől, legyen az hivő vagy ateista, sem vitathatja el az üdvözülés lehetőségét.

Oriási tudati változáson ment át az egyház az idők során ebben a rendkívül ~é

nyes kérdésben is; fejlődése, úgy vélem és remélem, irreverzibilis folyamat. En
személy szerint úgy gondolom, hogy minden ember üdvözülhet, ha csak szemé
lyes súlyos bűnnel nem vétkezik Isten ellen, azaz' felebarátai, valamint önmaga
ellen. Jézus Krisztus minden .ember helyett és minden emberért halt meg a ke
resztfán, lehetővé téve ezáltalvalamennyiünk számára az örök üdvösséget. A ke
reszt oktalansága alkotja hitem alapját. Ugyanakkor én, a keresztény, a szegény
bűnös, aki vagyok, sohasem lehetek elbizakodott, sohasem tudhatom, hogy he
lyesnek tartott elméletemet képes vagyok-e megvalósítani a gyakorlatban, mivel
erre nincsen semmiféle garancia. Az ateista megtalálhatja Istent - én pedig, aki
hiszek benne, elveszíthetem. Elvben mindez lehetséges. Ugy vélem, hogy ilyen
és hasonló nézeteivel az egyház sokat helyesbítette korábbi önmagát. Erre a he
lyesbítésre szüksége is van, hiszen csak a kinövésektől és vadhajtásoktól szaba
dítja meg, lényegén nem változtat. A megújulásra, az önkritikára, a nézetek fe
lülvizsgálatára, úgy vélem, minden ideológiai jellegű eszmerendszernek szüksé
ge van. Ezzel - ha jól értettem - marxista beszélgető-partnereinkis egyetértettek
a budapesti konferencián.

Professzor lÍr, kérem, értelmezze a munkáiban oly gyakran használatos ,~isteni

önközlés" (Selbstmitteilung Gottes) fogalmát!

- Az isteni önközlés lényegében az Istennek embert megszólító közlése. Ter
mészetesen befogadó nélkül maga a közlés is elképzelhetetlen volna, Az em
ber, mint elfogadó, Isten önközlésének el6feltételeként tekinthető. Mondhatom
persze, ha Isten. közölni akarja magát, ha az önmagát odaajándékozó szeretet ki
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akarja fejezni önmagát, akkor ehhez. kell az ember is. Hangsúlyozni szeretném
azonban, hogy Isten önközlése és az ember két külön dolog. Ismételten leszöge
-zem, hogy a katolikus tanítás értelmében Isten az embert úgy is teremthette vol
na, hogy nem ajándékozza meg önmagával. Isten önközlése Isten szeretetét mu
tatja meg, ő az, aki önmagát teljes intimitásában 'és végtelen dicsőségében oda
tudja ajándékozni a véges embernek.

Ön Istenről mindig mint titokról beszél. Ez a titok azonban közli is magát az
emberrel. Tehát az ember is titok?

~ Igen. Amennyiben az ember az isteni önközlés befogadója lehet, és ez a köz
lés Isten titkát tartalmazza, akkor az ember maga is titok, más szóval: titokmi
volta végső soron lényegében szükségszerú. Ez azt jelenti: az ember teljes való
ját csak Istenre irányultságából érthetem meg. Azt mondjuk: Isten és világ, Isten
és ember. Holott ezáltal nem mondunk többet, mint ha csak Istent mondanánk.
Isten és ember nem tágabb fogalom, mintIsten, Hiszen Istenben van minden ...
Az úgynevezett profán antropológiák tulajdonképpen az ember teljes megismer
hetőségét hangoztatják, ugyanakkor valamiképpen azt is feltételezik, hogy az em
bernek sajátos kapcsolata van az örökkévalóval. Ez ellentmondás, ami azonban
feloldható volna, ha a profán antropológiák elismernék, hogy az ember transz
cendens lény. Az ember ugyanis ami által és amennyiben az abszolút titokra irá
nyul, azáltal és annyiban érthető maga a titok is.

Professzor úr tniképpen ítéli meg a katolikus egyház jelenlegi helyzetéi?

- Meggyőződésem, hogy a katolikus egyház, mint Krisztus eszkatologikus jele
a világban, sohasem szűnik meg. Természetesen számszerűleg az egyház növe-

