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- Igaz sztvvet köszöntöm és köszönöm
az alkalmat, hogy néhány kérdést lelte
hetek Onnek. Kérem, magyarázza meg
az "anima est forma corporis", "a lélek
a test formája" kiteiezést. Hogyan értel
mezi On Szent Tamásnak az anyagfo
galmát? A forma, az anyag és az anima
szituézisében, amelynek, sajnos, a mai

, tudomány nem tud értelmet adni.

- Az igaz, amit mond, mert ez a gon
dolkodási rnód a mai szellem számára
nagyon nehéz. Bár viszonylag egyszerű

és mély elemzésböl ered, de egyáltalán
nem felel meg annak az anyag-fogalom
nak, amelyet a fizika vagy biológia
alapján ma ismerünk. Valószínű, hogy
Aquinói Tamásnak ez az elemzése a
korszerű tudományokban többé már
nem alkalmazható.

Gondolom; Szent Tamás olyan világ
ban élt, amit a német történészek "gra
dualízmusnak" neveztek: e hierarchiku
san felépitett világban a létezőket foko
zatuk szerint helyezi el, és a hierarchia
csúcsára teszi a tiszta szellemeket, az
angyalokat. Számunkra az angyalok már
nagyon távoltnak tűnnek, de Aquinói
Tamás számára jól ismertek voltak és az
angyalokról írt értekezése a Summa
Theologica I. részében igen. komoly és
fontos tanítás volt. Az olya'n egyedek,
melyek egyazon fajban sokan vannak 
az embernél ez ma négymilliárd egyedet
jelent a földön - ugyanannak a fajnak
az egyedi megsokszorozódásai, éppen az
anyag miatt. Mert az ember szellem és
ányag, lélek és anyag egyszerre. - Te
hát nem azt mondtam, hogy lélek és test.
Lehet ezt is mondani, nem helytelen, de
Aquinói Tamás számára a "forma és
anyag" vagy a "lélek és test" megkü
lönböztetése nem jelent megosztást,
nem távolítja el a kettőt egymástól.
Ellenkezőleg, olyan megkülönböztetés

504

ez, amely egyesíti azokat. A filozófia
történetében ezt gyakran hülémorfiz
musnak nevezik görögül, ahogy ön is jól
tudja: hülé az anyag, és rnorfé a forma.
A hülémorfizmus Aquinói Tamás felfo
gásában a lélek és a test egységének
struktúrája. Ezért alkalmazza azt a rend
kívüli kifejezést, hogy "a lélek: a test
formá ja". Ez azt jelenti, hogy még a
szellemi tevékenységem is a testem által
jön létre. A testem részt vesz az Istenről

alkotott gondolatomban, az istenszere
tetemben, Isten megismerésében. A tes
tem tehát mindezekbe a dolgokba be van
vonva. Annyira, hogy Aquinói Tamás
számára egy holttest. bár megvan benne
az amennyiségü anyag, víz, nitrogén,
szén, már nem igazi ember, csak eltérő

értelemben az. Mondhatjuk, tisztelettel,
hogy ez egy ember holtteste, de többé
már nem ember.

Aquinói Tamásnak ebben a szemlé
letében van egy nagy nehézség: ez pedig
a különvált lélek. Mert ugye a különvált
lélek nem teljes ember? Ami az embert
emberré teszi, az a lélek és a test teljes
egysége. A különvált lélek ezért nem
teljes ember. Mégis állít ják a lélek léte
zését függetlenül az anyagtól, de erről az
állapotról semmiképpen sem tudunk fo
galmat alkotni, ahogy nem tudjuk el
gondolni a többi túlvilági dolgot sem.
Beszélhetünk róla, de igazi jelentést
nem tudunk adni neki.

Nem tudom, milyen mértékben adtam
választ a kérdésre, de teljesen egyetér
tek azzal, hogy Aquinói Tamásnak ezt
a filozófiai és egyúttal metafizikai elem
zését úgy, amint van, a mai szellem már
nem tudja követni.

