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YVES CONGAR, A MAI EGYHÁZ TEOLOGUSA

Minden katolikus teológus az egyházban tanít, beszél, az egyház hitének tudomá
nyos reflexióját akarja adni, de a fenti jelzőt mégis másképpen alkalmaznám pl.
Karl Rahnerre és Hans Urs von Balthasarra. .mínt Congarra. Ha az ember végíg
tekint csaknem ötvenéves munkásságán, könyveinek, tanulmányainak túlnyomó
része az egyház életével és problémáival foglalkozik. De nem is annyira a téma
itt a döntő, hanem az előadás és az érvelés módja. Congar írásaiban mindíg az
egész egyházi hagyomány sorakozik fel: az apostoli atyáktól a II. Vatikáni zsi
natig. Ugyanakkor látókörét kiszélesíti az állandó hivatkozás az ortodox keleti
teológusokra és a protestáns szerzőkre. Sok folyóirat úgy emlékezett meg a nyolc
vanéves Congarról. hogy interjút kért tőle. Ez is egészen egyéni az ő esetében.
Amikor válaszait olvassuk, érezzük, hogy mindegyikben saját személyes hite nyi
latkozik meg. Nem "az ember", nem "a mai ember" nevében beszél, nem annak
problémáit feszegeti, hanem azt látja, hogy Isten az üdvösség történetén keresztül
konkrétan belépett az emberi életbe és történelembe, s ennek következményei
vannak. Eddig a legátfogóbb interjú a francia Centurion kiadónál jelent meg róla,
amelyet Jean Puyo készített, egész könyvnyi terjedelemben. Azt az alcímet vise
li, hogy "egy élet az igazság szolgálatában". Éppen ezen az "igazságon" van a
hangsúly. Congar nem azt az igazságot keresi és hirdeti, amelyet az ember a ma
ga logikai képességével megszerez, hanem azt, amely felülről megjelent, amely
elénk áll, itt van és követeli, hogy vegyük tudomásul, ismerjük el. A hivő ember
átéli, és tudja, hogy az igazsággal együtt jelent meg az élet, a világosság, a szere
tet és a remény. Ezt az igazságot Isten az egyházra bízta, mint természetfölöttí
adományt, ezért a teológus csak az egyház hitében fedezheti azt fel, és csak mint
az egyház küldötte hirdetheti. .

• A német teológia hatása alatt természetesnek tartjuk, hogy az ismeretelméleti
és a metafizikai kérdések nagy helyet kapnak teológiai szemléletünkben. A filo
zófiának kétségtelenül megvan a szerepe a teológiában, de ez a szerep külőnféle

lehet. A mindennapi szóhasználatban azt tartjuk modern teológusnak, aki az em
beri élet széles problémakörét igyekszik megvilágítani a kinyilatkoztatás adatai
alapján. Erre a módszerre is szükség van, mert a hagyományos skolasztikus teo
lógia nem tartott elegendő kapcsolatot az antropológiával. Igy fejlődött ki a leg
inkább Rahner által képviselt transzcendentális módszer, amely Istent az ember-

. ből kiindulva akarja megérteni. Istent ott kell keresni, ahol a lét értelme és az
ember abszolút jövője után tapogatózunk. Jézus Krisztus misztériumában, a meg
testesülésben és a megváltásban is az igazolódik; az emberi élet csak Istennél ta
lálhat otthonra és teljességre.

A filozófia és az antropológia ma minden teológus előadásmódját befolyásolja,
Congarét is, de nála mégis jobban érvényesül a szentírás meleg légköre. A vallás
számára nem az a döntő, hogy Isten van, hanem az, hogy jelen van, hogy kitárul
a teremtett világ felé és természetfölötti javaiban részesíti. Hitünk Istene az üdv
történet szerzője, akiről az ó és újszövetségi szent könyvek beszélnek. Itt van és
cselekszik. Jeleket ad a történelemben, s ezek az embernek szólnak, aki keresi az
igazságot és.a boldogságot. A jelkép megszólítást és szeretetet hordoz. A hit és a
vallási közösség úgy alakul ki, hogya megszólításban felismerjük a meghívást, a
szövetségnek, a barátságnak az ígéretét (Le Mystere du Temple, 1958). A hitben,
az Isten elfogadásában a szívnek is szerepe van; nemcsak az észnek. úgy, ahogy
már a zsoltáros (95,8) kifejezte: "Ha meghalljátok az úr szavát, ne keményítsétek
meg a szíveteket." Isten mindig szól, mindig ad jeleket, s az embernek meg kell
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tanulni, hogy figyeljen rá. Nem okvetlenül megrázkódtatásokon keresztül fordít
ja maga felé az embert. Congar vallásos családból származott, ahol a.hit áthatotta
az egész életet. Nála a mélyebb megismerés forrása az elmélyülés, ti reflexió, Is
ten kitárulásának (oikonomia) tanulmányozása. Isten élete befelé különlegesen
személyes: az Atya, a Fiú, a Szentlélek egymásban létében, egymás felé fordul á
sában valósul meg. Ezért kifelé is személyes marad minden megnyilatkozása: kap
csolatot keres értelmes teremtményével. A teremtés és az üdvtörténet ehhez a ki
tárulni akaráshoz vezethető vissza, s ebből érthető, hogy az emberi lét csak itt ta
lálhatja meg tudatos értelmét és célját. Congar tehát a felülről lefelé való mód
szerrel ugyanazt mondja, mint alulról fölfelé haladva a transzcendentális módszer.
Hitet csak úgy ébreszthetünk, ha a kinyilatkoztatás egészét hirdetjük. A teljesség
maga Jézus Krisztus: életével, halálával és feltámadásával. A Szeritlélek már
nemcsak megvilágította alakját, hanem a belőle kiáradó megváltói szeretetet is
közvetíti. A hit nem csupán a megismerés logikai síkján alakul ki, hanem az élő,

