
AZ {;J E/UBER HARMINC ÉVE

Harom évtized szép kor egy katolikus hetilap életében. Vannak persze idő

sebbek is a világon, heti és havi lapok; de persze mindig kérdés, milyen - és
milyen föltételekhez kötött - szubvenciónak köszönhetik hosszú életüket. Az
Új Ember nem kap, hanem ad; nem tartják el, inkább ő tart el, legalábbis
támogat más intézményeket. Külföldi érdeklődök ezen többnyire csodálkoznak;
aztán hirtelen megértik, milyen előnyei vannak ennek a kockázatos magára utalt
ságnak: a szabadság, függetlenség lehetősége; az, hogy ez a lap nem jár pó
rázon, ezt - bizonyos szükségszerű, természetes és önkéntes keresztény fegyel
men kívül - nem "irányítják", hanem éppen megfordítva, tőle telhetőleg ez
irányít, formál közvéleményt, ad különféle kérdésekben eligazítást. Nem sok
hozzá hasonló lap van; amelyik maga tartja el magát, illetve melyet egyedül
a közönsége - a közönség ragaszkodása, szeretete, pénze - tart el. ,

Nevét Sík Sándor "találta ki"; indulásakor nagyon sokat jelentő név volt,
legalábbis elgondolója nyilvánvalóan Szent Pálra utaló értelmezésében. Az új
idő új embereket kívánt, illetve olyan régieket, akik magukra tudják ölteni az
újat: akik megértik - Suhard bíboros szellemében - azt, hogy az örök lé
nyegnek új köntös kell egy új világban; hogy a történelem akkor is Isten aka
rata, ha egyes emberi szemek görbe vonalakkal írtnak látják; s hogy a keresz
tény nem arra küldetett, hogy kényelmes berendezkedések birtokában uralkod
jék, hanem arra, hogy akár mindentől megfosztva szelgáljon. Ebben az Új Em
ber névben és címben, az elgondolásában, a jelentésében már ott sejlett valami
az eljövendő Zsinat szelleméből.

A Zsinat azonban akkor még messze volt. A körűlmények és események köz
ismertek; nem ez az alkalom való rá, hogy újra - és kellőképpen értelmezve
- elmondjuk, ami történt, s hogy miért történt. Aki majd egyszer megírja a
lap történetét (bár mi a magunk dolgainak történetét nem nagyon szoktuk,
sajnos, tanulmányozni és megírni), bizonyára fölteszi .magának a kérdést; vajon
helyes "alapállásból" indult-e, vagy útja legelején helyes léptekkel haladt-e a
lap; de vajon egyáltalán lehetséges volt-e számára, hogy az adott körülmények
közt - a jövőbe tekintés helyett egy látványosan meddő utóvédharc forgata
gában - helyes alapállásból és helyes léptekkel induljon? A maga nemében
jó lap volt, kétségkívül, és bizonyos értelemben "vegyes" is: míg kényszerűen

maga is beleszorult ebbe a kilátástalan utóvédharcba, közben föl-fölismerte' és
hangoztatta is, ahogyan éppen lehetett, azt, amit programként a címe mondott.

Természetesen nem vonhatta ki magát abból a katasztrófából sem, amelyben
a restaurációnak már eleve is képtelen reményei véglegesen szétfoszlottak. Az
egyház életében azonban az "összeomlások" csak arra jók, hogy lefejtsék, akár
fejszecsapásokkal is, a fölöslegeset, a tapadmányokat, a nem lényegeset, és csak
annál nyomatékosabban utaljanak a minden körűlmények közöttmegóvandó,
mert minden időkhöz egyformán szóló lényegre. Az intézmény megrázkódtatásai
ból csak edzettebben kerül ki a lélek, és csupaszabban, de fényesebben és táp
lálóbban a lényeg.

Ahogyan az egész magyar egyháznak, úgy az új Embernek is a régihez, és
a régihez tapadó restaurációs reményekhez képest szinte a semmiből kellett új-'
ra indulnia, illetve tovább mennie, megkeresve a maga optimális útját. Szelle
mileg is, anyagilag is nehéz korszak volt, de nem az "átvészelésé", hanem a jó
út kereséséé és megtalálásáé. Végérvényes tudomásul vétele és fokozatos meg
valósítása annak, hogy ami az örökből ránk, éppen miránk és éppen most bí
zatott, azt a szavak legteljesebb értelmében hic et nunc kell képviselni, hirdetni
és továbbadni. Sosem mások ellen, mindig másokért is; a szeretet, megértés és
megbecsülés, de ugyanakkor törhetetlen belső hűség szellemében, míndenfajta
tríúmfalízmus nélkül, de szilárdan és következetesen a· magunk meggyőződésében.

és ez előbb-utóbb szükségképpen meghozza gyümölcsét: a mások irántunk való
megbecsülését is.