Amit ma anyagnak hívnak. az a fizi
kai és kémiai tapasztalat tárgya, és ezt
Aquinói Tamás nem ismerte. Mestere,
barátja és társa, Nagy Szent Albert is
merte egy kevéssé, mert ő jó megfi-
/gyelő volt. Szerette figyelni a növénye
ket, az állatokat. Irt is egy nagy érte
kezést az állatok szaporodáséról. a hí
mek és nőstények párosodási módjáról,
hogy az utánpótlást, az utódokat miként
biztosítják. Nagy Szent Albert foglalko-



zott a természettel, de Aquinói Tamás
nem. O szemlélődő volt, nem ok nélkül
nevezik angyali doktornak. De mégsem
a képzelet világában vagy valami ho
mályban élt. Aquinói Tamás rendkívül
realista, a valósághoz nagyon is közel
álló ember volt. Mégis ma már, a je
lenlegi ismereteink alapján, nem tudjuk
többé pontosan követni ezeket a dolgo
kat. Úgy, ahogy például ma a biológiát
ismerjük, amelyet ha uralni nem is, de
manipulálni tudunk.

Az ember biológiai adottságainak a
manipulálása egyébként óriási problé
mákat vet fel, nemcsak teológiai és
morálís. hanem politikai és jogi érte
lemben is. Vegye csak példának a sper
mabankokat, amelyeket ma lépten-
nyomon létrehoznak. X. Y. spermájával
termékenyítenek meg egy nőt, olyan
donoréval, aki ismeretlen számára. Ez
rendkívüli erkölcsi, emberi és jogi kér
déseket vet fel. Kinek lesz a fia? Kinek
lesz az örököse? Számon kérheti-e va
laki az ilyen gyereket, aki ehhez hasonló
körülmények közott. ismeretlen spermá
jából és egy adott asszonytól fog szü
letni? Nézze csak, ezekről a problémák
ról Aquinói Tamásnak fogalma sem Ie
hetett, ezért félek, hogy az "anyag és
a forma" tomista elemzésének ma aligha
lehet haszna.

- Congar atya, On a II. Vatikáni
zsinat előtt már írt az "lsten népéről".

Ogy gondolom, hogya zsinat az "lsten
népe" fogalmát az On teológiája, az On
magyarázatai szertnt használta, úgy,
ahogy az őtvenes években már megírta.
Kérem, magyarázná meg nekem, hogy
az "Isten népe" a mai üdvösségtörté
netben valóban eszkatológikus jelentésű

lenne-e?

Először is helyesbíteni akarom, amit
mondott, mert a zsinat az "Isten népe"
fogalmát más forrásokból is eredeztette,
nemcsak tőlem. Suenens bíboros volt az,
aki elindította, de nem teljes egészében,
mert már a felszólalása előtt létezett ez
a fogalom. De Suenens az, aki megfo
galmazta a Lumen Gentium hittani ren
delkezés II. fejezetét, és ehhez szárnos
egyéb gondolatot is használtak fel, külö
nösen a trieri teológiából, de máshonnan
is, például egyes chilei püspökök olyan
egyháztervezeteket küldtek a zsinatra,

melyek az "Isten népe" fogalmára épül
tek.

Azt hiszem, ez rendkívül [elentősIo

galom, mert valóban eszkatológtkus ér
tékünek tekinthető abban az értelem
ben, ahogy az "Isten népe" fogalma az
üdvösségtörténettel összefügg. Az üd
vösségtörténet a zsidó néppel kezdődik,

amint azt a Lumen Gentium g, pontja is
jól mutatja.