megismerő, célratörő és közösségre vágyó emberben is. Ezért kell hozzá a Szent
lélek közvetitése, és ezért kap a Szentlélek olyan nagy jelentőségetCongar teoló
giájában. Nem újítás ez, hanem összegezése annak, ami mindig is benne volt az
egyházban' mint kegyelmi tartalom -,

A hitben az ember eltörpül Isten nagysága és mindent átható ereje elött. De
Congar ellene mond pl. Karl Barthnak abban, hogy az emberi cselekvést aláérté
keljük. Az egész üdvtörténet igazolja, hogya kezdeményezés és a végrehajtás Is
tentöl van, de az ember nincs passzivitásra ítélve. Isten ez embert partnerré teszi
az üdvösség munkálásában, gyermekévé fogadja és elvárja tőle, hogy akaratát
szabadon teljesítse. Congar szívesen használja Pál apostol és a görög atyák sza
vát, a synenergeia-t, az együttműködést. Az emberi tevékenységnek van igazi ér
téke. Isten a teremtett és a megváltott világhoz víszonyítva nem múlt, hanem ál
landó jelen. Azért amikor megemlékezünk az üdvtörténet tetteiről, ez nemcsak
visszatekintés, hanem beletekintés a misztériumba, amely itt van, mindig felszó
lít és együttműködésre késztet. A vallás nem a múlt emlékéből él, hanem a jelen
né vált múltból. Ezért tudjuk, hogy az embernek van jövője. A kinyilatkoztatás
biztosította időfelettiségünket. .

Isten és az ember kapcsolatának jellemzésénél Congarnak még egy érdekes
megjegyzésére kell rámutatnom. Igaz marad az, hogya törvényt Mózes közveti
tette, a kegyelemben pedig Jézus Krisztus által részesültünk (Jn 1.17). De Congar
tiltakozik az ellen, hogy az Oszövetséget a maga egészében úgy nézzük, mint a
törvény vallását, az Újszövetséget pedig úgy, mint a kegyelemét. Ez csak akkor
lenne igaz, ha a farizeusi törvénymagyarázatra gondolunk. A valóság az, amit Pál
apostol mond, hogy az Oszövetség nevelőnk volt Krisztusra, előkészítetteés meg
alapozta a benne megjelent tökéletességet. Congar úgy érzi, hogy az Oszövetség
nagyon is megszívlelendő modellt szolgáltat a vallásos ember számára. Ahhoz,
hogy megszerezzük a fogékonyságot Isten iránt, jó iskola a zsoltárok, Ábrahám.
Mózes, Dávid, Jeremiás és más próféták tanulmányozása. Congar szerint alap
magatartásunk az engedelmesség, az imádás, a bizalom és teremtményi mivoltunk
elismerése. Jézus maga sem tért ki "Jahve szolgájának" sorsa elől (Iz 53). Azt
egészen megvalósította, és úgy töltötte kia Fiú szeretetével és szabadságával.

Ebből az Istenre vonatkozó reflexióból táplálkozik Congarnak az eqvtuizrol
szóló tanítása. Kezdettől fogva problémája a kereszténység megosztottsága (Chré
tiens desunis, 1937). és egész munkásságával ennek enyhítésén fáradozik. Ismeri
a protestáns egyházak belső ökumenikus törekvéseit, amelyek főleg a húszas
évektől kezdve öltöttek határozott formát, de úgy, hogya hitbeli egység kérdését
kikapcsolták, és csak a gyakorlati keresztény élet megnyilvánulásaiban keresték
a közeledést. A katolikus teológus mindig tudta, hogy az egyház a maga dogmáit
nem vonhatja vissza; a Krisztustól kapott kinyilatkoztatás nemcsak a szentírásban
'maradt ránk, hanem az egyház töretlen élő l,1agyományában is, és ennek a kinyi
latkoztatásnak a védelme és értelmezése a mindenkori apostoli testület feladata.
Az egyház tehát csak úgy állhat bele az ökumenikus mozgalomba, ha elsőrendű

