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Mely teol6gusokbefo
lyásolták a leginkább
gondolkodása alaku
lását?

Elsők ént Aquinói Szent Tamás volt nagy hatással rám. 1946-ban kezd
tem meg teológiai tanulmányaimat, és az ap átságunkban, ahogyan
egyébként akkor az egész egyházban, mindenki tomista vol t. De
nálunk kifejezetten alapelv volt, hogy közvetlenül Szent Tamás szö
vegeit kell tanulmányozni. Így aztán 18éves koromban elkezdtem ol
vasni a műveit latinul. Alaposan áttanuImányoztam a SummaTheolo
giae-t/ emellett a Deveritate-t és más munkáit is. Akkoriban lépett ki a
teológiai gondolkodás a kissé merev tomizmusból, és Marie-Domi
nique Chenu domonkos atya kutatásainak köszönhetőenmegpró
bálták hangsúlyosabban történeti szempontból elhelyezni Szent Ta
mást. Filozófiai téren pedig Étienne Gilson újította meg Szent Tamás
metafizikájának értelmezését. Gilson az apátságunk közelében lakott,
néha eljött hozzánk, így találko zhattam vele. Tehát a Szent Tamás-i
szövegekben, Chenu és Gilson szellemében tanulmányozott tomiz
mus - először ez gyakorolt rám nagy hatá st. Azóta is Szent Tam ás
híve vagyok, és várom a napot, amikor majd találkozhatom vele a túl
világon/ és megköszönhetem neki mindazt, amit tőle kaptam.

Másodikként közösségünk egyik tagja, a tudományos körökben
ismeretlen, mintegy tíz esz tende je elhunyt Jean Neufville a tya volt
rám nagy hatással, aki valóságos zseni volt! 18 éves koromban fila-
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zófiaórákat tartott nekünk, kiadta olvasásra a preszókratikusok szö
vegeit, Platónt, Arisztotelészt, Plótinoszt, a középkori szerzőket,

aztán Descartes-ot, Kantot, Hegelt, Az órái kissé improvizatív jelle
gűek voltak, mert hiszen nem volt egyetemi tanárember, de neki kő
szönhetőenfelfedeztem a történelem fontosságát a gondolkodás szá
mára: az "igazság-történelem" problematikáját őt hallgatva sejtettem
meg. Jean Neufville atya mintegy a szellemi apám volt, ha mondha
tom ezt így. A halála nagyon közelró1 érintett, nagyon megrázott.

Teológusi pályafutásom kezdetének harmadik meghatározó eleme
az 1945 és 1960 között Franciaországban zajló nagy kulturális pezs
gés volt. Akkoriban persze még nem voltam tudatában ennek a kü
lönleges gazdagságnak. Az egyházat illetőenmegemlíthetjük a szin
tén domonkos Yves Congar atyát és az ökumenizmus nehézkes
kezdeteit. A fourviere-i jezsuitáknál megjelent az "új teológia", a visz
szatérés az egyházatyák tanulmányozásához, a "természetfeletti"
híres kérdése. Teilhard de Chardin írásait titokban adták kézről

kézre. A pasztorális teológiát tekintve: az alighogy véget ért háború
tapasztalata sokak szemét rányitotta az egyház és a társadalom kö
zött egyre inkább mélyülőszakadékra; a híres france, pays demission?
című könyv nem sokkal az apátságba történőbelépésem előtt jelent
meg, s azokban az években működteka munkáspapok, a Mission de
France és más pasztorális megújulást célzó erőfeszítések, melyeknek
jelentőstársadalmi és politikai vonatkozásai voltak. A katekézist szin
tén igyekeztek megújítani. Egészen különleges módon kapcsolódtak
egymáshoz mindezek az erőfeszítések, s nem gondolom, hogy azóta
hasonló szellemi pezsgésnek tanúi lehettünk volna Franciaor
szágban. Az apátságban mi kissé zavarban voltunk, különösen azért,
mert a Szentszék inkább arra hajlott, hogy elítélje, mintsem hogy tá
mogassa ezeket a kutatásokat és próbálkozásokat. Másrészró1 apát
ságunk 185Q-esalapítása óta közösségünkben mindig is ott élt a kűl

