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\Nem tudom, hogyan is
fest az én életem. Soha

nem volt különösebb
életem; dolgoztam,

írtam, tanítottam, meg
próbáltam teljesíteni a

kötelességemet és meg-
keresni a kenyeremet,

s ennek az átlagos
banalitásnak a keretei

között igyekeztem Istent
szolgálni, ennyi." ln:
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3Guardini örömmel
fogadta el utódja-

Megjegyzések Karl
Ranner leoeleihez
A teológus élettörténete és személyisége önmagában véve lénye
gében érdektelen. Ahhoz képest, aminek szolgálatára személyét
szentelte, személyiségének már nincs különösebb jelentősége, sem
saját maga, sem - jó esetben - az utókor szemében: egy teológus
nem lehet "nagyszabású személyiség". És Karl Rahner soha nem
is helyezte előtérbe személyiségét.'

Az alábbi - Herbert Vorgrimlerhez írt - levelek is elsősor

ban Rahner munkájába engednek betekintést. A levelek háttere
nagyrészt ismert? Rahner egyrészt 1961 októberétől Franz König
bécsi érsek nem hivatalos zsinati tanácsadója volt, akinek dog
matikai és erkölcsteológiai kérdésekben számos latin nyelvű

szakvéleményt készített. Másrészt 1962 októberében Rahnert a
zsinat hivatalos peritusai (szakértő) közé választották. Miután
november 21-én többek között komoly teológusok tiltakozására
XXIII. János visszavont egy hivatalos római sémát (előzetes sző

vegvázlat) a kinyilatkoztatásról, és ezzel megszűnt az előzetesen

lefektetett római szövegek érinthetetlensége, a teológusok némi
leg nagyobb befolyásra tehettek szert. December 5-én König bí
boros magával vitte Rahnert a novemberi eset után felállított és
a kinyilatkoztatás-séma megszövegezésével megbízott vegyes bi
zottság ülésére, és - bár módja lett volna rá - Ottaviani bíbo
ros nem utasította el részvételét. Részben ennek köszönhetően

fokozatosan elismert alakjává vált a zsinatnak, és 1963 februárjá
tól a kinyilatkoztatás-sémán kívül az egyházzal foglalkozó szö
veg megírásában is részt vett, s továbbra is fáradhatatlanul írta
szakvéleményeit. Helyzetét még inkább megszilárdította a négy
kötetes Sacramentum Mundi teológusai részére szervezett nagysza
bású hivatalos fogadás is. Ekkorra visszavonták az 1962 közepén
rögzített előzetes cenzúráztatási kötelezettségét is (feloldása érde
kében Döpfner, König és Krings bíborosokon kívül Adenauer is
szót emelt, bár nemigen tudta, miről is van szó),

Közben otthagyta innsbrucki katedráját, és Romano Guardini
utódjakéne átvette a müncheni katolikus világnézeti katedrát.
Az 1964-es nyári szemeszterben megkezdett előadásokra előzete

sen lediktált szövegekből született meg azután a magyarul is ol
vasható A hit alapjai című bevezetése.

A komolyabb bölcseleti (Richard Schaeffler) és teológia~jH.

Verweyen) bírálatokon kívül Rahnerrel szemben megfo~alma

zott, egyházhűségét, pszichológiai integritását, hagyománytiszte-
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ként Rahnert, és csupán
egy kérése volt vele

szemben: soha ne
adjon elő papi civilben,

csakis öltönyben.

Innsbruck,
1962. június 10.

lAszövegek forrása:
H. Vorgrimler: Karl

Rahner verstehen. Eine
Einführung. Bulzon &

Bercker, Kavelaer,
20022, 171-220.

Róma,
1962. november 26.

2Hermann Volk, mainzi
püspök; Josef Höfer,

a Lexikon für Theologie
und Kirche

társszerkesztője.

31962-ben Herbert
Vorgrimler egy rövid

flamand nyelvű könyvet
jelentetett meg Rahner
életéről és gondolkodá-

sáról a tieiti Lannoo
kiadónál

4Gérard Philips
(1899-1972), belga dog
matikus, jelentős zsinati

teológus, a teológiai
bizottság titkára.

letét stb. megkérdőjelező bírálatok (Alma von Stockhausen,
David Berger és az általa szerkesztett Theologisches című folyó
irat) előszeretettel hangsúlyozzák, hogya zsinaton nem játszott
komolyabb szerepet. A leveleknek egyebek mellett ezért is lehet
jelentőségük.

Karl Rahner levelei a II. Vatikáni zsinat éveiből1

Pünkösd vasárnap, reggel hét óra. Szívélyes jókívánságok pün
kösd alkalmából. C..) Megint elképesztő vesződségeim adódtak
Rómával. Az a helyzet, hogy mindazt, amit a jövőben írok, akár
csak Lubac és Congar (tényleg ők is? nem tudom) előzetes római
cenzúrának kellene alávetnem. Már világosan kinyilvánítottam,
hogy akkor semmit nem fogok írni (azt gondolva: akkor a nevem
ezentúl Vorgrimler, Metz, Darlap lesz). Egy hosszú levélben már
riasztottam Königet, Döpfnert, Volkot, Höfert,z Meglátjuk, tesz
nek-e valamit. A dolog nyilván a generálison keresztül alakult ki,
de azt hiszem, az Officiumtól indult el.

Megjött a rólam írt életrajzod is? Ezért is hadd mondjak szívből

köszönetet. De nem ígérhetem meg, hogy el is fogom olvasni a
könyvet. Nem vagyok ugyanis különösebben érdekes saját ma
gamnak. Valahogyan azért mégis örülök a dolognak, mert mégis
csak azt tanúsítja, hogy nem lehet teljesen elnyomni azt a teológi
át, amelyet képviselni szeretnék, és megvan a reménye annak,
hogy szép lassan érvényesülni is tud (remélhetőleg nem túl ké
sőn). Azt itt is látom, hogy még mindig nem vagyok vén bútorda
rab, még akkor sem, ha Daniélouval, Congarral, Ratzingerrel,
Schillebeeckx-szel stb. ülök egy asztalnál. Úgy látom, hogy ők még
mindig nem ismerték föl kellőképpen, hogy ma már nem lehet
egyértelműen célt érni például a felülről kiinduló krisztológiával,
amely először is egyszerűen kijelenti, hogy Isten emberré lett. És
sok más kérdésben is hasonló a helyzet. Persze gyakorlatilag nem
lehet elvárni, hogy a zsinati sémákban is megjelenjen egy újfajta
gondolkodásmód, de úgy látom, hogy ennek a gondolkodásnak
még maguk a haladó teológusok sem adnak hangot kellő világos
sággal. Amúgy nem sokat tudok mesélni az itteni dolgokról. Az
ülésekre nem járok. C..) Holnap találkoznom kell Fringsszel.
Ratzingerrel át kell nyújtanunk neki a "sémát", amit együtt izzad
tunk ki magunkból. Igencsak ártalmatlan kis dologról van szó, és
gyakorlatilag nincs is esély arra, hogy a zsinaton ténylegesen vitá
ra bocsássák. De meg kell tennünk, amit lehet. Hogy megbuktas
suk a hivatalos sémákat. Philips" például összerakott egy sémát az
egyházról, Congar egyfajta előszót, hitvallás formájában. Daniélou
megpróbált egy új ruhát összevarrni a hivatalos sémák folt jaiból.
Kívánesi vagyok, hogyan mennek a dolgok ezután. Még mindig
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