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AZ ISTEi"! SZAVÁNAK PRÓFÉTÁJA
CHENU ATYA PAPI ÉLETÉNEK 60. ÉVFORDULÓJÁRA

Mal'ie-Dorninique Chenu az elsők között tette világosan közérthetővé, hogy
mit jelent a keresztény történetszemlélet: Az Isten Szava - Parole de Dieu -,
az Ige megtestesült! Megtestesült egy emberben, Jézus Krisztusban, aki ott él és
miíködik az emberiség tör~netében - minden egyes ember életében. Chenu atya
ebbe a felismert valóságba állította be életét, itt formálódott egyénisége. - Élete
ismertetésénél Chenu atya újságiró barátja, Jacques Duquesne interjúkönyvéből

vesszük személyes vallomásait (Un théologien en liberté, Jacques Duquesne inter
roqe ·le Pere Chenu, Le Centurion, Paris 1975) - 1978 nyarán pedig kérésünkre
tömören összefoglalta korunk teológiai arculatát. Chenu atya régi jó barátja a
Vigiliának. Asztalán mindig ott van néhány példány, hogy egy-eflY magyarul tudó-
val részleteket olvastasson fel belőle. .

"A közösségi életre kaptam hivatást.. "·

Chenu atya a múlt század gyermeke, 1895. január 7-én született a Szajna
-menti Soisy-ben iparos családból. Az éles eszű kis Marcel-Léont kilenc és féléves
korában nagyanyja beadja a Versaílles melletti Grandchamps katolikus kollégiu
mába. esze ágában sem volt papnak menni. Amikor .egyik felsőbb osztályos ba
rátja Szent Domonkos rendjébe lépett, meghivta a beöltöztetésre. A szerzetesek
franciaországi feloszlatása miatt (1904) a rend bourgogne-i tanulmányi házát a
belgiumi Saulchoirba telepitették át. Visszaemlékezve, Chenu első élményét így
írja le:

- Két napig maradtam ott és megragadott valami, amit nehéz megmagyarázni.
Az ősi, szép szertartások összefonódtak a szent tudománnyal, a derűs közösségí
élettel, és a rendi fegyelemmel. A dominikánus liturgiába mélyen beivédnak a
hitigazságok. Itt, a száműzetésben még inkább eggyé forrt a tudományos kutatás
a lelki élettel. Ez a XIII. században keletkezett prédikáló rend éppen akkor erő

sítette meg az evangéliumi szegénységről tett tanúságot, amikor az egyház leg
inkább belemerült a hatalomba és a gazdagságba. Szent Domonkos a korabeli
fiatalokat a kolduló életmódra hívta meg. Figyeljük csak meg, hogy ebben a
gazdasági kifejezésben "koldulás" mennyire benne volt a feudális uralom elutasí
tása. - Nekem minderről akkor még csak átfogó sejtésern volt, amit nyombar
el is mondtam az újoncmesternek. A találkozás első percétől vonzott a domini
kánus életforma. Csak jóval később értettem, meg, hogy legalábbis maa legtöbb
tag számára, ez magába foglalja a papi életet is.

1913-ban a középiskola befejezésével Mareel-Léont beöltöztetik a rend hófehér
ruhájába, amit mindmáig az utcán is visel. A friss, gyors felfogású, reális ifjú
azonnal észreveszi az emberi sziikséqleteket és segíteni akar. Ugyanakkor mély
séqeseii szemlélődő, néhány perc alatt még ma is a legbensőbb imádságba mélyed.

- Kezdetben a kettőt még nem tudtam összehangolni. Az élet ilyen és ha
sonló nehézségeit rnindig ösztönösen, magamtóloldottam meg. A saulchoiri szem
lélődéstől átitatottan, egyszer Párizsba küldtek. Délután a Sentier munkásnegyed
ben sétáltam. Benéztem az apró, konfekciós műhelyekbe, ahol az emberek látástól
vakulásig dolgoztak. - Mit fogok' én ezekkel csinálni? - Mit tudok majd vi
gasztalót, erősítőt mondani? - és egyszerre megszületett bennem a válasz: Hát
éppen értük végzed az újoncidőt l - Így sikerült már idejekorán megoldanom a
szemlélődés és az apostoli tevékenység dualizmusát. Kezdetben egyikből a má
sikba csapódtam és most létrejött bennem az egység.

Az első világháborúban a németek megtámadták Belgiumot és Saulchoirt ki
kellett üríteni. Chenut teológiai tanulmányai végzésére Rómába küldték a rendi
Collegium Ange,licumba, ami 1909-ben pápai egyetem lett.

- X. Pius korát éltük. Környezete élénken figyelte azt, ami új, és az ilyesmi
könnyen a modernizmus gyanújába került. Akkoriban ez már védekezési reflex
volt, mert az irányzat első fellángolásában azegyháza( létében fenyegette. F::s
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mint minden védekezésnek, ennek is hátrányos következményei voltak. - A
teológiai' tanítások felügyelete Bíllot-ra, a Gergely egyetem professzorára hárult,
akit X. Pius bizalma jeIéül bíborosi kalappal tüntetett ki. Nagy, klasszikus teo
lógus volt, de bezárkózott egy szektorba, és minden mástól elhatárolta magát.
így aszó etimológiai értelmében "szektás" lett. Intellektualizmusa miatt a "hit
titok" neki csupán értelmi meghatározást jelentett minden személyes élmény nél
kül. Teljesen idegen volt számára az üdvösségtörténet és. az a tény, hogy a teo
lógia a történelemmel vajmi, kapcsolatban lehetne. Tanításában mellőzte a
szentírási forrásokat és a keresztény nép lelkipásztori tapasztalatát. Mivel a tör
ténelem tanulságait nem ismerte, az lett a veszte is. Francia létére annyira kö
tődött a francia írók Action Francaise elnevezésű nacionalista ízű mozgalmához,
hogy amikor azt XI. Pius elítélte, olyannyira ellenállt, hogy lemondatták bíborosi
rangjáról és még a pápai évkönyvből is törölték.

