
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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5Utrechti érsek, a zsinat
egyik legfontosabb

alakja.

6Alfredo Ottaviani
bíboros, a Szent

Officium prefektusa.

Róma,
1963. március 2.

7petrus van Gestel SJ
(1897-1972), a jezsuiták

római generaliciáján
1965-ig a német

provincia ügyeivel
volt megbízva.

Róma,
1963. május 21.

8Sebastian Tromp SJ,
dogmatikatanár a

Gregoriana egyetemen,
a Szent Officium

tanácsadója.

nem lehet tudni, hogy mi lesz soron a liturgikus séma után. De a
jelek szerint egyre bizonyosabb, hogy az egyház-séma lesz az első.

Állítólag tíz bíboros is indítványozni akarja a dolgot. Ez jó lenne,
mert így nagyobb lenne az esély arra, hogy néhány más teológiai
jellegű sémát talán csendben el lehetne temetni. Azt már biztosan
hallottad, hogy a Luxemburger Zeitung szerint Alfrink'' nemrég
megvonta a szót Ottavianitól, mert túl hosszan beszélt, mire min
denki tapsolni kezdett (ami amúgy nem szokás). Mottó: a legszebb
öröm a káröröm. Ottaviani" állítólag mindenkitől azt kérdezgeti a
Szent Officiumnál, miért gyűlölik ennyire. Parente meg már az
Officium vértanújává kiáltotta ki magát.

Van Gestel/ nem zárkózott el attól, hogy Münchenbe menjek, de
persze ígéretet a legkevésbé sem tett rá. Azt mondta, a generális
nem nagyon támogatja a dolgot. Minden attól függ tehát, hogy
Döpfner tesz-e valamit és milyen erővel az ügy érdekében. Ki kell
várni. Höfer is úgy vélte, hogy Balthasaron kívül csak én jövök ko
molyan szóba. (. .. ) Tegnap megint majdnem este nyolcig a vegyes
bizottság ülésén voltam. Miután Bea először megint teljesen félre
nyúlt a dologban, azt hiszem, végül mégis jól ütött ki minden. De
a kinyilatkoztatás-séma csak hétfőre megy végig az egész bizottsá
gon. És amíg ez nem történik meg, óvatos vagyok. Mert Ottaviani
hívei folyton új dolgokat dobnak be. Tegnap négy alkalommal is
kifogásokat tettem. Háromszor csak egészen röviden, de egyszer
egy kicsit hosszabban és keményen, mert nyomban a voltaképpeni
legkényesebb kérdés vitájának az elején azt mondtam (mint első

peritus): a tiszteletreméltó atyák természetesen elfogadhatják a
szöveg új formáját, de a legszerényebb módon mégis felhívnám a
figyelmüket arra, hogy az új szövegezés más szavakkal hajszál
pontosan ugyanazt mondja, amiről egy korábbi ülésen kétharma
dos többséggel már eldöntötték, hogy nem mondható ki. Azt hi
szem, ez tényleg hatott. Bea ugyanis, aki előzőleg dicséretesen
megszervezte a kétharmados többséget, már kinyilvánította tet
szését az új szöveg iránt.

Beszéltem Tromppal." A diakónusokkal kapcsolatos szakaszt már
nem bocsátják szavazásra a bizottságnál. Bekerül a sémába, és a
zsinat elé terjesztik, a zsinatra bízva, hogy megtartja vagy törli-e.
Königgel és Beával még nem tudtam beszélni az audienciáról. De
megpróbálom észben tartani. C..)

Tegnap az ülésen megint jól megtapostam Ottaviani tyúk
szemét. Azt mondtam, hogy az egyháznak az új sémában nem
szabadna olyan "triumfálisnak" lennie, mintha a zsebében lenne
a megoldás minden modern problémára. Azután sok mindent
felhozott a dologgal szemben. Könignek azonban láthatóan tet
szett, amit mondtam. Jót nevetett utána, és azt mondta, ráléptem
a tyúkszemére.
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Róma,
1963. szeptember 27.

Róma,
1963. október 27.

9Carlo Colombo, olasz
dogmatikus.

10Rahner Sendung und
Gnade címü könyvének
fordítása nagy port vert

föl Franciaországban.

A dolgok borzalmasan lassan mennek itt. Nem tudom, hogy
pünkösd előtt el tudok-e szabadulni. Elmehetnék az Athosz jubi
leumára: a pátriárka meghívott. A kölni rádió fizetné az utamat.
De időt senki nem tud felszabadítani nekem. A meghallgatás a
generálisnál áttolódott a következő hét elejére. Münchennel kap
csolatban tehát még mindig nem tudok semmit. Ma Höferrel
ebédelek. Nyolc nap múlva vacsora lesz nála Bea születésnapja
alkalmából, amire Bea el is jön, és én is meg vagyok híva. Édes
Istenem, milyen körülményes is ez a világ!

Döpfner azt mondta, hogy az új pápa nagyon elismerőennyilatko
zott rólam. Hogy hol és hogyan, azt nem kérdeztem. Csak annyit
mondtam: akkor megint megengedhetek magamnak pár dolgot.
Ami szemmelláthatóan nem nagyon tetszett neki. Mert úgy véli,
hogy amerikai útja során mondott beszédeivel Küng itt Rómában
sokat vesztett a hiteléből, és nemcsak a Szent Officiumnál. (. .. ) Itt
lényegében semmit sem hallottam. Semmelroth is itt van. Mörsdorf
is jönni fog, és itt lakik majd a házban. Hirschmann (a gyermek Jé
zus a templomban, aki minden kérdésre meg tud felelni) tegnap
megtartotta az első új sajtókonferenciáját. Persze hogy nem men
tem el. Kötting megint sürgetően felajánlotta a münsteri dogma
tika-professzúrát. Megírtam neki, hogy ez gyakorlatilag teljesen ki
zárt, mivel határozottam igent mondtam a müncheni katedrára, és
Róma nem hagyná, hogy Münsterért otthagyjam Innsbruckot, mert a
generális egyszer már elutasította a münsteri állást.