En egy kicsit felelős vagyok ezért
a megfogalmazásért, és ami ennek kö-.
vetkeztében a világban, és az egyházban
történik; de azért a gondolatért is, hogy
voltaképpen hol van az Isten népe és hol
níncsen. Nagyon szeretem Paul Evdoki
mov orthodox teológus egyik mondását:
"Azt meg lehet mondani, hogy hol van
az egyház, de azt nem, hogy hol
nincsen." Mert. minden bizonnyal meg
található Isten népe az egyház határain
kívül is, legyenek ők más keresztény
közösségekben, más vallásokban vagy
az emberiségnek azon részében, mely
nek látszólag nincs vallása. Nagyon is
lehetséges, hogy létezik egy ilyen Isten
népe, azaz olyan emberek, akik belső

leg, ilyen vagy olyan módon vagy más
kategóriákban, de a valóságban' mégis
engedelmeskednek Istennek, és bi
zonyos módon imádják őt. Ez az Isten
népe belsőleg a teljes beteljesülés felé
irányul. Az eszkatológia - úgy tartjuk
- nem más, mint Isten országa. A törté
nelem errefelé törekszik, de a történe
lem ezt önmaga teljesen nem tudja meg
teremteni. Azt hiszem, a történelem elő

készíti Isten országát, néha bizony
nagyon különös, nagyon ellentmondó
módon, de mivel a történelem nem tudja
magának önerejéből megszerezni,
mondhatjuk, hogy Isten országa az Isten
ajándéka. amely megkoronázza az em
berek erőfeszítését, egészen az idők vé
gezetéig. Ez az én álláspontom, melyet
igaZán hiszek és igaznak tartok.

- Congar atya, ön írt egy nagy köny
vet az egyházról. tudomásom szerint
1963-ban. Lenne szíves röviden össze
foglalni, amit ebben az eszkatoJógiáróJ
kiiejtett. .

~- Igen, 1963-ban készült, főleg a
nagy német "Mysterium Salutis" címü
könyv fejezeteként. Akkor főleg az egy
ház négy tulajdonságáról: egy, szent,
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katolikus és apostoli jellegeről kérdez
tek. Bizonyos, hogy a teljes' egyház az
eszkatológia felé tart. Ez az egyház egy
fajta elővételezés,ugyanakkor van ben
ne várakozás, kérés, könyörgés is. Es
ez nagyon fontos. Az eszkatológus érzék
ugyanis a zsinat előtt nagyon hiányzott
az egyes iskolák teológiájából, vagy ha
úgy tetszik, az iskolás teológiából. Ter
mészetesen, a nagy szerzőknekmegvolt
hozzá az érzékük, például Aquinói Ta- .
másnak. Meg is lepett engem a hitről és
a teológiáról vallott felfogása.

Tamás szerint a hit Isten megismeré
sére törekszik. Tőle való a dogmának az
a meghatározása, amelyet "articuius fi
dei" -nek, hitágazatnak nevez és amit
most pontosan idézek: .Perceptío divi
nae veritatis tendens in tpsam." Tehát az
igazságnak, Isten igazságának bizonyos
felismerése, amely azonban továbbra is
az igazság felé törekszik: "tendens in".
A Hiszekegyben a Jegfontosabb szó "in
Deum", hiszek Istenben, és "in Jesum
Christum", hiszek Jézus Krisztusban.
Mintegy ' "beléhiszem magam Istenbe,
Krisztusba": törekszem egy olyan való
ság felé, amelyet kezdek megismerni,
megszeretní, de még nin'cs tulajdonom
ban, Ez az eszkatológíkus érzés valóban
rendkívül fontos. Nem győzöm eleget
ismételni, hogy a zsinat előtt az isko
lákban általánosan elterjedt egyház-fo
galom túlságosan jogtudományi volt,
nem pedig történelmi és eszkatológikus.
Ha ön az. egyházat jogászi módon hatá
rozza meg, egyenlőtlen társadalmat kap,
"societas hierarchicát", hierarchikus
társadalmat, ez pedig nem történelmi.
De az egyház mint Isten népe Isten
országa felé törekszik, s ez sokkal in
kább történelmi jellegü. Azt hiszem.
hogya zsinat valóban újra elterjesztette
az egyháznak ezt az élőbb, inkább törté
nelmi és eszkatológikus fogalmát.

- Congar atya könyve a Szenilélek
ről, amely német lordításban az 1982.
évi Irank/urti könyvkiáJJításon jelen
tős sikert aratott. Ez az ön tanúságtéte
lét jelenti Jézus Krisztusról, a föltáma
dottról?