Billot a teológia ellenőrzéséhez Szent Tamást használta eszközül. Műveiből
az eredeti összefüggések nélkül, kivonatoltatott 24 filozófiai tételt, hogy kötelező

vé tegye a teológiai doktorálók számára. Szent Tamást ezzel mintegy kiszakították
.kora gondolkodásából. és teológiájaból egy időtlen változatlan metafizikát desz
tílláltak. Saulchoir után nekem idegen volt ez a beállítottság és lelkemből til
takoztam az ellen, hogy valakire is rákényszerítsék a filozófiai tételek ilyen kata
lógusát, ami megbénítja a kutatási kedvet és azzal a veszéllyel jár, hogy a teo
lógiát átfordíthatják Ideológiává. A helyzet teljesen lesokkolt, nem tudtam, mi
lesz a vége. Csak később hallottam meg, hogya Gergely egyetem professzorai
nem fogadták el kötelezőnek a 24 tételt. Később ehhez az anyaghoz - ami akkor
már fakultatív lett - XV. Benedek hozzáfűzött egy záradékot, amelyben ikíernelte,
hogy "Szent Tamás hiteles és tekintély jellegű tanító az egyházban, de ..." És
ezzel a "de"-vel feloldotta a merev feszültséget.

- XV. Benedek egy csapásra megváltoztatta az egyházi légkört. Kifejezetten
haladó pápa volt, aki a béke közvetítésére is vállalkozott. Kinevezte államtitkárává
a félretett Gasparri bíborost és mindenütt a fiatal papok és teológusok kerültek
előtérbe. Természetesen helyükön maradtak a hatalom szolgálatának "technikusai",
akik mindenfajta alkalmazkodást "technikásan" tudnak megoldani. Rajtuk az
elvek kevéssé fognak, viszont van egy nagy előnyük: ők biztosítják a történeti
folyamatosságot.

Ezek az események közelebbről érintettek, és, engem leginkább Lagrange atya
sorsa érdekelt. A biblikus tudományok mestere volt, a jeruzsálemi 8zentíráskutat6
Intézet megalapítója, aki a Szentírást befoglalta a teológia belső szerkezetébe és
nekünk ilyen módon már biblikus teológiát tanított. Katolikus részről elsőnek

alkalmazta a "történeti módszert". Mivel féltek, hogy ezzel a protestáns raciona
lista értelmezések is behatolnak az egyházba -, minden cikkét szigorúan cen
zúrázták, Lagrange már 1904-ben Toulouse-ban olyan konferenciasorozatot tar
tott, ahol a történelmet is bevonta az isteni Ige működésébe. Módszere rendkívül
érdekelt, és, ezt akartam Rómában jobban megismerni. Nála szerettem meg a tör
ténelmet, mert megéreztem. hogy Isten Szava él benne. Felismertem azt is, hogy
a történelembe való behatolás alkalmas mód arra, hogy ma ís megérintsük Isten.
Igéjét.

Lehu atya nagyegyéniségétől tanultam a legtöbbet. A kíegyensúlyozottság és
találékonyság embere volt, aki mindig az igazságot szolgálta. Sok humorral és
éleslátással rendelkezett. Ö irányította római neveltetésemet. Nagyon szeretett, talán
azért, mert én voltam a háború kitörésekor a legutolsó kis jövevény Francia
országból. Vasárnaponként magával vitt "Rómát nézni", és ő mesélte nekem tanul
ságul, teljes diszkrécióval a nehéz eseteket. Azt akarta, hogy megismerjem az.
egyház emberi oldalát is. Míndíg jó kedéllyel mesélt, komoly hite volt és ezért
nem vette tragikusan a dolgokat. Neki köszönhetem azt a derűs kiegyensúlyozott
ságot, amivel később el tudtam viselni a reám háruló súlyos intézkedéseket.

1920-ig voltam Rómában. A neves Garrigou-Lagrange-nál doktoráltam. Ö már
akkor azt tanította, amit ma alapvető hittannak nevezünk. Tézisem tárgya: A
szemlélődés teológiai és lélektani elemzése volt. A szemlélődés-fogalom nála az egész
keresztény lelkiséget jelentette. Lélektani elemzésern kissé meghökkentetté a tudóst,
mert akkor még vitatott volt, hogy természetfölötti jelenséget szabad-e tudomá
nyos módszerrel megközelíteni? Szerencsémre munkám teológiai kifejtése nagyon
tetszett neki. A Szentlélek ajándékait és a karizmákat is bevettem, amiket akkor,
mint a tanítóhivatalt meghaladó kegyelmi reaIitásokat (supramagistériel) mellőztek.
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Garrtgou-Lagrange igen érdekes egyéniség volt. Úgy is mondhatnám, két részből

állt. Egyrészt nagy mestere a lelkiségnek, sokat olvasta Keresztes Szent Jánost.
Mindent megtett azért, hogy azokban a racionalista időkben újra felállíthassa a_
"teologia spiritualis" tanszékét. A fiatalok tömegesen látogatták előadásait. Ugyan
akkor túltelített volt Arisztotelésszel, és fejtegetéseiben mellőzte az evangélíurnot,
Teológiáját ezért az a veszély fenyegette, hogy csupán kívülről megszantelt meta
fizikává válik. A történelem és az üdvösségtörténet teljesen idegen volt számára.
Amikor ezekről hallott, zavarba jött, s egy alkalommal így kiáltott fel: "Ezek
után már a megtestesülés is csak egy ,esemény' lesz?!" ~ A nehézsége ott volt,
hogy a megtestesülést nem tudta "metafizikailag levezetni" Istenből. - Garrigou
-Lagrange nagyon szerette volna, ha mellette maradok asszisztensnek. A korábbi
saulchoiri tanulmányaim alapján felismertem az említett nehézségeket. és úgy
éreztem, hogy hitem és teológiám mindjobban érzékennyé válik az emberré lett
lsten üdvrendjére, és akkor ennek Rómában lelkiismeretem szerint nem tudtam
volna szabad kifejezést adni, Közben a saulchoiri kutató csoportot újjászervez
ték, ahová meghívtak és én örömmel tértem vissza hozzájuk.

