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vezetője (Németroszág); Andreas Battlogg SJ (sz. 1966), 2009. júliusától a 
„Stimmen der Zeit” c. müncheni jezsuita folyóirat főszerkesztője (Németország); Karl 
Lehmann bíboros (sz. 1936), 1983 óta Mainz püspöke, 1987–2008: a Német 
Püspöki Kar elnöke; Albert Raffelt (sz. 1944) teológus, a dogmatika tiszteletbeli 
professzora a Freiburg im Breisgau-i egyetemen (Németország); Paul Rulands (sz. 
1962) teológus, a Mainzi Matthias Grünewald Könyvkiadó (Németország) teológiai 
lektora; Günther Wassilowsky (sz. 1968) egyháztörténész, a linzi Katolikus 
Teológiai Magánegyetem (Ausztria) professzora. 
 
Karl Rahner (1904–1984) a 20. század legjelentősebb katolikus teológusa. 
 
Karl Rahner (K. R., hangfelvételről): Ha eltekintek attól, ami valójában nem annyira 
egzisztenciám legbelső magjának döntésén múlik, hanem származásom, 
környezetem, nevelődésem stb. kérdése, s ha ugyanakkor meggondolom, milyen 
könnyen becsapja önmagát az ember – például micsoda rettentő egoista, miközben 
azt hiszi, túlcsordul az emberszeretettől és az önzetlenségtől –, akkor helyénvaló, 
hogy mindezt ne csupán másokra nézve véljem igaznak, hanem saját magamra is 
alkalmazzam, mondván: Istenem, segíts, hogy ne csak higgyem magam keresz-
ténynek, hanem legalább apránként valóban azzá is váljak. Hiszen mindnyájan 
emberek vagyunk – nagy a veszélye tehát, hogy végleg önmagukra zárulunk, s hogy 
ráadásul így tartjuk helyesnek. Ezért hát azt gondolom, még a hivatalos kereszté-
nynek is – a papnak, a püspöknek, sőt a pápának – ki kell mondania: Istenem, 
segíts, hogy ne csak higgyem magam kereszténynek, hanem legalább apránként 
valóban azzá is váljak. 
 
Műsorvezető (Mv.): „Segíts, Istenem, hogy ne csak higgyem magam kereszténynek, 
hanem legalább apránként valóban azzá is váljak!“ – ezt mondta Karl Rahner 1979-
ben, egy 75. születésnapja alkalmából készült interjúban. Pedig Rahner ekkor már 
ötvenhét esztendeje volt a Jézus-társaság tagja, s több mint negyven éve 
teológusként dolgozott. Több ezer filozófiai és teológiai írása jelent meg, s világszerte 
kevés német nyelvű teológust ismertek annyira, mint őt. Amikor öt évvel később, 
1984. március 30-án Innsbruckban meghalt, a katolikus teológia olyan embert 



veszített el, aki évtizedeken át a teológiai és egyházpolitikai viták meghatározó alakja 
volt. Így emlékszik rá a jezsuita Andreas Battlogg:  
 
Batlogg: Még nem voltam tagja a jezsuita rendnek, de mellettem ült egy jezsuita, és 
amikor meghallotta a hírt, könnyes lett a szeme. Borzasztóan zavart a dolog, hiszen 
napjaink egyik neves jezsuita szerzeteséről van szó, aki utcagyerekekkel foglalkozik, 
szociális munkát végez, és akiről úgy tudtam, kemény fából faragták. Észrevettem, 
hogy Rahner halálhíre könnyeket csal a szemébe.  
 
Mv.: Ma már elképzelni sem tudjuk, mit jelentett Karl Rahner a 20. század katolikus 
élete szempontjából. Albert Raffelt, aki ma Freiburgban a dogmatika professzora, 
hosszú évekig Rahner tudományos munkatársa volt.  
 