- Igen! Ugyanis mindig nagyon ér
dekelt a Szentlélek. Ezt így kimondani
talán kissé nevetséges. De ugye látja,
hogy milyen értelemben mondom. Bi
zonyos, hogy a Szentlélek eszkatológi-
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kus érték. A Szentírásban, az újszö
vetségben mindig "Igéretnek" nevezik.
O az, akit az Atya megígért, ezért Igéret.
Ha úgy tetszik, az, aki eljövendő, aki
mindig előttünkvan. A Szentírás is lehe
lethez vagy szélhez hasonlítja, amely
előre visz, vagy vízhez: a folyó. a forrás
vizéhez, amely feltörés folyik. Jézus
maga mondja, hogy ő ez örökkön-örök
ké forrásozó, élő Víz.

Látja, hogy a Szeritlélekről mondott
bibliai képek mindig a mozgás hasonla
tai: mindig valami olyan, ami halad,
irányul valami felé. Ez tehát nagyon
világos a kérdésben.

A könyv. amire célzott már korábban,
három kötetben jelent meg franciául.
olaszul, spanyolul és angolul. Németre
egy nagy kötetben fordították le, "Der
Heilige Geist" címmel.

Azóta írtam egy másik könyvet,
amelynek a napokban kellene megje
lennie.. Azt a cimet adtam neki: "La
Parole et le Souffle". Számomra nagy
probléma ugyanis a krisztológia és a
pneumatológia közöttí egység. Ez azt
jelenti, hogy Krisztusról és a Szentlé
lekről csak a kettő egységében lehet
beszélni. A teljes krisztológíéban látha
tóvá válik a Szentlélek szerepe, a pneu
matológia teljességét pedig az adja,
hogy mindig Krisztusra utal. Különösen
fontos ez a karizmatikus mozgalom szá
mára, ami nálunk nagyon elterjedt. nem
tudom, önöknél mennyire. A protestán
sok pünkösdista mozgalomnak, mi pedig
karizmatikusoknak nevezzük őket.

A mozgalom erejét főleg a tanításban
látom: a hit tanítás is, nem csupán a szív,
'az érzelem, vagy 'képzelet egyfajta lel
kesedése. Ez az én elgondolásom és
ezért hiszem, hogy az a könyv elég
jelentős. Beleadtam egész szívemet;
nagyon rossz egészségi állapotban ír
tam, de többé-kevésbé eljutottam vala
mire. Majd meglátjuk.

- Gyakran különbséget tesznek a Te
remtő Lélek és a Megváltó Lélek között.
Arra kérném. adná meg a kettő közötti
szintézist. Ma például beszélnek arról is,
hogy milyen nehéz a Teremtő Lélek
logalmát beilleszteni a hierarchiába.

- Az említett könyvnek. a "Der Hei
lige Geist"-nek alapos ismertetését írta
meg a neves Jürgen Moltmann. Joggal
rótta fel, hogy híányztk belőle a Szentlé-



lek szerepének kozmikus nézőpontja.

Valóban, a protestánsok elég szívesen
térnek vissza a mi liturgiánkban hasz
nált "Spiritus Creator", "Veni Creator
Spiritus" kifejezéshez. Egy dán vagy
svéd protestáns teológus nagy könyvet
is írt "Spiritus Creator" címmel.

A Lélek tehát Istennek kifelé ható
tevékenysége, de magáé az Istené. A Te
remtő Lélek tehát a Teremtés Istene.
Szívesen idézik a Teremtés könyve első

verset: "Isten Lelke lebegett a vizek
felett". Ez a fészek felett lebegő anyama
dárra utal: miután kiköltötte tojásait,
védöen lebegett teremtményei fölött.