A magyar egyház, és az Új Ember is, nagyon nagy utat tett meg a vi
szonylagos holtpont óta. Hasznos, okos utat, mindnyájunk közös jövőjében az
egyház szocializmusban lehetséges jövője felé. Hogy ez az út ma már a széles
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többség útja; hogy a régebbi attentizmusok és ölbetett kezű vagy sértődött "non
possumus't-ok után ma a jövőbe, saját jövőnkbe nézünk, és optimista szemmel
tudunk a jövőnkbe nézni, abban nem kis része volt az Új Embernek. Nagyon
nagy része volt, és van benne ma is.

Nem is kívánhat neki' a tíz évvel idősebb, de nem kevésbé megpróbált test
vér őszinte szeretetével, a közös munka szilárd barátságával mást és többet,
mint még nagyobb részt a jövő feladatok megoldásában s hozzá még több erőt

és kegyelmet a

NAPLÓ

CheRU 8'lya .yolcv8D éves
A világszerte ismeTt és szeretett Chenu atya, Marie-Dominique Chenu

professzor nyolcvan éves. Amikor a nagyszerű egyéniségről megemlékezünk,
rendtársa és legjobb barátja" Yves Congar vallomásaira támaszkodunk. "Chenu
atya az az életrevaló ember - mondja -, akit ha félreállítanak, visszavonul
yondolkodni; ha börtönbe kerülne, ott is találna társaságot, és néhány hét múl
va már baráti viszonyban lenne mindenkivel". Sok, nagyon nehéz megpróbál
tatást élt át, de töretlenül hű maradt önmagához, elragadó életvidámsága, élénk
gondolkodása, belülről sugárzó szabadsága másokat is tevékenységre indít;
azonnal barátokat, testvéreket szerez magának. Megrendítő élménye volt annak
a két fiatal papnövendéknek, akik egyik legnagyobb meghurcoltatása idején
mellette végezhették szentelésük előtti lelkigyakorlatukat. "Akkor - vallották 
Chenu atyát teljesen összetörték, szinte baltával 'jeldarabolták, de csodálatos
módon igen gyorsan helyreállt, életereje frissen áradt belőle. Sokat tanultunk
tóle egy életre".

1895. január 7-én született, kisiparos családból, a Szajna menti Soisyben,
nem messze az annyira kedves működési helyétől, Saulchoirtól. Mindig igény
telen, egyszerű természetű volt. Nem sokat adott a külsőségekre, a kényelemre
és a szórakozásokra, különösebben még a kulturális értékekre sem. Tizennyolc
éves korában belépett Szent Domonkos rendjébe. Leginkább a szemlélődés sze
retete vonzotta hozzájuk. Egész életében igazi kontempláló szerzeies maradt,
még a legnagyobb tevékenységek közepette is, amikor - mondta - "elkötelez
te magát a teológiának".

Az első világháború után a németek elfoglalták rendházukat, ekkor került
a római Collegium Angelicumba, a Szent Tamás 'egyetemre.' Egyik nagy mes
tere Garrigou-Lagrange volt. Neki köszönhette szilárd hitét, természetfeletti lá
tásmódját, amit soha egy pillanatra' sem veszítet~ el életében. Mindezt kiegészi
tette az emberi élet reális megismerésével, amihez a hit ésszerűsége és a tö,'
ténetiség szemlélete járult. Erre a látásra Reginald Schultes ébresztette. Egyéni
ségében a természetfelettiség és a történeti lét értéke harmonikusan ötvöződött

egybe és már akkor is döntően irányította eszmerendszerét, amikor még az egy
/lázi gondolkodásban a kettőt élesen elválasztották.

Tanulmányai befejezésével Saulchoirban, a rendi főiskolán a teológiatör
ténet tanára lett. Főleg a dogmafejlődés története érdekelte. Ekkoriban a do
monkosokat többször kiutasították Franciaországból, a ezerzetesek többsége pedig
elpusztult a háborúban. Saulchoirban azonban a rend - sajátos hivatása sze
Tint - kezdett újra felvirágzani: Isten népének igehirdető szolgálatára számos
új hivatás jelentkezett. A rendházban friss szellemmel töltötték fel a régi sza
bályokat, helyreállították az énekes zsolozsmákat, a fiatalok fokozott erővel ta
mütak, érdeklődéssel dolgoztak, különösen Szetit Tamás értékeinek időszerűsíté

sé ben. Chenu atya tudománytörténeti kurzusokat és arisztoteiészi szövegma
gyarázatokat tartott, közben elmélyedt a korabeli filozófiában. Rábízták a fárasz
tó könyvtári feladatokat is, és megindította a Bulletin thomiste c. folyóíratot.

Ezek a tények azonban még nem sokat mondanak arról, hogyan lett a szel
lemi ébresztés olyan mesterévé, hogy nélküle már nem lehetne megírni a XX.
,c,zázad teológiatörténetét. Amikor az Arisztotelés-magyarázatok techníkáját
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