Raffelt: Ha valaki a 60-as években fiatalon vagy később teológus-hallgatóként 
teológiai könyveket keresett, olyan személyiségekre bukkant, mint Romano Guardini, 
aki képes volt megszólítani a művelt nagyközönséget, de nem teológiával – a szó 
iskolás értelmében –, hanem főként keresztény világnézeti írásokkal: Doszto-
jevszkijről, esetenként a vallás jeles alakjairól, Dantéról stb. De a valódi szakteo-
lógiát, például a krisztológiát a szélesebb nyilvánosság előtt akkortájt, ha jól 
emlékszem, tulajdonképpen csak Rahner képviselte. Ő talán az elsők között volt, 
akik – ha nem is a mai értelemben vett médiateológusokként – felismerték a teológia 
nyilvános szerepének jelentőségét.  
 
Mv.: Karl Rahner 1904. március 5-én született Freiburgban. Tizennyolc éves, amikor 
bátyja, Hugo Rahner példáját követve belép a jezsuita rendbe. Előbb a hollandiai 
Valkenburgban, majd Freiburgban tanul, utána a München melletti Pullachban tanít, s 
végül Innsbruckban lesz egyetemi tanár. 1964-ben ő veszi át a keresztény világnézet 
és vallásfilozófia neves müncheni tanszékét, mielőtt 1967-ben, 63 éves korában 
ismét a dogmatika és a dogmatörténet professzorává neveznék ki Münsterben. 
„Összes művei”, melyek a freiburgi Herder Kiadónál jelennek meg, harminckét, 
egyenként ötszáz oldalas kötetből állnak. A sorozat egyik szerkesztője a mainzi Karl 
Lehmann bíboros is, aki sok éven át dolgozott együtt Rahnerrel.  
 
Lehmann: Azt hiszem, Rahner erejét az adja, hogy sohasem pusztán zseniális 
teológiai gondolkodó volt, hanem mindig két lábbal járt a földön, tapasztalatból 
beszélt, maga is átélte, amit tanított. Ezért képes oly hitelesen közvetíteni a teológia 
és a mindennapi valóság között, és hatása ezért lép túl az egyház határain. 
Gyógyítók, természettudósok, művészek körében is azonnal visszhangra lelt.  
 
Mv.: A hitelességet Rahner a teológia fontos jellemzőjének tekintette. Rahner írásai 
azt a benyomást keltik, hogy amit teológiailag értelmez, azt ő maga is megtapasztal-
ta – vélekedik Paul Rulands, a fiatal teológusnemzedék tagja és Rahner életművének 
kutatója. 



 
Rulands: Személy szerint valóban a legteljesebb meggyőződésem, hogy bizonyos 
értelemben Isten-tapasztalatra tett szert, és képes volt rá, hogy tapasztalatát 
teológiájában is kifejezésre juttassa. Ez az a nyom, amelyen „utánacsoszoghatok”, 
és bármin gondolkodjam is, teológusként egyre-másra megkérdem magamtól, hogy 
milyen hőfokon teszem a dolgomat. Rahnernél is mindig ugyanezt éreztem: a 
szenvedélyt Isten iránt, a teológia iránt. Egyetlen teológus sem térhet ki a kérdés elől: 
milyen tűz lobog bennem, hogyan számolok el azzal, amit teszek, s miért teszem? E 
téren Rahner hihetetlenül ösztönző példakép.  
 
Mv.: Vagyis Karl Rahner nemcsak jelentős teológus, hanem misztikus is, aki 
megtapasztalta Istent?  
 
Lehmann: Ha misztikán Isten elemi erejű, őseredeti, teremtő megtapasztalását 
értjük, amely minden fogalmi támaszt meghaladóan Isten eleven tekintete elé vezeti 
az embert, akkor elmondható, hogy Rahner misztikus volt, még ha szerénysége 
folytán bizonyosan tiltakozott is volna ez ellen. Az ima ínsége és áldása című írása –
 hogy csak egyetlen példát említsek – vagy müncheni prédikációi a háború után 
zseniális módon fedezik fel és tárják fel Istent, olyan közvetlenséggel, amelyet 
leginkább a misztika szóval illethetünk. 
 
