
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

508

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-



.ménye hitemnek, hanem éppen szolgála
tom által kerültem tevékeny közösségbe
Krisztussal, aki beletestesült ebbe a vi
lágba, hogy átalakítsa azt.

Mindez elkötelezett engem a világ
problémáinak és reménységeinek. Ez a
világ lett szemlélődésem termékeny ta
laja: a hittudományos és a hitet közve
títő szemlélődésé.

Megértettem, hogy az egyház szünte
lenül keresi a világot - amint VI. Pál
mondta - azért, hogy megvalósitsa
benne önmagát. Meghatározása alapján
az egyház "missziós" jellegű, -és nem
fellegvárként őrzi hatalmát..,

- Filozófusbarátja, Etienne Gtlson
mondta a Professzor OuÓI: "Teljesen
szétosztotta magát, szinte feloldódott
másokban." Hogyan tudta mégis meg
őrizni személyiségét?

-- Az említett szemlélődésés küldeté
sem a világhoz, adja meg az értelmét és
erejét annak, amit az emberek, testvé
reim számára közvetítettem. Mindez
nem csökkenti személyiségemet, sőt a
testvéri közösség éltette személyemet,
amint egészen elmerült Isten népébe.

- Congar atya igy jellemzi Ont egyik
nagy megpróbáltatásában: "Chenu atyát
egészen összetörték, de csodálatos mó
don igen gyorsan helyre jött, és újból
áradt belőle a friss életerő." Miként
látta meg a megpróbáltatásokban a
Gondviselés kezét?

- Amikor az egyház tisztségviselői

től megpróbáltatásban részesültem.
nemcsak hitemet és türelmemet őriztem
meg, hanem jó humoromat is. Arra gon
doltam, hogy az emberi eszközök milyen
viszonylagosak, és a tettek olykor meg
tévesztőek lehetnek. E felísmerés után
megértésben éltem és dolgoztam to
vább.

- Professzor úr egyik közismert
erénye a várakozni tudás . . .

- Igen, a várakozni tudás nem csu
pán a türelem műve, hanem a belső

világosság megőrzését is jelenti.

- Isten nemcsak általánosan műkö

dik a történelemben - írja egyik helyen
-, hanem jelen van minden ember éle
tében. Mit jelent ez?

- Az élet eseményeiböl juthatunk el
az isteni Gondviselés derűs megértésé
hez: Isten valóban belépett a történe
lembe és minden ember konkrét történe
tébe. Ez nem pietizmus, hanem az Isten
megtestesülésébe vetett hit. Ennek a hit
nek az eredménye az a derű, ami irányt
mutat a mindennapi élet zűrzavaraiban.

- Mit ad mindehhez a magas életkor?

- Az öregkor csak megerősíti ben-
nem ezt a derűt. Egyébként is azt gon
dolom, hogy a Gondviselés nemcsak
testi és lelki nehézségeket ad, hanem
mindvégig megőrzi ezt az értékes erőt.

- A megfáradt test ellenére is meg
adta Onnek a lélek ifjúságát, hiszen ma
is a jövőben gondolkodik!

- Amint már mondottam, nem zárkó
zom be a múltba, a keserű emlékekbe,

. hanem tekintetemet elszántan a jövőbe

vetem. Az "idők jelei" kedvezőeka sok
homály és ború ellenére is.

A zsinat egy "új korszakot" hozott.
Az emberiség kollektív tudatában az
egyik megújító tényező a Harmadik Vi
lág. Nagy esélye ez az egyháznak.a már
már lezárult európai kultúrában. "A
világ most kezdődik!" - mondta Teil
hard de Chardin.

Széll Margit
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