világra való nyitottság igénye, missziós vagy más formában. Rögtön
a háború befejeződéseután alapítottunk egy kis kulturális folyóira
tot"Témoignages" címmel, amely mintegy tíz éven keresztül jelent
meg. Mivel csak kevés idősebb testvér volt a folyóirat készítéséhez,
megbízták a fiatalokat, hogy írjanak bele cikkeket. ny módon 21-22
éves koromban elemzéseket írtam a hozzánk beérkező filozófiai
könyvekró1. Amikor később újraolvastam ezeket az ifjúkori szöve
geimet, láttam, hogy mennyire naiv voltam! De akárhogy is, lehető
séget biztosított számomra, hogy tájékozott legyek az akkoriban tör
ténő dolgokban, s végeredményben nagyon izgalmas időszakvolt.

Mindez monasztikus keretek között történt, s azt mondhatom,
hogy Istennek hála, abban a kiváltságban, Istennek abban a ke
gyelmében részesültem, hogy egy valóban buzgó közösségben le
hettem szerzetes, ahol létezett, s még máig is létezik egy nagyon
erősen imádságos és testvéri élet. Nem azt mondom, hogy "térden
állva" tanulmányoztam a teológiát, de szabályozott monasztikus
élet keretei között végeztem, ami szintén fontos szerepet játszott.
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'Aquinói Szent Tamás:
A teológia foglalata.

Második rész 1. (Ford.
Tudös-Iakács János.)

Gede Testvérek Bt.,
Budapest, 2008, 5.

Szent Tamásról írt
doktari értekezése után
melyek voltak a leg
fontosabb állomásai és
témái teológiai ésspi
rituális kutatásainak?

Egyébként ez némi problémát is okozott: hogyan lehet össze
egyeztetni az imádságos és aszketikus életet a tudományos kuta
tással? Azt remélem, hogy lassanként sikerült összeegyeztetnem.

Végül is Szent Tamásról írtam a doktori értekezésemet Structures
etméthodes dans la'Somme théologique' desaintThomas d'Aquinámme1.
Az egyházdoktor Summája három dolgot adott számomra: először is
egy olyan meggyőződést,amelyet azóta is vallok, nevezetesen azt,
hogy valahol a gondolkodásban szükség van a lét metafizikájára.
A 'lét' szó nagyon fontos, nem lehet kiradírozni, jóllehet folyamato
san ellenőriznikell érvényessége határait. A második meggyőződés,

amelyet Szent Tamásnak köszönhetek, az anyag fontosságára vonat
kozik: hogy mennyire megkerülhetetlen a test, a konkrét realitás.
Éppen ezért későbbikutatásaim során mindig közelebb éreztem ma
gamhoz Marxot, mint Hegeit, vagy Freudot, mint Iungot, A harma
dik dolog pedig, amit Szent Tamástól kaptam: az emberi szabadság
gondolata. A Summa második részének elején ad róla egy meghatá
rozást. Ezt írja: " ... miután szóltunk a mintáról, tudniillik Istenről, és
azokról, amik az isteni hatalomból akarati elhatározása szerint ered
nek, hátra van, hogy a képmását, vagyis az embert abból a szem
pontból vizsgáljuk, amennyiben szabad akaratú és saját cselekede
tei fölött hatalommal rendelkező lényként ő maga saját tetteinek
lételve".' Ez roppantul tetszik nekem: az ember szabad lény. Szent
Tamás Summájának második része valóban az ember szabadságának
feltárására irányuló vizsgálódás. Az istenképiség annyi, mint sza
badnak lenni, tehát azt cselekedni, amit bölcsességgel akarunk.
Egyébként nem vagyok bizonyos abban, sajnos, hogy az ember eme
alapvető szabadságára vonatkozó meggyőződésmegfelelőmódon
gyökeret eresztett volna a keresztények gondolkodásában.