Mv.: Egyik beszédében, amelyet 1955 húsvét vasárnapján mondott el, Rahner 
Krisztus feltámadását értelmezi, és azt a módot, ahogy a feltámadt Krisztus a 
hétköznapokban közöttünk él.  
 
Rahner (hangfelvételről): Ő minden sírásban és minden halálban úgy van jelen, 
mint elrejlő ujjongás és mint az élet, mely akkor győz, amikor meghalni látszik. A 
koldusban, akit megajándékozunk, úgy van jelen, mint titkos gazdagság, melyből az 
adományozó kap részt. Szolgáinak szánalmas vereségében úgy van jelen, mint a 
győzelem, mely egyedül Istené. Erőtlenségünkben úgy van jelen, mint az erő, mely 
megengedheti magának, hogy gyengének lássék, hiszen győzhetetlen. Úgy van 
velünk, mint a nappali fény, s mint a levegő, melyet észre sem veszünk. De itt van: ő 
a világ szíve és örökérvényűségének pecsétje.  
  
Mv.: Rahner a szívén viselte mindennapjaink és a teológia kapcsolatát. Célja nem 
annyira és nem pusztán a hit „örök igazságainak” ismétlése volt úgy, ahogy az 
iskolás teológia feldolgozta őket. Keretet ad a teológiának, amikor – más 
tudományokhoz hasonlóan – végrehajtja „fordulatát a szubjektum felé”. Kiinduló-
pontja a következő: milyen kérdések foglalkoztatják a mai keresztényeket, és milyen 
válaszokat adhat kérdéseikre a teológia? Rahner roppant tudásanyagra alapozza 
művét. Merít az egyházatyák forrásából és az akkortájt használatos iskolás teoló-
giából, de továbbmegy ezeknél. Olyan fogalmakat és gondolatokat dolgoz ki, 
amelyek időközben a katolikus teológia közkincsévé váltak. Így például gyakran ír a 



„felfoghatatlan titokról, amelyet Istennek nevezünk”. Vajon miért fogalmaz ilyen körül-
ményesen, ha egyszerűbben is lehetséges volna? 
 
Rahner (hangfelvételről): Ha gyakran és szívesen használom ezt a kifejezést: a 
titok, amelyet Istennek szoktunk nevezni, akkor csupán arra szeretnék utalni: figyelj, 
jóember, ha az Isten szót hallod, ne valami vicceset képzelj el, szakállas öregurat 
vagy életed fölött őrködő erkölcsi zsarnokot vagy valami hasonlót. Elkerülendő a 
félreértést, amelyben sokan osztoznak – mondhatni „a mindennapok vulgárateistái” – 
ismételten és kissé körülményesen azt mondom: „a titok, amelyet Istennek 
nevezünk”.  
 
Mv.: Rahner vitatott elképzelései közé tartozik az, amit „anonim kereszténységnek” 
hív. Abból indul ki, hogy minden ember képes megtapasztalni Istent a mindennapi 
életben. Ha feltétel nélkül szeret, ha hűségesen teljesíti életének megbízatását, ha 
reménykedik, akkor – tudva-tudatlanul – már rá van utalva a keresztény Istenre.  
 
Rahner (hangfelvételről): Úgy is mondhatnám: pillantson csak bele életébe 
őszintén és pontosan, s vegye észre, hogy – elfojtva és félretolva bár, de a feltétlen 
szeretet, a radikális felelősség, a végső és voltaképp elkerülhetetlen remény 
mozzanatában már jelen van a végtelen kérdés. Ha az ilyen és hasonló tapaszta-
latok adottak – márpedig mindenkinek az életében adottak –, akkor alapjában véve 
azt tapasztaljuk meg bennük, hogy életünk megkerülhetetlenül függ az abszolút 
titoktól, amelyet Istennek nevezünk.  
 