A fűzfák között ...

- A belga Tournai külvárosában Kaín-La Tombe-ban állt egy ősi ciszterci ko
lostor egy nagy parkban, benne hatalmas fűzfákkal, innen kapta nevét Saulchoir
(la saule - fűzfa). A száműzetéskor itt telepedett le néhány dominikánus pro
fesszor Gardeil atya 'Vezetésével. 1907-ben három újoncuk és tizennégy teológiai
hallgatójuk volt. Ebben az időben "a teológia tanítási módszerei elképesztőek

voltak. Az elvont tételek tömegét kellett megtanulni. mintha ezzel a hit megszerez
hetövé és bírtokolhatóvá válna. Ilyen módon nevelték a tanulókat, a hitoktató
kat és a hitterjesztőket. Pedig akkor nagy élettapasztalatra lett volna szükségük
a papoknak, hogy feltárhassák gondolataikat és megtalálják azt az igazi emberi
beszédet, amelyben újból és újból megtestesül az Isten Szava." - így jellemzi az
akkori helyzetet a nálamnál jóval fiatalabb Jean Sulivan, könyvében (Le plus petit
abíme, Gallimard, Paris, 1965.),

Gardeil atya a hitet úgy tanította nekünk, mint igazi szellemi sZlC2badságot. A
"teológia művelésébe" bevontuk az egyéni kezdeményezést, - rnint ma monda
nák - a kreatívitást, Kezdettől világos volt előttem, hogy a hit szabadsága együtt
jár a kutatás szabadságával. Itt vált elvemmé, hogy a hitl szabad megismerés.
Amit Saulchoirban a tízes években magunkba szívtunk, azok már az eljövendő

Zsinat nagy gondolatai voltak. A szellemi szabadságot Aquinói Szent Tamás
helyesen magyarázott teológíájáböl ismertük meg. Nálunk a "tomizmus" nem
zárt rendszert jelentett, hanem inspirációt a hit mai megértetésére.

A tanítás mellett megindítottuk folyóiratunkat Revue des sciences philosophi
ques religieuses címmel. Tudatosan' többes számba tettük a tudományt, és ezzel
míntegy előre hirdettük a teológiai kutatás tárgyára és módszerére vonatkozó
pluralizmust. - A pozitivizmus és a szcientizmus korában - amikor csak az
érzékelhető tényeket és a természettudományos ismereteket fogadták el -, ér
dekes módon igen sok megtérés történt. Ezek a megtérők rendszerint ellátogattak
hozzánk, elsők között Francis Jammes és Paul Claudel. A Revue de la Jeiinnesse
című lapunkban főleg ezeknek a megtéréseknek a történetét közöltük. Saulchoir
szabadságára az is jellemző volt, hogy Gardeil könyvet írt a hitigazságok tör
téneti hátteréről és közzé tette kutatásaink eredményeit.

Jól láttuk a dogmafejlődés kérdésének nehézségeit is - nevezetesen azt,
hogy közben könnyen megfeledkezhetünk arról a központi jellegű természet
fölötti ajándékról (le donné révélé), hogy KrisZt1lus emberré lett. Ha viszont ezt
így nem fogadom el, vagy akár csökkentem [elentőségét, akár természetes módon
akarom levezetni -, már nem vagyok keresztény. Ezért a hittanításban míndíg
meg kell őrizni bizonyos lényeges kifejezéseket.

Az Úr Isten különös kegyelme volt az a saulchoiri felismerésem, hogya törté
nelemben meglepö "determinizmusok" vannak: gyakran magunk is úgy formáljuk
a jövőt, hogy nem, vagyunk világosan tudatában a következményeknek! - Hogy
ma is így gondolkodom, azt "a saulchoiri korszakom" határozta meg. Ott szület
tem meg szellemileg. Igen, Saulchoir "meghatározott", úgy, mínt a génekbe fog
lalt információk a születendő gyermeket.
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1920 után i mu nkaközöss égünket, amelyet a K özépkori Tanulmányok Intézeté
nek (In sti tu t d 'Études Médiév al es) neveztünk, Le mmonyer atya vezette, és én a
keresztény hittanítás történetén ek tanára let tem. Nemcsak a felsőbb szintű hit
tanítás anyagát, hanem az élő hitet is tör téneti n é z őpontba áll ítottuk. azt, amit'
a keresztén y nép hordoz magában. Mindannyian, fil ozófusok, pszich ológusok és
teológu sok a XIII. század ku ta tásába mélyedtünk el. Szen t Tam ás he lyes meg
ér tését keresve a lkalmaztuk erre a korra azt a tört én eti m ódszer t, amit Lagran ge
a tya a bibliakutatásb an kezde tt el. "Teológián' belü li" történel met akartunk csi 
ná lni azért, hogy az "örök .Igazs ágoka t" beépí tsük a törté ne ti i dőbe . A teológia
ugya nis m agába foglalja sa ját törté netét. Kívülről ezt nem leh et megérteni. A
kult úra mind ig integrál ja a múltat és ilyen mó don te szi j elenlevővé. És még hoz zá
kell tennem , hogy nem csak a múltat és a je lent , han em a jövő di alektikus szem
léletét is a "történeti érthetőség elv e" alapozza meg. Paradoxnak hangzik , de így
történ t : Minél jobban m egértettem Szent T am ást saját korában, annál j obba n
f .,/i sm er t em mai aktualitását .