Tíz évvel a doktori értekezésem után, 1969-ben publikáltam egy köny
vet - a kiadó által adott címe: Peut-onconnaftre DieuenJésus-Christ?
-, melyről szeretnék kicsit hosszabban beszélni, mert a megírása
döntőjelentőségűvolt számomra. A doktori értekezésem kiadása ide
jén (1961) Szent Tamás gondolatai és írásai egyféle purgatóriumba ke
rültek. A skolasztikával szembeni kifogások közül némelyikre én
magam is fogékony voltam: nem vett tudomást az idő és a történelem
teológiai jelentéséről, nem helyezte Krisztust a teológiai diskurzus kö
zéppontjába, az Istenről való beszédben egy olyan merev logikának
engedelmeskedett, amelynek mintha nem sok köze lett volna az
Evangéliumhoz. Ezzel szemben akkoriban a figyelem a görög vagy a
latin egyházatyákra irányult, akiknek talán közvetlenebbül trinitárius
víziójuk volt Istenről. Azon gondolkodtak a teológusok, vajon egy tu
datosabb odafordulás a történelemfilozófiákhoz (a leggyakrabban ter
mészetesen Hegel neve került szóba) nem tenné-e lehetövé, hogy job
ban tiszteletben tartsuk a megváltás dinamikáját stb.

Közelebbről is tanulmányozni akartam ezt a kérdést, már csak a
hallgatóimmal 'szembeni becsületességtőlvezérelve is, hiszen két-
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ségtelenül mást vártak tó1em,mint Szent Tamás gondolatainak a be
mutatását, legyen az mégoly újszerű. S akkor rájöttern arra, hogy
ami Istent illeti, az a kérdés vagy probléma, hogy helyesen fejezzük
ki Isten, az Egy és Háromságos Isten misztériumát, egészen a Nika
iai zsinatig (325) nyúlik vissza. Kinyilvánítva a Fiú egylényegűsé

gét az Atyával, ez a zsinat hangsúlyozta ki a Három Személyben
közös isteni lényeget is: a kérdés az lett, hogy miképpen lehet kű

lönbséget tenni közöttük oly módon, hogy megadjuk számukra tel
jes személyes konzisztenciájukat, eközben mégsem osztjuk meg
Isten egyedüli Lényegét. Az egyházatyák vonatkozásában az a gon
dolat körvonalazódott bennem, hogy a különbség nem annyira a
latin és a görög egyházatyák, vagy az egyházatyák és a skolasztika
között húzódik, mint inkább a Nikaiai zsinat előtti és utáni teoló
gusok között. Hipotézisem igazolásához meglehetősen alapos mo
nográfiákat készítettem, egyet egy görög egyházatyáról, Nüsszai
Szent Gergelyről, egy másikat pedig egy latinról, Szent Ágostonról,
hogy lássam, trinitárius nyelvezetük hogyan oldja fel, egyáltalán fel
oldja-e a Nikaiai zsinat által támasztott teológiai nehézséget. Ezzel
párhuzamosan megújult erővel ismét tanulmányozni kezdtem Szent
Tamás trinitárius teológiáját. Arra a következtetésre jutottam, hogy
végeredményben a két latin, Szent Ágoston és Szent Tamás jutott a
legtovább a probléma megoldásában, és továbbra is Szent Tamás
pontos, ugyanakkor, elismerem, logikai szigorúságában néha na
gyon nehéz nyelvezete az, amelyik még ha nem is a legjobb, min
denesetre a legközelebb áll a Misztériumhoz. (Hozzáteszem, hogy
ma már nem ugyanez a problematika; erre még visszatérek.)

Ezzel szemben, ami a Szentháromságos Isten és az üdvösség tör
ténete közötti viszonyt illeti, úgy tűnt számomra, hogy sem az egy
házatyák, sem a skolasztikusok nem igazán foglalkoztak a kérdés
sel, mivel náluk a történelemre túlságosan rányomta bélyegét a
bűnbeesés, hiszen ez utóbbi az emberiség történelmének eredeténél
következett be. Krisztus először is Megváltó volt, a történelmet pedig
e megváltói küldetés függvényében értékelték. Akkor Karl Rahner
felé, illetve a Szentháromságról írt tanulmányához fordultam, amely
nem sokkal korábban jelent meg a római Szent Anzelm egyetem ben
cései munkájának és kezdeményezésének köszönhetőennapvilágot
látott új teológiai kézikönyvben, a Mysterium salutisban. Lefordítot
tam a magam számára Rahnernek ezt az írását, amelyben olvasható
híres alapaxiómája: "Az üdvösség oikonómiájának Háromsága azo
nos az immanens Háromsággal, és viszont." Miután a tó1emtelhető

legnagyobb alapossággal tanulmányoztam írását és axiómáját, nem
tudtam teljes mértékben elfogadni ez utóbbit: úgy tűnt számomra,
hogy az Isten és műve közötti, mindkét irányban megvalósuló töké
letes reciprocitás veszélybe sodorja Isten autonómiáját és tiszta
transzcendenciáját.