Mv.: Rahner munkája 1962 és 1865 között, a II. Vatikáni Zsinaton érkezett el 
csúcspontjára. A püspököket és teológusokat összehívó XXIII. János pápa ki akarta 
tárni a Vatikán ablakait és meg akarta reformálni a katolikus egyházat. Rahner –
 akárcsak Hans Küng és Joseph Ratzinger – az egybegyűlt püspökök tanácsadói 
közé tartozott, ehhez azonban szükség volt pl. Julius Döpfner müncheni és Franz 
König bécsi bíboros különleges közbenjárására is, hiszen a zsinat kezdete előtt 
Rahner, néhány kritikus egyházpolitikai észrevétele miatt, kegyvesztetté vált a 
Vatikánban. 1962-ben Salzburgban, az osztrák katolikusok nagygyűlésén nyomaté-
kosan követelte, hogy az egyház tanúsítson több bátorságot és merészséget: ne azt 
kérdezze, hogy meddig mehet el, ha a modern társadalomban boldogulni akar, 
hanem azt, hogy milyen végletekig szabad elhatolnia, ha választ keres saját 
kérdéseire. 
 
Rahner (hangfelvételről): Olyan korban élünk,amikor egyszerűen szükségessé vált, 
hogy a végsőkig feszítsük bátorságunkat az új és eddig soha nem tapasztalt valóság 
iránt – odáig tehát, ahol a keresztény tanítás és a keresztény lelkiismeret számára 
már egyáltalán nem látszik a továbblépés egyértelmű és vitathatatlan lehetősége… 
Ha jól meggondoljuk, a valódi problémák megoldását keresve ma már nem azt kell 
kérdeznünk: meddig kell elmennem, mivel maga a szituáció kikényszeríti, hogy 



legalább addig elmenjünk. A kérdés voltaképp az, hogy meddig szabad elmennünk 
minden teológiai és lelkipásztori lehetőséget kihasználva, ha egyszer Isten 
országának helyzete olyan, hogy a végsőkig kell merészkednünk, és úgy kell 
helytállnunk, ahogy Isten megkívánja tőlünk.  
 
Mv.: A zsinaton tehát Rahner azok közé a teológusok közé tartozott, akik az 
egyháznak a világ felé történő megnyílását szolgálták, amiként azt XXIII. János az 
„aggiornamentó”-ról szólva követelte. Rahner predestinálva volt erre, hiszen régtől 
fogva párbeszédre törekedett természettudósokkal és pszichoterapeutákkal, 
marxistákkal és ateistákkal. Később sokan tekintették őt a modern világ felé történő 
nyitás legfőbb teológiai mozgatójának, akinek döntő hatása volt a zsinati szövegekre. 
Günther Wassilowsky azt vizsgálta, hogy mivel járult hozzá Rahner a zsinathoz és 
hogyan reagált az effajta értékelésekre.  
 
Wassilowsky: Amikor valaki interjút készített Rahnerral és olyan megfogalmazá-
sokat használt, mint „a zsinat titkos építőmestere” vagy kulcsfigurája, „Holy Ghost 
Writer” az egész Vatikánum szolgálatában stb., akkor biztos lehetett benne, hogy 
Rahner – mintegy sztereotip következetességgel – mindig megálljt parancsolt. Aztán 
ilyesféle mondatokkal folytatta: csupa ócskaság, magának fogalma sincs róla, 
hogyan zajlik egy zsinat, ott van kétezer püspök és ugyanannyi teológus, a legapróbb 
részlettel is hosszasan bíbelődnek. Nem egyvalakinek a sikertör-ténetéről van szó, 
hanem szolgálatról, rendelkezésre állásról, önmagunk odaadásá-ról azért, hogy 
legyen valami a zsinatból.  
 
Mv.: Karl Rahner így fogta fel fáradhatatlan zsinati munkálkodását: mint a teológus 
szolgálatát egyháza érdekében. Nem arra törekedett, hogy saját elképzeléseit 
minden áron keresztülvigye. Ezt a vatikáni hatóságok is elismerésel vették 
tudomásul. Karl Lehmann bíborosé a szó.  
 