A német protestáns teológusok szere
tik teológiájukat három részre feloszta-

. ni: Az első: "Gott der Schöpfer der
Welt". Isten a világ teremtője, ez az
Atya. A második rész: "Gott der Erlöser
der Welt", Isten, a világ Megváltója. Es
a harmadik rész: Isten -, hogy is mond
jam pontosan -, aki megbékül a vi
lággal. Mi is lenne itt a legjobb kifeje
zés? On nem tudna ebben segíteni?
Egyesek, rnrnt például Karl Barth, a
Szentléleknek a "Gott der Erlöser", a
megváltó lélek jelzőt adják. A lélek az,
aki egyesít, aki megbékít, aki kiengesz
tel. O a Kiengesztelő Isten. A Hiszek
egyben az egész harmadik rész a Szent
lélekről szól: Hiszek a Szentlélekben, az
Egyházban, a keresztségben, a bűnök

bocsánatában és az örök életben. Ez
a Szentlélek műve, mindaz, amit a Szent
léleknek tulajdonítunk. Ebben az érte
lemben ő tehát a Megváltó Lélek.

Nálunk azonban, a katolikus teológiá
ban a "Megváltó" szót inkább a Meg
testesült Igére, Jézus Krisztusra, Isten
Megtestesült Fiára, a húsvét misztér iu
mára alkalmazzuk. A Szentlélek alélkek
mélyén, az egyház és a világ életének
bensejében működík.

Eszkato/ógikus jelnek tekinti-e a pro
testánsoknál és a katolikusoknál egy
aránt általános megfogalmazást, hogy
mi "Jézus Krisztus keresztjére, halálá
ra és feltámadására" vagyunk megke
resztelve?

Ha ugy tetszik, ebben az értelemben
,valóban utal az üdvösségtörténet té
nyére, mindarra, ami a liturgiában az
átváltozás utáni megemlékezés tárgyát
adja. Az orthodox liturgiában még hoz
záteszik: Jézus Krisztus második eljöve
telét, amely a valóban eszkatológíkus

eljövetele. úgy emlékeznek meg róla,
mintha már megtörtént volna, mert a
szent áldozat megjeleníti az egész üd
vösségtörténetet. Egyébként a zsinat óta
ujra felvettük Szent Pál kifejezését a
megújított liturgiába: Halálodat hirdet
jük Urunk, "amíg el nem jössz". Az úr
visszatérésére utalva, tehát az eszkato
lógia távlatába állít juk azt, amit ünnep
lünk. Magam ebben nagyon hiszek,
Hiszem, hogy az Eukarisztia valóságos
ígéretet hordoz, és hirdeti Isten teljes
művét, egészen a végéig, a beteljesedé
sig.

- Ma az "aggiornamento" világában
élünk. Mit jelent az, hog}! integráljuk
a kultúrát a hitbe, a mi kultúránkat a mi
hitünkbe? Vagy tán jobb 'így: integrál
juk a hitünket abba a kultúrába, abba
a világba, amelyben élünk?

- Inkább a második a helyes. Integ
ráljuk, beültetjük a hitet a kultúrába,
ami nem könnyű.

- Kultúránk nem mindig keresztény
és talán különbséget tudunk tenni kul
túra és kultúra között. Azt szeretném
kérdezni, sziikséqes-e a kereszténynek,
hogy keresztény kultúrát kívánjon,
vagy élhet-e abban az általános kultú
rában, melyet karunk nyújt?

- Igen, így kell lennie, másképp nem
is lehetséges. Az bizonyos, hogy nagyon
sok, dolog nem tehető kereszténnyé:
olyanok, amilyenek. Például a sport
vagy a pénzügy .etek, Ezek objektív dol
gok, sem keresztények, sem nem-ke
resztények. Azzal válhat kereszténnyé,
amit teszünk vele, hogy mire használják
az emberek. Szerintem ez már erkölcsbe
vágó, és ha úgy tetszik, a végső célnak
és Jézus Krisztus példájának hatása alatt
áll. Ilyen például az, hogy mire haszná
lom az egészségemet, anélkül, hogy ag
gályokkal gyötörném magam. Egyálta
lán nem arról van szó, hogy gyászleplet,.
borítsunk a dolgokra, ez távolról sem
keresztény lelkület. Valamikor ezt
mondták, ezt hitték. úgy gondolták, mi
nél kínzóbb valami, annál keresz
tényibb. Ez .nem igaz, ez nem igaz!
Például, mindenki örömét lelheti a zené
ben; sportban, a természet szépségében.
Ezek abszolút normális dolgok. Az a
mód, ahogyan használjuk a dolgokat, az
a keresztény.
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Ez;t.el szemben vannak dolgok,
amelyek létükben is kereszténnyé tehe
tök. Azt hiszem, hogy'ez különösképpen
a házasságra érvényes: ez valószínűleg