Hogyan léptem tovább? A hatvanas években volt egy olyan meg
látásom, amely abszolút módon döntőnekbizonyult a számomra, s
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amely a lét struktúraja mellett feltárt előttem egy másikat is, neveze
tesen a szabadság és a történés struktúráját. Bizonyos körülmények
miatt, melyekre most nem térek ki, sokat gondolkodtam a Teremtés
könyvének második parancsolatán: "Ne egyél a kertnek fájáról!" Ez
a parancsolat nagyon meglepett, sőt megütköztem rajta: hogyan le
hetséges, hogy a Biblia szerint Isten az ártatlan embemek a makulát
lan földi paradicsomban egy negatív parancsolatot ad halálbüntetés
terhe alatt? Először azt gondoltam: ennek semmi értelme. Miért kell
törésnek lennie a paradicsomban? Sokat gondolkodtam ezen a kér
désen, sokat is írtam róla egész életem folyamán, míg végül kialakí
tottam az általam a "negatív pozitivitásának" nevezett elméletet.
Mivel a tiltás még a bűnbeesés előtti paradicsomban következett be,
lennie kell pozitív és józan értelmének, mely képes formálni az em
bert. Akkor megértettem: ahhoz, hogy találkozhassunk Istennel 
amilyen 6 önmagában, s nem pusztán a számunkra jó és jótevő Is
tennel -, el kell fordulnunk önmagunktól és a saját érdekeinktó1, s
bíznunk kell az általa kimondott Szóban, Ha el akarjuk kerülni a pusz
tulást jelentőhalált, akkor el kell fogadnunk azt a halált, amelyik éle
tet ad: a hozzánk intézett Szó lemondással teli meghallgatásából fa
kadó halált. Nem szerethetjük Istent meghalás nélkül.

Azt hiszem, ebben a pillanatban felfedeztem a magam számára egy
olyan törvényt, amely véleményem szerint minden emberi kapcso
latnak is a törvénye: ha valóban találkozni akarunk egy másik sze
méllyel, akkor el kell fogadnunk az ő alteritását, mely meghatározá
sánál fogva különbözik az én identitásomtól. Ez az alteritás nyilvánul
meg a szavakban, amelyeket meg kell hallanunk, s amelyek meglep
nek minket, a másik viselkedésében, amely talán zavarba ejt, mégis je
lenvaló. Míg Rahnernek az említett alapaxiómáját nem tudtam elfo
gadni, addig tökéletesen közelállónak éreztem magamhoz egy másik
formuláját, amely az embert mint az "Ige hallgatója"-t (Hörer des
Wortes) határozza meg. Nem tudunk közösségre lépni, ha megraga
dunk önmagunkban. Viszont teljesen önmagunkra találunk, ha elfo
gadjuk a másiknak a beszédében megnyilvánuló alteritását. A "mi"
hez csatlakozott "én" sokkal inkább önmaga, mint az egyedülálló
"én". Volt tehát egy építő jellegű lemondás (később fedeztem fel
Michel de Certeau formuláját: alkotó törés), s a Biblia ezt a paradi
csomba helyezte, ahol tehát volt bizonyos történés. A bűnbeesés csak
késöbb történt meg, ezért hát nem - még ma sem - meghatározó
eleme az emberi történelemnek: ez utóbbi lényegét tekintve a para
dicsombeli megpróbáltatást reprodukálja, ami szakadatlanul meg
újul. Meggyőződésem, miszerint a másikkal való találkozáshoz meg
kell halnunk önmagunk számára, fó1egha a Másik maga Isten, a szen
vedés és a bűn közötti viszony újragondolásához vezetett: ha a le
mondás mindig szenvedés, akkor az adományhoz kötődőszenvedés
végeredményben jó. Ha áldozatról akarunk beszélni, akkor az első ál
dozat a paradicsomban történt, ami az Istennel való kommúnióért el
fogadott áldozat az 6 Szavára alapozva. A későbbiekben "kommúniá-
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ért hozott áldozat"-ról beszéltem, megkülönböztetve a "bűn miatti ál
dozat" -tól. Az első a valóság része, míg a második az elsővel szembeni
elutasítást teszi jóvá.