Lehmann: Emlékszem, hogy amikor egyszer megjött a zsinat teológiai bizottságának 
üléséről, a következőt mesélte: képzelje csak, Parente bíboros, a Hittani Kongregáció 
második embere az ülés után megszólított a liftben és ezt mondta: „maga nem is 
olyan rossz, mint gondoltuk”. Egyszer csak rájöttek, hogy ez az ember érti a dolgát, 
pontosan ismeri az egyház hagyományát és képes kötelező erővel is megszólalni, 
nemcsak teológiai tekintély, nemcsak a saját ötleteit akarja megvalósítani, hanem 
valóban az igazság önzetlen munkatársa. 
 
Mv.: Bármennyire jelentős változásokat hozott is a zsinat a katolikus egyházban, 
Rahner mindig óva intett attól, hogy túl sokat várjunk a püspöki összejöveteltől. 
Tudta, hogy sok teológus és egyházi ember éppenséggel nem akarja a nyitást a 
modern világ felé, hanem inkább az egyház régi, hagyományos felfogását őrizné. 
Egyvalamit azonban biztosan köszönhetünk a zsinatnak – így Rahner. – 



Megszabadította az egyházat a római centralizmustól és valóban világegyházzá 
tette. Az „aggiornamento” tendenciája ma már visszafordíthatatlan.  
 
Rahner (hangfelvételről): Vannak persze, akik megpróbálják visszafordítani a 
történelem kerekét, és ez ellen minden törvényes eszközzel védekeznünk is kell az 
egyházban. Ilyen értelemben Róma számos döntése nem állja meg a helyét, s még 
kevésbé tévedhetetlen. De azt sem állíthatjuk, hogy minden római hivatal vagy az 
intézményes egyház minden római képviselője kifejezetten reakciós volna, és az 
„aggiornamento” a szükséges mértékben ott is érvényesülni fog – már pusztán 
világegyház tényszerűségéből következően is –, ahol fékezni próbálják.  
 
Mv.: Mindenesetre a zsinat utáni években Rahner egyre inkább kételkedett abban, 
hogy a zsinati impulzusok csakugyan tartósan hatnak-e majd az egyházra. Példa 
erre a német püspökségek 1971 és 1975 között megtartott würzburgi szinódusa, 
melynek az volt a célja, hogy a zsinat eredményeit életre váltsa a német egyházban. 
A tanácskozásokon Rahner mindvégig szembeszegült a szerinte Josef Höffner kölni 
bíboros körül kikristályosodó maradi törekvésekkel. Lehmann bíboros: 
 
Lehmann: Bárki, aki jelen volt, emlékezhet rá, hogy mindahányszor Höffner bíboros 
emelkedett szóra, Rahner azonnal föltette a kezét – legtöbbször azért, hogy 
ellentmondjon, vagy legalábbis árnyalja a bíboros megfogalmazásait. Akkortájt jelent 
meg az egyház alakváltozásáról szóló könyvecskéje is, ez az úgyszólván program-
adó írás, melyet egyfajta csalódás hívott létre amiatt, hogy a szinódus nem radikáli-
sabb utat választott.  
 
Mv.: Karl Lehmann később Rahnert is „a mérges öregurak” közé sorolta az 
egyházban. Rahneren csalódás, sőt olykor keserűség lett úrrá, mivel úgy érezte, 
hogy az egyházi hatóságok inkább akadályozzák, mintsem szorgalmazzák az 
egyház valódi megújulását.  
 
Lehmann: Vele és másokkal együtt, úgy 1969–70–71 tájékán, írtam egy feljegyzést 
a püspököknek az az akkoriban zajló cölibátus-vitáról. Rahnert mélyen elkeserítette, 
hogy a memorandumra mindössze két-három válasz érkezett. Amikor megkapta a 
Guardini-díjat, a díjátadás alkalmából, az udvariatlan és elfogadhatatlan bánásmódot 
ostorozva igencsak dühödt dörgedelmet szórt Döpfner és Hermann Volk bíboros 
jelenlétében,... Szerettem volna, ha a nyomtatott változatban körültekintőbben 
fogalmaz – de nem volt pardon. Jottányit sem változtatott a szövegen.  
 