/
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Hamarosan megalapítottuk a francia Tomista Társaságot (Société Thomiste),
melynek elnöke Mandonnet, helyettese pedig Jacques Maritain lett. Etienne .
Gilson ekkor igazolta történeti munkájában, hogy Szent Tamás miként építette
be filozófiáját teológtájába. Ezért a munkájáért kötöttem barátságot vele, amely
míndvégíg megmaradt. Eltérő utakon is együtt haladtunk nemcsak a szellemi
küzdelmekben, hanem a világ felé való elkötelezettségünkben is. Gilson 1928-ban
Torontóban megalapította a Középkori Tudományok Intézetét, utána egy másikat
lVIontrealban. Ezzel kezdett felvirágozni Amerikában a középkori műveltség. En
gem is meghívott előadni, 1930-tól kezdve minden évben két-három hónapot
Kanadában tanítottam.

1932-ben tanulmányi felelős lettem. A továbbíx érthetőség kedvéért meg kell
említenem, hogyadominikánusoknak van egy intézményes és egy szellemi
struktúrájuk. A rendi intézményben demokrácia van: a vezetők választással ke
rülnek az élre. A szellemi szint vezetői, a "teológia mesterei", ők a felelősek a teo
lógiai munkákért, úgy is, ~nt irányítók, úgy is, mint kutatók. Igen korán lettem
a teológia mestere. Hagyomány, hogy az egyetemes káptalan gyűlésen egy pro
fesszort a teológia mesterévé avatnak. 1932-ben váratlanul engem állítottak elő.

A káptalan öt tagja hosszasan kérdezett latinul és a végén a "teológia mesterévé"
avatott. Nyolc nap múlva Gillet generális kinevezett tanulmányi rektornak, ezzel
Szent Tamás kései utódja lettem és a felelősségtől kissé megdöbbentem. Szent
Tamás Szent Lajos király idején a párizsi Szent Jakab kollégium rektora volt,
Saulchoir pedig ennek közvetlen folytatása.

Lendületes munka időszakát éltük. Congar atya 1936-ban adta ki az elsza
kadt keresztényekről és az ökumenizmusról végzett kutatásait: Chrétien~ désunis,
Prjncipes d'un oecumenisme catholique címmel. A könyvet elkapkodták. Az újabb
kiadását azonban, ami az Unam Sanctarn sorozat első száma lett volna, betiltották.
Ugyancsak betiltották a sorozat tervezett második kötetét, amit J. A. Möhler~k,

ól tübingeni katolíkus iskola rövid életű nagy mcsterének (1796-1838) az egyház
egységéről szóló könyve fordítása lett volna. A tübingenlek a hitről szóló tanítá
sukba már a XIX. században bekapcsolták a történeti, a lélektani és a lelkipász
tori dimenziókat. Congar meg én újra felfedeztük Möhlert; az egyház ébresztésének
korai prófétáját.

A saulchoirí főiskolát a dominikánusokon kívül, még az odamenekült barna
bita szerzetesek és a la salette-i misszionáriusok is látogatták. Később is kap
csolatot tartottam sok tanítványommal. akikből kitűnő lelkipásztorok lettek. Mada
gaszkáron Mgr. Roland, Antsirabé püspöke nemcsak lelkipásztori buzgóságával
tűnt ki, hanem francia nemzetisége ellenére, elsők közott támogatta a gyarmat
jogos függetlenítését, Roland püspök 1965-ben adta ki prófétai hangú körlevelét a
népek fejlődéséről -, és ezzel nemcsak megelőzte, hanem inspirálta is VI. Pál
pápa Populorum Progressióját (1967).

A gyakorlati igény hozott össze minket a munkások kőzőtt lelkipásztorkodó
papokkal, a JOC lelkészeivel, akiket 1922-ben a belga Cardejn abbé alapított és
Clichyben Guérin atya valósította meg. A további közeledésemet a munkások és
a hátrányos helyzetű keresztények felé egy nagy, váratlan megpróbáltatás segítette
elő.

A saulchoiri kutatócsoportban történészi feladatot kaptam. Amíg a világi
kutatók a profán történelmen dolgoztak, én ugyanezt tettem a keresztény jelenség
történetében. Úgy láttam" hogy az Ige misztériumának értelme az emberi törté
nelemben fogható fel, abban játszódik le, tehát "szent történelemről" kellene be
szélnünk. Ez a felfogásom szembesült az akkori teológia tértől-időtől függetlení
tett fogalmaival. A történelembe ágyazott teológia viszont magával hoz egy he
lyes értelemben vett "relativizmust", azt, hogy az Isten Igéje belső összefüggésbe
került a teremtett dolgokkal. A történelem változatlanul hagyja a hit gyökeres
alakját, viszont folyamatosan módosítja kifejeződéseit. Tehát nem egyszerűen "a
történelemről" van szó, hanem inkább történeti teológiáról: Az egész keresztény
nép történetéről. Valóban forradalmi volt, hogy megteremthettük az ilyen irányú
teológiai kutatás és szemlélet lehetőségeit. Márpedig az egész saulchoiri munka
közösség javasolta és használta a történeti módszert. Ez volt -az az alap, ami
annyira összekovácsolt minket. - Az egész robbanást az okozta tehát, hogy a
történeti módszert a keresztény gondolkodás fejlődésére alkalmaztuk. - Gyakor-