feladatként tűzi ki a hitbeli egység megközelítését. Congar úgy látja, hogy ehhez
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magának az egyháznak a mibenlétét .és misztériumjellegét. is tisztázni kell (Es
quisses du Mystere de l'Eglise, 1941). A két évvel később megjelent Mystici cor
poris enciklika szintén ebbe az irányba mutatott, de igazi ökumenikus színezete
még nem volt. Az egyház misztériumjellegét inkább csak belülről vizsgálta, nem
a világ felé való küldetésében. Congarnak jó lehetőségetadott a me~nyilatkozás
ra az 1948-49-benmegjelent Catholicisme címü enciklopédia, amely a rnúlt, a je
len és a jövő távlatában foglalkozott az egyház tanításával és életével. Közben az
egyház reformjáról is írt könyvet (Vrai et fausse réforme dans l'Eglise, 1950).
Nem sokkal később pedig a világiaknak az egyházban betöltött helyével foglal
kozott. Nézetei természetesen túl merészeknek tűntek azok szemében, akik az
egyház jogi értelmezését fontosabbnak tartották, mint a küldetés hajlékonyságét,
és akiknél a dogmatikára még erősen rányomta bélyegét a protestantizmussal
folytatott négyszázéves vita. Igy ő is belekerült azoknak a sorába, akiket a Hu
mani generis enciklika "új teológia" művelőinekmond. Erre az időre esik a teoló
giai tanítástól való eltiltása, s szentföldi meg angliai tartózkodása. Neki magának
ez is javára vAlt, mert új helyzeteket és feladatokat ismert meg, s közben folytat
ta a Catholicisme 3-4. kötete számára is az anyeg gyűjtését.

Mivel a katolikus egyház a hagyományosság elvéről az ökumenikus kapcsola
tok ápolásában sem rnondhat le, azért szükséges, hogy különbséget tegyünk a ki
nyilatkoztatást tartalmazó apostoli hagyomány és az egyházban keletkezett teoló
giai hagyományok között. Ezt a kérdést tárgyalja Congar a La Tradition et les
traditions cimű munkájában (1960). A téma különben már a zsinat előkészítő ter-
veiben is szerepelt. .

A zsinat meghirdetésével a teológiai légkör is változott. A reformok érdekében
meg kellett hallgatni míndazokat, akiknek ezen a téren volt mondanívalójuk.
Congar eddig sem érezte magát vértanúnak, akkor is dolgozott, amikor birálták
vagy félreállították, s igazi karizmatikusként belülről akarta elismertetni néze
teit, nem pedig sértődötten félreállva és bíráló hangon. Ezért magától értetődően

fogadta el a konzultori meghívást a zsinatra. De itt sem a feltűnő változások híve,
hanem a szellem, a lelkület megújulását hangoztatja. Ezt tükrözi a szegény és
szolgáló egyházról írt könyve (Pour une Eglise servante et pauvre, 1963), továbbá
a Jézus Krisztusról irt elmélkedő kötete (Jésus-Christ, notre Mediateur et notre
Saveur). A zsinat témáit és munkáit állandóan kommentálja, s mindegyik ülés
szakról megjelentet egy kis kötetet (Le Concile au jour le jour). Ezek után érthe
tő, hogya zsinat utáni irodalmi tevékenységében is az egyház életének teológiai
értelmezését adja. Kegyelmi és dinamikus, de ugyanakkor ökumenikus szemlélet
hatja át azokat a fejezeteket. amelyeket az új nagy dogmatika-sorozatban. a Mys
terium salutisban ez egyház ismertető jegyeiről ír. Az egység, a szentség, az apos
toliság és az egyetemesség nemcsak kegyelmi jegye az egyháznak. hanem egyút
tal mindig megvalósítandó feladata is. Hasonló hanghordozással világítja meg a
világi hivők papi-prófétai karizmáját (Cette église que j'aíme. 1968) és a hivatali
papság szerepét (Mínisteres et communion ecclésiale, 1911), vagy akar az egész
egyhá2; küldetését a világban (Un peuple messianique, 1915). Végül az egyház ke
gyelmi rendjének ismertetését megkoronázza a Szeritlélekről 'irt háromkötetes
munkéja (Je crois en l'Esprit Saint, 1919--80). Erre azért is szükség volt. mert a
Szentlélekre való hivatkozás divatba jött a karizmatikus mozgalmakben és a teo
lógiában is. A könyv nagy erőssége itt is az egyházi hagyomány bemutatása. Azt
tárja fel, hogy az egyház a maga életében, liturgiájában, szervezetében, imádsá
gában és teológiájában hogyan élte meg a Szentlélek jelenlétét.

Személyesen a Nemzetközi Teológiai Bizottság ülésein találkoztam P. Congar
ral. Már tíz éve tolókocsihoz volt 'kötve, A két utolsó alkalommal már nem is jött
eJ. A nyolcvan esztendő ránehezedett testére, de a szelleme mindig töretlen ma- .
radt, A nagy tudós nem szeretett vitázni. Akkor szólt, amikor sorra került vagy
amikor külön kértük a véleményét. De amit mondott, abban benne volt az egyház
múltja és jelen problémája, emberi és kegyelmi arculata. Ö is azok közé a nagyok
közé tartozik. akik az újdonsággal nem feltűnést keresnek, hanem a múlt nunden
értékét rá tudják állítani a jövő vágányaira.
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