Mv.: Rahner arról beszélt, hogy „zimankós időre” kell berendezkednünk az 
egyházban. Egy 1981-es interjújában drasztikus szavakkal bírálta a német egyházat 
és a német püspökök tétlenségét.  
 



Rahner (hangfelvételről): Néha az a benyomásom, hogy túl sokat várunk egyfajta 
szociológiailag megjelölt katolicizmus maradékától és – bocsássanak meg a szóért – 
túlzott örömünket leljük egy, mondhatni, folklórban utazó katolicizmus, például felső-
bajor katolicizmus, maradványaiban. Létezik, mint ahogy korábban is létezett – durva 
és csúf kifejezéssel élve – a katolicizmus mint hagyományőrző egylet, természetesen 
ősi, tradicionális, tiszteletreméltó gondolkodásmódokkal, erkölcsökkel, szokásokkal 
stb. És az egyháznak csakugyan kár volna küzdenie ellenük, kár volna felszámolnia 
őket – de úgy gondolom, napjaink kérdése mégiscsak az volna, hogy az egyház 
hogyan kerülhet ismét eleven kapcsolatba a társadalom szekularizált rétegeivel, 
amelyeknek nincs közvetlen közük az egyházhoz, s nem is igazán törődnek vele. 
Tömören azt is mondhatnánk: napjainkban fontosabb egy mai pogány megtérítése, 
mint három vagy öt tőrőlmetszett keresztény megtartása.  
 
Battlogg: Minél többet tudok Rahnerról, annál visszafogottabban ítélem meg és 
értékelem, mivel rájövök: az óriások vállán ágaskodó törpék nem feledhetik, hogy 
törpék, vagy hogy törpékként kezdték. Úgy vélem, az egyház és a teológia sokkal 
többet köszönhet Rahnernak, mint azt bonyolult történetének némely pillanatában 
hajlandó elismerni.  
 
Mv.: Nyolcvanadik születésnapja alkalmából – pár héttel halála előtt – Rahner a 
Freiburgi Egyetem nagy előadótermében összefoglalta „katolikus teológusként 
szerzett tapasztalatait”. Ekkor az örök életről is beszélt, valamint a teológia 
megoldatlan feladatáról: a halál eseményének helytálló értelmezéséről.  
 
Rahner (hangfelvételről): Amikor a halál angyalai kiszórták szellemünk teréből 
mindazt a hitvány szemetet, amit történelmünknek nevezünk…; amikor eszményeink 
csillagzata, amellyel nagyratörően kitapétáztuk létezésünk égboltját, már elizzott és 
kihunyt; amikor beállt a halál iszonyú, üres némasága, és mi hittel és reménnyel, 
csöndben elfogadtuk, mint valódi lényegünket; és amikor egy kimondhatatlan 
ujjongás rettenetében kiderül, hogy ezt az iszonyú, üres némaságot, amelyet 
halálnak érzékelünk, valójában az őstitok tölti ki, melyet Istennek nevezünk; s hogyha 
e semmihez sem fogható titokból végül Jézus, az Áldott arca is előtűnik és ránk 
tekint, akkor – bár voltaképp megközelítőleg sem szívesen írnám le, hogy mi 
következik, de dadogva mégis utalnék rá, miként várakozhatunk az Elérkezőre azzal, 
hogy a halálos alkonyatot már mint az eljövendő hajnalt tapasztaljuk meg. Nyolcvan 
év hosszú idő. De mindenkinek az épp számára kimért életidő az a röpke pillanat, 
melyben létrejön, aminek lennie kell. (Bakonyi Zsigmond fordítása).  