453



latilag az történt, hogy megjelent egy kis könyvem, Une école de théologie: le
Saulchoir címmel (1937), amely munkánk és küzdelmeink velejét foglalta össze.
Az egyik hagyományos Szerit Tamás-napi ünnepség jó alkalom volt arra, hogy
tudatosítsuk meggyőződésünket és így kölcsönösen lelkesítsük egymást. Lektori elő
adásom olyan visszhangot keltett a professzorokban és a hallgatókban, hogy el
kérték jegyzeteimet közlésre. Még mondtam nekik, hogy készítek egy pontosabb
szöveget és két vagy három fej~zetben kidolgoztam történeti módszerünket. Ezt
az anyagót körülbelül száz oldalon kinyomtatták házi használatra. - kereskedel
mi forgalomba nem került. - Néhány héttel később a római asszisztens, Louis atya
már megadta a vészjelet: "Tudja-e, hogy könyve itt élénk feltűnést keltett?
Jöjjön megvédeni magát!" - Ez 1938-ban történt. Többek között Garrigou-La
grange, régi mesterem bírálta meg szigorúan szövegemet. A rendi bizottság 
nyilván azért, hogy a Kúria Ingerűltségétcsillapítsa -, azt kívánta, írjarn alá az elém
adott tíz tételt, hogy azt magam is tévesnek találom. Aláírtam. Még élt bennem a
sillabuszok iránti viszolygás, mert az ilyen tételek az egészből kiszakított egy
oldalú kivonatok. Például én azt írtam szövegemberi: "Szent Tamás tanítását or
thodoxiává tenni a legnagyobb méltánytalanság lenne Szent Tamással szemben,
ellenkezik történeti valóságával és elárulja alapvető törekvését..." - És ennél
a résznél aláíratták, hogy Szent Tamást valóban ortodoxnak tartom. Látják a
módszert l Semmi érzékük nem volt a problémák iránt, és ezért torzító szem
üvegen át olvasták a szöveget. Annyiban' azonban a pártomon voltak, hogy ezek
nek a kijelentéseknek aláírásával hosszú tortúrától akartak megkímélni. Az ügy
mégis folytatódott. Négy év után, 1942-ben megjelent a dekrétum, amely indexre
tette kis könyvemet. Altalános rendfőnököm és Párizs érseke is csak utólag, az
újságokből értesült róla, majd jött egy római vízítátor, és a közösség előtt nyil
vánosan vád alá helyezett. Ez nagyon kínos volt számomra. Szerencsémre, Suhard
bíboros megakadályozta, hogy az elítélési határozatot a párizsi Semaine Religieuse
leközölje. Majd magához hívott és ezekkel a szavakkal erősített: "Kedves atya,
ne nyugtalankodjék, húsz év múlva mindenki azt fogja tanítani, amit most Ön!"
1942-őt írtak ekkor. - És 1962-ben. XXIII. János pápa megnyitotta a zsinatot.

És jött a Zsinat, ahol a teológiát már úgy értelmezték, mínt "üdvösségtörté
netet". Érdekes epizód volt számomra, hogya zsinat utáni egyetemi év meg
nyitóján Parente bíboros beszédében a teológia megújulásának zsinati értelmét
magyarázta, ami nem más, mint az "üdvösség története". Ehhez négyféle átala
kulás. szűkségességét említette. Ez ugyanaz a Parente volt, aki akkor, 1942-ben
az elítélésemet magyarázta az Osservatore Romanóban, - és akkor négy pontban
emelt kifogást ellenem. Ez pontosan ugyanaz a négy szempont volt... Hát igen,
a Gondviselésnek van humora! .

A küldetésben levő egyház

Nagy kegyelmet kaptam azzal, hogy Saulchoir elhagyása után találkozhattam
a negyvenes évek lelki megújulásával. ami fellendítette a francia egyház életét.
Godin atya Mission de Paris és Augros atya Mission de France kezdeményezése
ugyanazt akarta. Még ma is meghat, hogy mílyen megrázkódtatást okozott az
egyház küldetésének ez az újraértelmezése, amelyben az egyház Isten népe lett,
olyan. nép, amelyben a kicsinyek és a szegények lesznek az evangéliumi igazság
tanúságtevői és az emberi felszabadulás reményét hirdeti. Daniel Godin az észak
-párizsi fiatal munkások lelkésze egészen új módon fogta fel küldetését. Nem
úgy tekintette a munkásokat, mínt hitetleneket, akiket be kell vezetni a keresz
tény közösségbe. hanem ő és paptársai teljesen azonosították magukat a mun
kások jogos törekvéseivel, amiért akkor a társadalom is és az egyház is elutasí
totta őket.

Godin: France, Pays de Mission? című művéhez, - mint teológiai szakértő 
én adtam meg a "Nihil obstat"-ot. Az "Imprimatur"-t pedig Suhard bíboros, 
akit mélyen megrendített a párizsi munkásság előtte eddig ismeretlen helyzete.
Ezért magáévá tette a mozgalom célját, és sok plébánia kereste a megújúlás és
nyitottság útját. A külföldi misszionáriusok is felfigyeltek, hogy a misszió=kül
detés értelmét ennyire kibővítették. Az egyház eddig mint intézményesítő és hit
védő szerv dolgozott a missziókban és a megtérített pogányokat bizonyos' fokig
elidegenítette testvéreiktől és kultúrájuktól. A jelenség nemcsak a fejletlen or
szágokra, hanem a munkások világára is jellemző volt, pedig míndegyiknek meg-
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van a maga sajátságos humánuma, gazdasági és kulturálís tudatvilága. Ez a
néhány párizsi "kis egyház" már akkor újraértelmezte küldetését, úgy, ahogy
az 1974. évi IV. Püspöki Szinódus általánossá tette. A világiakat és egyháziakat
együttélésre szólította fel a világgal, amely Krisztusnak és a Léleknek működésí

helye.