A zsinatról sok mindent lehetne mesélni. Nehézkesen vánszorog
nak előre a dolgok. Nagyon sok munkám van. Holnap délután
például megint ülésezik a teológiai bizottság, este meg ott vannak
a brazil püspökök. Ma délután átjön Küng, hogy összehozzunk
valamit Suenensnek. Amit újabban mondogatott, azt itt az én zu
gomban főztük ki, nagyrészt Küng, de egy kicsit én is. Kedden
szavaznak arról, hogya mariológia megint visszakerüljön-e az
egyház-sémába. Ha ezen a szavazáson nem győz König, aki a mi
álláspontunkat képviselte, az nagy felsülés rám nézve, mert töb
bé-kevésbé én erőltettem rá az egészet. Azt már talán hallottad,
hogy múlt hétfőn Ottaviani azzal támadott meg minket (Marte
let-t, Ratzingert és engem), hogy az atyákat nyugtalanító szövege
ket terjesztünk. Nem említette meg ugyan a nevünket az aulában,
de mindenki tudta, hogy kire gondol, és az olasz sajtó állítólag
hozta is neveket. Tegnap azonban a Sacramentum mundi fogadásá
ra nagyon sok teológus eljött, és Colombo" már csak azért is nagy
szolgálatot tett, mert jó barátja a pápának. Egy római folyóiratban
(még nem olvastam) megint azzal intéznek támadást ellenem,
hogya francia Sendung und Gnadeban lO az embereket túl könnyen
beengedem a mennyországba. Miért szükséges akkor a misszió,
kérdezik. A teológiai bizottság legutóbbi ülésén a diakonátus mel-
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Róma,
1963. november 23.

11Természetesen a
jezsuita képzési rend

e szakaszához
(skolasztikátus)

tarlozókról van szó.

12Roberl Scherer,
a Herder kiadó teológiai

lektora.

13A magyarul is olvasha
tó Teológiai kisszólárról

van szó.

14"Elnyerték jutalmukat."

München,
1964. április 27.

lett szót emelve megint kíméletlenül bele kellett gázolnom egy
püspök lelkivilágába, jóllehet a téma önmagában nem volt napi
renden. Hogy mi lesz ebből, azt nem tudom.

Ma este vasárnapra Nápolyba utazom, két előadást tartok a jezsui
ta skolasztikusoknak" és atyáknak. Előbb azonban még üdvözle
temet szeretném küldeni neked. Megint vége egy hétnek. Tegnap
Ratzingerrel, Maccaronévai és Salavierrivel tető alá hoztam a relá
ciónk egységes szövegét (megállapítva, hogy fontos kérdésekben
nem értünk egyet). Az általunk (Ratziner által és általam) készített
külön szöveget már két nappal korábban átadtam Philipsnek. Kí
vánesi vagyok, mi lesz a dologból, ha véleményeinket és ellenvéle
ményeinket előadjuk az albizottságunk négy püspökének (köztük
van Parente is), s hogy vajon a kollegialitás kérdését még a teológi
ai bizottság teljes ülésének ezen az ülésszakán sorra tudjuk-e majd
venni. Amúgy nemsokára új tagokat választanak majd ebbe a bi
zottságba, kineveznek egyelnökhelyettest és két titkárt is. Kíván
esi vagyok, mi sül majd ki ebből. (. ..) Münchennel kapcsolatban
még mindig nem kaptam levelet. Még egy jó hét, és aztán végzünk
itt. A következő héten a bizottsági üléseken kívül még majdnem
minden este előadást is kell tartanom: a belgáknak, a franciáknak,
a jezsuitáknak, a propaganda-iskolához tartozóknak, a brazíliai
püspököknek. Micsoda öröm lesz, ha egyszer elszabadulhatok in
nen. Olyan lassan mennek előre itt a dolgok. Azt hiszem, amíg itt
vagyok, megérkezik a levél Münchenből, s aztán nyomban Mün
chenbe utazom, mert csak akkor akarok Innsbruckba menni, ha
már a költözést kell előkészítenem. Remélem, sikerül is így intéz
nem. (... ) Scherer" is azt írta, hogy a kis lexikont lefordítják angol
ra.B Mi a helyzet a holland és a francia fordítással? Olasz lesz? 
Szeptemberben a klérusához intézett pásztorlevelében a segni-i
püspök, Carli (az egész klérus tizenhat plébániából és huszonki
lenc világi papból áll, érthető tehát, hogy a püspöknek van ideje
hatvanoldalas pásztorleveleket írogatnia a klérusnak). engem is
azok között említ, akik ma eltérnek a hagyományos nyelvezettől.

(. ..) Azt a jópofa történetet talán már hallottad, hogy valaki az uj
jával rámázolta egy zsinati atya Mercedesére: receperunt mercedem
suam (Mt 6,5).14 Milyen jó, nemde, hogy nekünk még nincs Merce
desünk?

Tegnap megjöttem Rómából. Fáradt vagyok. De még mindig tenni
lehet valamit Rómában azért, hogyelkerüljük a legrosszabbat. és a
sémákba hellyel-közzel kis kapaszkodók kerüljenek egy későbbi

teológia számára. Ez nem sok, és mégis sok.

Molnár Miklós fordításai
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