, kedhet, de csökkenhet is. Ez azonban a lényegén mit sem változtat. Az egyház
viszont sohasem tekintheti befejezettnek munkálkodását a világban, hisz egyház
és világ teljes egybeesése aligha képzelhető el. Ebből az is következik, hogy helyi
jelenségekből nem ítélhető meg az egyház egésze. Teljesen más arculata lehet 
és van is. - egy dél-amerikai egyházi közösségnek, mint például egy kelet-euró
painak. Vagy vegyük például az egyházat Szent Pál idejében: már akkor is Isten
eszkatologikus jele volt a világban, mely - ahogy ezt a II. Vatikáni zsinat is ta
nítja -a világ egyetemes üdvéért munkálkodik, Más szóval: az egyház nem csu
pán szociológiai egység, nem csupán számszerűleg jól körülhatárolható szerve
zet, hanem": Izajással szólva- szent maradékként is az egész világ üdvének zá
loga. A jelen egyházban tagadhatatlan mutatkozó strukturális változások nem
feltétlenül mint válságjelek értelmezendők. Meggyőződésem, hogy amíg a vilá
gon valahol is összegyűlnek emberek az Eucharisztia ünneplésére, addig létezik
egyház. Ez az egyház ölthet számunkra új, szokatlan formákat is. A korábbi egy- .
házi gyakorlat a-területi elv alapján a fehér foltok megszüntetésére irányult. Ma
azonban lelkipásztdrkodásunkban sokkal inkább az lenne a feladat - s itt sza
badjon egy hasonlattal élnem -, hogy a sivatag Vízzel való elárasztása helyett vi
rágzó oáiisokat hozzunk létre. Európában a lelkipásztori, igehirdetői gyakorlat
ban többnyire még ma is a területi elv az irányadó. Például az NSZK-ban, ha
mondjuk négy plébánia megüresedik, akkor természetesnek tartjuk, hogy egy
ötödik plébánia papja lássa el valamennyinek a teendőjét. Mért van ez így, kér
dezhetnénk. Hiszen a Pál-korabeli Thesszalonika keresztény közössége sem tö
rekedett arra, hogy a környező települések mindegyikében önálló közösségeket
hozzon létre. S ki vitatná a páli Thesszalonika kisugárzó erejét? Pál apostol nem
hajolt a térkép fölé, hogy plébániákra ossza fel a világot ...
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Professzor úr közismerten sokat publikált, eddigi életműve már terjedelmét te
kintve is impozáns. Kérem, beszéljen munkamódszeréről, s ha lehet, mindennsp-
jairól is! .

- Általában elterjedt vélemény rólam, hogy borzasztóan szogalmas vagyok. Ez
így nem igaz. Világéletemben korán kelő, korán fekvő ember voltam, ami azt is
jelenti persze, hogy nemigen jártam társaságokba. Ha a hobbim iránt érdek
lődne, bizony kissé zavarba hozna, mert őszintén szólva nincs is - a szó hagyo
mányos .értelmében. Például, bár van autóm, mégsem tudok vezetni. Mint ahogy
fotózni sem tudok. A tiroli hegyeket sem keresem föl gyakran, holott már jóideje
Innsbruckban lakom; de nem voltam nagy világutazó sem. A politika mindig is
érdekelt, de valójában sohasem politizáltam. Pironkodva kell bevallanom, hogy
sohasem éreztem különösebb vonzódást sem a zene, sem a képzőművészetek

iránt. Egyetlen szenvedélyem volt, az olvasás, erre viszont sok idő jutott. Mindig
is erős kötelességtudat élt bennem, így természetes állapot volt számomra, hogy
dolgozom. Nem hajtottam agyon magam, például éjszaka sohasem dolgoztam;
igyekeztem viszonylag egészséges életmódot folytatni. Így történhetett aztán,
hogy az évek előrehaladtávala megírt oldalak száma is gyarapodott.

Korunk neves ebb gondolkodói közül kivel érez szellemi ronkonságot? Úgy tu
dom, hallgatta Heidegger előadásait is. Heidegger-tanítványnak tartja magát?

- Valóban jártam Heidegger előadásaira, s mint filozófust, nagyra is tartom
őt. Tanítványának azonban nem vallom magam, hiszen én végül is teológus va
gyok, s mint ilyen, sokkal több indíttatást kaptam a belga Maréchaltól. Mégis ...
talán egyfajta gondolkodásmódot tanultam Heideggertől - feltéve, hogy az ta
nulható.

Ön jezsuita páter. Nem bánta meg soha, hogy belépett a rendbe?

- Ha azt mondanám, hogy az én életem sem volt mentes a csalódásoktól. fájda
lomtól, végesség-érzettől, akkor ugyan közhelyet, de mindenképpen igazat mon
danék. Nem voltam tehát maradéktalanul boldog. Ez azonban embermivoltunk
szükségszerűvelejárója. Végül is nem bántam meg, hogy immár hatvankét éve a
rend tagja vagyok. Nézze, mondhatnám úgy is, hogy belső késztetésből lettem
jezsuita. Hívást éreztem, és igent mondtam rá..

A kereeztény világ a napokban ünnepli az Ön 80. születésnapját. Hogyan össze
'gezhetők hosszú életének és teológiai munkásságának tapasztalatai?

- Nem kívánok összegezést adni. Inkább utalnék egy írásomra, a "Szent Ignác
beszéde egy mai jezsuitához" címűre. Ez a Beszéd, úgy érzem, valamiképpen
mégis egész jezsuita-mivoltom és teológiám rövid összefoglalása. Ebben sok szó
esik az Istenhez való viszonyról, az Isten-tapasztalatról, vallásosságról, mely
nemcsak a jezsuiták, hanem valamennyi keresztény számára is érvényes lehet.

Koch. Valéria
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