Mint teológus a szabadságot az evangélium élő hitében fogalmaztam meg,
ami annyit jelent, hogy Isten Szava működik életem egész történetében. Meg
próbáltam Szent Tamás igazi tanítványaként kialakítani teológiám törvényét: A
földi valóságok az Isten kegyelme és az evangélium hirdetése folytán bontakoz
tatják ki igazán saját törvényüket. Ebből következik, hogy teológiám együtt él
elkötelezettségeimrnel. Elkötelezettségeim nem egyfajta tevékenységet jelentenek,
hanem az egyes személyekhez fűződő mély kapcsolatokból fakadnak. A hit eleve
magában foglalja a szabadságot. Innen ered, hogy teológiám megkívánja a sza
badságot. Szabadnak éreztem magam a különböző felfogásúak között, s még ak
kor is, ha azok egymás között ellentétben voltak. Ök is megbecsülték szabadságo.....
mat, mert tekintélyileg sohasem szóltam bele gondolkodásukba. A különféle moz
galmí emberek jól tudták, hogy az ő munkájukat is komolyelkötelezettségnek
tekintem. Ez az oka, hogy nem adok soha "dogmatikus" ízű megoldást. Nem
akarok "imperialista" lenni, még a hit javára sem.

Nagy előnyöm, hogy szeretem a konkrét tapasztalatokat, ebben eltértem a
papság úgynevezett "elvonatkoztatási ízlésétől", Előbb nyitott füllel hallgatok,
hogy befogadjam a különféle tapasztalatot, és későbbre hagyom a kritikai elem
zést. Az emberek általában nem felülről jövő megoldásokat várnak, hanem azt
szeretik, ha maguk ismerik fel helyzetük keresztény rendezését. Ehhez felvilá
gosítást, inspirációt várnak. Rendszerint nem mondom meg előre, hogy teológus
vagyok, - mert a köznapi ember ezt valami titokzatos, irreális dolognak tartja -,
hanem leülök közéjük, elbeszélgetek, vitatkozom és a végén azt mondom, hogy
amit most tettünk, az a "teológia". Kétségtelen, hogy ez megközelíti a horizon
talizmust, de én úgy érzem, hogy ekkor olyan immanens, személyes mélységekkel
találkozom, amivel megérintem a Transzcendenciát. Ezt ma úgy rnondják., hogy
az emberi tapasztalásokban Istennel találkozom.

A keresztények rendszerint félnek a változástól. az egyház is - amennyiben
földi társaság -, félti nyugalmát és biztonságát. Számomra a változás, - még a
forradalom is - a világ mutáci6ját jelenti a civilizáci6 történetében, ami fel
frissíti a talajt, hogy újra sarjadjon benne az evangélium. Mindezekből az ese
ményekből olyan találékonyság és kreativitás lehetősége fakad, amely Isten né
pének kedvez. Már 1937-ben láttam, hogy az idők jele megkívánja, hogy keresz
tény lelkiismerettel foglaljak állást a gyarmatosítással szemben, aminek jogossá
gát Joseph Folliet igazolni próbálta (vö. Une école de théologie: le Saulchoir).

A m u n k a v i l á g á n a k fejlődése kétségtelenül a legszembetűnőbb jele
korunknak. A néptömegek öntudatra ébredtek, amit a klérus sokáig az egyházba
való "betörésnek" minősített. A munkásosztály kérdése iránti kezdeti érzékeny
ségern a munka termelő erőinek elemzésére indított. Ezután már magamtól is
észrevettem a dialektikus összefüggést az időleges dolgok autonómiája és az evan
gélium jelenléte között. Mí, keresztények sokáig féltünk a termelés tudományos
elemzésétől, és sokáig a munka büntetés- és penitencia-jellegét hangsúlyoztuk.
Csak az újra felfedezett teremtéstörténetből kezdtük megérteni a munka helyes
értelmét, hogy az az emberi létünk alapja, a felépítendő világban. Erről tartottam
kurzust az 1947. évi párizsi Szociális Héten, majd 1955-ben megjelent a Pour une
théologie du travail könyvem, ami első' próbálkozás volt á munkateológía terű

Ietén, VI. Pál pápa a Populorum Progressio körlevelében a Munkáról szóló feje
zetben összefoglalja könyvem lényegét, - Ma már újabb kritikai műre lenne
szükség, - de az alapelv tovább is érvényes: A munka teológiai reflexiója az
emberi fejlődés megértésének egyik kulcsa marad.

Mindezek az alaptényezők adják azt az "anyagot", amiből s z e n t t ö r t é n e l
m e t alkothatunk. A teremtés szó új értelmet nyer, ha a világot olyan "vállal
kozásnak" tekintjük, ahová Isten társául hívta meg az embert. Az ember "együtt
"teremtő"! - Néhány évvel ezelőtt még nem lehetett eztJ a sz6t használni. Az
tény, hogya semmiből csak Isten teremthet, - de az Ö akarata szerint lett az
ember tevékenysége tudatos és autonóm.
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Egyik központi nehézségünk volt, hogy a t e r m é s z e t és a k e g y e l em
dualizmusából évtizedes munkánk során sem tudunk kilépni. Luther tanai óta
fontossá vált, hogy lényeges különbséget tegyünk az "ég" és a "föld" közott. Teo
lógiánkban állandósult a "De natura et gratia" fejezete. Az igaz, hogy nem lehet
miriden dualizmust megszüntetní, még a liturgikus, imákban sem, mert a test és
a szellem, az idő és az örökkévalóság mindig szóba kerül. Jacques Maritain akkori
ban írta meg híres könyvét: Distinguer pour unir. Előbb meg kell különböztet
nünk a szellemit és az időlegeset, hogy egyazon látásban egyesíthessüle. Ma in
kább fordított irányú egyesítéssel próbálkozunk: Behelyezzük az örökkévalót az
ideigienesbe, mert csak így tudjuk felismerni Istent a profán világban, - sür
getjük az immanencia és az antropológia nézőpontját. Krisztológiánk igazi antro
pológiát nyújt, mert Jézus "kiüresítette magát" értünk emberekért. - Én tehát
nem azért fordulok hitemhez, hogy világosan lássak az életben, a politikában, 
hanem éppen az emberi, a közösségí elkötelezettségem kívánja, hogy az evangé
liumban keressem a megoldást. A megtestesülés teológiájának ez az új módszere
arra szolgál, hogy Istent a földi eseményekben is felismerhessük.