az egyetlen természetes valóság, amely
szentségnek, megszentelésnek a tárgya
lett. Természetesen a férfi és a nő mín
den esetben olyan, amilyen. De a Kr ísz
tusba befogadott férfi és a nő Krisztus
ban létrejött egységével a családi élet
belső megszentelését valósítja meg. Ez
persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy
ezentúl mindenre csak keresztet vetnek,
örökké imádkoznak és az éjszaka egy

Beszélgetés
Marie-Dominique
Chenu-vel

- Köszönetet. mondunk az Úrnak azért
a 90 évért, amelyet Professzor Úrnak
ajándékozott állandó tevékenységben és
lelki békében. Ot évvel ezelőtt már be
mutattuk életművét a VIGILIA otvasoí
nak (1979/7. szám). Most lelkiségéről

szeretném kérdezni.

- Az öregség ugyan korlátozza krea
tivitásunkat, de ugyanakkor biztosítja
azt a jótéteményt, amivel összefoglal
hatjuk a múlt különféle tevékenységeit
és életünknek mindazokat az ese
ményeit, melyeknek mélyebb, összefüg
gőbb jelentésük van. A jelenlegi megbé
kélt fényesség már az örökkévalóság
előjátéka.

- Hivatásának töretlen' derűjéhez,
igénytelen és mégis mindent igénylő

életéhez mi adott belső "tartás"'?

- A ragyogó fényesség elsősorban

abból a hivatásból fakad, ami meghatá
rozza életemet. A bőséges erőforrások
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részét térdenállva töltik, vagy mit tu
dom én, mit tesznek. Nem erről van szó,
legyenek normális férfiak és nők, de
éljenek Krisztusban. Ez a különbség a
tisztán természeti házasság és a keresz
tény házasság között. Magam is láttam
ezt számos családban, köztük az enyém
ben is. Egyesek egyszerűen csak az
emberi természetüket követik, mások
viszont házastársi egységüket rendkivül
szépen és mélységes módon Krisztusba
helyezik.

Illés Róbert
. [Szél! Margit fordítása)

hivatásomat kisérték, és eleinte még
színte öntudatlanul éltem meg őket. Ma
a boldog vagy bántó eseményeket úgy
látom, mint a kezdeti kegyelemben fog
lalt erőket és megvilágosodásokat. Ki
bontakozásuk során a változások és az_
állandóság szintézisében mutatkoztak
,meg.

- Hogyan hangolta össze a szetnlé
lődő és a tevékeny életet? Korábban
említette, hogy a "Sentier-negyedben
kapott megvilágosodása" kihatott egész
életére. A fiatal dominikánus testvér
egyszer Párizs egyik nyomorúságos
munkásnegyedében, Sentier-ben sétált,
és megdöbbenten figyelte a sovány
munkásokat, a ~látástól vakulásig dol
gozó vallólányokat. "Mit tudok én
majd, mint lelkipásztor, ezekkel kezde
ni?" Es egyszelle megvilágosodott On
ben az Úr válasza: "Hiszen éppen értük
végzed tanulmányaidatl"

- Hivatásom kettős irányában, a
szemlélődő és a tevékeny életemben
mindvégig megőriztem ezt a szintézist.
Dominikánus életem axiómáját igy fo
galmaztam meg: Szemlélődjünk és en
nek a szemlélődésnek a gyümölcseit
adjuk át másoknak!

De ez csak bizonyos kettősség árán
valósulhatott meg, ami azután lassan
ként asszimilálódott, felszivódott az Is
ten Szavában, az evangéliumban. Az
apostoli szolgálat nem csupán következ-