A t ö m e g e k felfedezése is a harmincas évek eseménye, melyben a nép
lassan újra megtalálja keresztény dimenzióját: A kinyilatkoztatás üdvrendje nem
csak az ember személyes sorsát érinti, - hanem a keresztény nép, mínt közös
ség részesedik benne. Igy értették az üdvösséget az első keresztények és már
jóval előbb az Úszövetség népe. A közösségi szempont az utolsó négy évszázad
ban azonban háttérbe szorult.

Teológtárnat főleg azért nevezték avantgarde-nak, mert komolyan hangsú
lyozza a közösségi tapasztalatot. és feltárja a keresztény nép belső világát. 
Meg kellett várnunk VI. Pál pápa Populorum Progressio-ját ahhoz, hogy mind
annyian észrevegyük az egyház közösségi [elleqét és a legfontosabb társadalmi
kérdésekben ne elégedjünk meg csupán "a gazdagokhoz intézett Ielhfvással". Visz
szahoztuk az eredeti evangéliumi kifejezést, ami az egyházat Isten népének tekinti.

A z e g y h á z i k ö z v é l e m é n y fontosságát akkor ismertem fel, amikor
bekerültem a katolikus sajtó nagy családjába. Már XII. Pius hangsúlyozta, hogy
a hivő nép közvéleménye nélkül az egyház elpusztul. Ehhez egy zsinati élményemet
Idézern. Esküt kellett tennünk, hogy titokként megőrizzük mindazt, ami a Zsinaton
történik. Én bizonyos derűvel tettem le a püspököm kezébe, mert úgy éreztem,
hogy nem időszerű és ezért nem is tudjuk megtartaní. Valóban már 'másnap meg
szegtük a titkot. Ezzel az epizóddal csak azt akarom jelezni, hogy még a Zsina
ton is mílyen bizalmatlanság volt a keresztény közvélemény iránt. - Hála az új
ságíróknak, és annak a számos kereszténynek, akik a zsinati kérdésekről menet
közben is elküldték véleményüket püspökeiknek, - mindez nem maradt hatás
talan. A közvélemény fokozatosan behatolt a Zsinatba és ettől kezdve megindult
az információk egészséges körfolyamata a közösségi egyházban.

- Püspököm, mint szakértőjének. átadta nekem a már elfogadott előkészítő

szövegeket, Ezek nagyon lehangoltak, mert elvontak voltak, iskolás módon vezet
ték le az igazságot, - és főleg amiatt, hogyelutasították a világ, a kultúra és a
gazdasági események hatását az egyház életére. Hosszan beszéltem erről Congar
atyával, aki az ökumenizmusból kiindulva ugyanerre a következtetésre jutott.
Majd ezt mondtuk: A Zsinat hátrányos indulása után meg kell találni azt a
hangot, amivel kitárul a világ felé. Congar atyával egyetértve megszerkesztettern
egy szöveget, amit nem tanulmánynak vagyelemzésnek, hanem kifejezetten üze
netnek szántam: Az egyház elsősorban ne önmagát fontolgassa, hanem forduljon
a világ felé! - Megpróbáltam evangéliumi szóhasználatot alkalmazni a teológiai
szakkifejezések helyett. Ez sokkal érthetőbb lett a világ számára, - beleértve a
nem hivőket is. .

Kiizoetleniit VI. Pál pápa halála után alkalmunk nyilt rá, hogy néhány idő

szerű kérdést tegyünk fel a 84 évesen is ragyogó szellemű Chenu atyának. Vála
szaiban tömören összegezi nézeteit.

- A Zsinat utáni időszak meggyorsította a fejlődés lendületét, a teológiában
és az intézményekben. Ehhez a jelenlegi szembetűnő érdeklődéshez képest már
nagyon öregnek érzem magam. Arra azonban különösképpen felfigyeltem, ami a
teológia fejlődését jelenti. Olyan módszerbeli változás történt, ami az indukció
javára szolgál, azaz a hitünk igazságainak a konkrét valóságából való kiindulását se
gíti elő. Ma az egyház életében és gondolkodásában ez egyaránt jól észrevehető. Mit
jelent ez a nagy átalakulás? .
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A Zsinaton az egyház új módon határozta meg a világgal, a társadalommal
és a kultúrával való kapcsolatát. És kijelentését kiterjesztve az Isten emberré
válása titkának történetére. az egyház megtalálta saját létformáját a világban
(vö. Gaudium et Spes konstitúció).

Ebből a felismerésből következik az, hogy a teológia tárgyának kritikai elem
zésével a hit értésének útját belsőleg is megfordítja. Ma a teológia nem az elvont
és időtlen elvek levezetéséből, hanem a tennivalók megállapításával, az egyház
nak, mint olyan konkrét közösségnek az életéből indul ki, ahol ma is az Isten
Szava működik. Az egyház tehát átrendezte "teológiai helyeit", amelyeket a XVI.
században határoztak meg. A teológia többé nem a különbözö szövegek "katalógu
sa" -, hanem annak a kifejeződése és megtapasztalása lesz, hogy az evangélium
ma is él és van mondanivalója és sokféle módon testesül meg a kultúrák fejlő

désében. Mivel az egyház a világban van, a teológia is benne él a kultúrákban.
A "humán tudományok": a lélektan, a társadalomtudomány,' a történelem, a
nyelvészet a teológia formáló eszközeivé lettek. A teológia többé nem lehet a
klérus számára fenntartott "ezoterikus" tudomány, hanem az élő hit és a bíráló
lelkiismeret kifejeződése lett. Ebből a helyzetből következik az is, hogy a jövőben

a lelkipásztorkodás lesz a teológia kiemelt területe, nem csupán alkalmazása egy
már előre megállapított teológiának. A dogmatikus és a lelkipásztori teológiát
szembeállítani ma már súlyos tévedés lenne!

Továbói alakulásában a teológia miként találkozik a fejlődő világgal?

- Abból, hogy az egyház a "világban létezőként" határozta meg magát, az
is következik, hogy a világ fejlődésének - ide értve a gazdasági létfeltételeket
is - tükröződnie kell a teológia belső felépítésében. így többé a teológia már nem
lehet elvont ideológia, hanem inkább konkrét, keresztény szemmel tartása az em
beriségnek, a társadalomnak, és a kultúrának. Ebből következik, hogya jelenlegi,
teológiai munka nagyon különbözik a Zsinat előttitől. Azt is láthatjuk, hogy ez
a Zsinat utáni teológiai munka a legkülönbözőbb feltételek mellett is felgyorsult.

Milyen a papság helyzete és jövője?

- A középkor óta, különösen pedig a Tridenti Zsinattól kezdve az egyház
úgy értelmezte önmagát, mint aki a hivők két fajtájából áll: a v i l á g i h í v e k
b ő l és a profán világtól elválasztott k l é r u s b ó l. Ez a megkülönböztetés
igaz marad, de az egyház szerkezetében és működésében mégis mélységesen meg
változott. Az új helyzetben a világiak már nemcsak részesednek a hierarchia apos
tolságában, hanem közvétlenül az evangelizáció megszólítottjaí, Ebben áll a vilá
giak szolgálattétele, A papság krízísét is lényegében ez az új helyzet okozza. A
papságot többé már nem az "elkülönítettség" határozza meg, hanem inkább a
.Jcözösségi" részvétel. A közösségre utaltság lesz a papság fennmaradásának, te
vékenységének, sőt még szentségi jellegének is a biztosítéka. Ez a nagy módo
sulás azonban ma még a fejlődés útján van.

Miként látja a nyugati kereszténység jövőjét?

- Ha azt valljuk, hogya hit a kultúrába van beágyazva, és nem valami
időtlen ideológiába, -.:. ebből az következik, hogya hit teológiai feldolgozása a
kultúrák különbözősége szerint változik. A XV. századtól a hit az emberi alapját
a nyugati kultúrában találta meg, melynek kategóriái a görög gondolkodásból és a
római jogból erednek. Ez alakította a nyugati kereszténységet. Ma viszont ezzel a
kultúrmonopóliummal szemben egyéb kultúrák is követelik teremtő jellegű ön
törvényűségüket, A Harmadik Világ gyarmatosításának megszüntetése, és az új
helyi egyházak létrejövetele megkívánja a nem nyugati teológiák kialakítását,
Ázsiában, Afrikában, Latin-Amerikában egyaránt. Ez a decentralizáció felkeltheti
egyesekben a féielmet, hogy a hit egységében szakadás történik, ugyanakkor re
ménységet kelt a teológia igazi megújulására. Mi ebben a folyamatban a teológiák
pluralizmusát látjuk, a kifejezés hiteles, mai értelmében.

Nyilvánvalóan következik 'ezekből. a Harmadik Világ keresztényei helyzetének
változása? !

- Amennyiben a Nyugat gazdasági, társadalmi, politikai és kulturálís uralma
a továbbiakban túlhaladottá válik, és az új népek eljutnak a gondolkodásbeli és
társadalmi önkorrnányzatukhoz, - annyiban ezekben az új nemzetekben mind
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nagyobb problémát jelent a keresztények helyzete és szerepe. mivel nekik kell
kialakítaniok nyelvükben, gondolkodási rendszerükben, bennszülött kultúrájukban
az evangélium hiteles kifejeződéseit. És ha ezt nem találják meg, - amire már
volt példa -, akkor azok a keresztények "idegenek" lesznek a saját hazájukban és
az egész keresztény hit népük számára elfogadhatatlanná válik.

Mi lesz nekünk, keresztényeknek a feladata ebben a fejlődésben?

- Minden embernek valami módon részt kell vállalnia a népek fejlődéséből,

hogy megtererntsük a nemzetközi gazdasági rendet. A kereszténynek ehhez a
munkához az evangélium még sajátos indítékot is ad. Bár az evangélium nem
nyújt semmiféle határozott megoldást, sem mintát, de együttjár vele bizonyos
politikai dimenzió ís, mert az evangélium nemcsak az egyedek számára követeli
IJZ igazságot, hanem a népek számára is. Ezt már 1967-ben meghirdette a Popu
lorum Progressio enciklika, ami ha bizonyos fokban túlhaladott is -, mégis
lerakta a fejlődésnek a jövőben is szűkséges alapelveit.

SIMÁNDI ÁGNES VERSEI

Te tudod

Te tudod mit jelent
két mozdulat közti űr:

mikor ott áll az ember
szemben a szenvedés
sárkánymadarával

és óriássá nőve

kell legyőznie

egyedül - önmagát.

Udvaromba

nem jöhetsz udvaromba
mert kemény vagyok
somarta seohelyes
sziklafal

darabos kavicsként
szóródnék szét
s bár taposna rajtam
ezernyi kegyetlen sarok

csak be tudnál jönni
udvaromba

Történelem

állandó út
a történelem:

sziqeiekre szakadt
korok kiáltanak
egymásnak
nehezen érthető

szavakat

de ami elmerült
az nem megkereshetetlen
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