E meglátásom következményei egyből világossá váltak a szá
momra, mint a teológia megannyi új vizsgálódási terepe. Csak rö
viden jelezve: a Krisztus által végbevitt megváltás talán nem rögtön
a bűnbeesés miatt kiontott vér általi engesztelés, hanem inkább az ő

találkozása Istennel, akinek teljesen átadta magát? Vajonmagában a
Szentháromságban nem lehetne újragondolni "Isten kenózisát",
nem úgy, mint fájdalmat és szenvedést a bűnbeesés miatti szenvedés
értelmében, hanem mint egyféle abszolút adást - vajon mindegyik
isteni személy nem a másik felé irányuló abszolút önátadásban
konstituálódik? Módszertani téren szintén voltak következményei:
a teológiában nem szabad megelégedni kizárólag a hit által megvi
lágított ész adta magyarázattaI, hanem szükség van az elbeszélésre
is, mert kezdetben és azóta is valami mindig történik: Isten szavának
eseménye és az ember arra adott válasza; márpedig ez nem "követ
keződik",hanem "elmesélődik";tehát szükség volt arra, hogy meg
alkossam az elbeszélésre irányuló teológiámat is.

Mindezt 1960-ban értettem meg, s azóta folyamatosan dolgoztam
rajta, olyannyira, hogy eljutottam egy emberre vonatkozó meghatá
rozáshoz, melyet igyekszem bemutatni és kommentálni legutóbb
írt.fdén ősszel megjelenőkönyvemben. Ebben azt állítom, hogy az
ember egy beszéd által megszakított végtelen vágy. A priori semmi sem
határolja le a vágyat, kivéve a másik ember szava, aki azt kéri tólem,
hogy foglalkozzam vele, tehát hogy határt szabjak a saját vágyam
nak, hogy megszakítsam azt azért, hogy az ő vágyával foglalkoz
zam, s ily módon a mi vágyunk által mozgatott közösségé váljunk.
Mondhatom, hogy ez az 1960-as meglátásom azóta is kísér, s mint
egy vezérfonalul szolgált valamennyi későbbi vizsgálódásomban.
Másképpen szólva, nem olyan ember vagyok, aki egyik gondolatról
vagy területról át-áttért volna egy másikra. Azt gondoltam, hogy rá
leltem egy kulcsra, melyet igyekeztem használni, s azt vettem észre,
hogy a segítségével számos ajtó megnyílik előttem.

Tehát ezeket a gondolatokat fejtettem ki említett könyvem, a Peut
on connaftre Dieu en Jésus-Christ? utolsó, "Recherche d'une dogma
tique" című részében, mert úgy tűntekszámomra, alkalmasak arra,
hogy eredeti és igaz választ adjanak a Szentháromság és az üdvtör
ténet látens kérdéseire, melyek aspektusait a könyv korábbi fejeze
teiben vizsgáltam az egyházatyák, Szent Tamás és Rahner alapján.
Azt hiszem, ez a mindösszesen száz oldalnyi szöveg a vázlata és a
lényegi alapja mindannak, amit csak azóta írtam, ezért beszéltem
róla most részletesebben.

Könyvemnek nem volt nagy sikere; bizonyára olvasták, de nem
igazán fogadták el a benne kifejtett gondolatokat, legalábbis Francia
országban nem. A specialisták, Nüsszai Szent Gergely és Szent Ágos
ton szakértői ugyanúgy, mint a Szent Tamással foglalkozók, oly
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módon vitatták értelmezéseimet, amit én nem mindig éreztem objek
tívnek. A velem egyidős teológusok pedig, akik többé-kevésbé Rahner
feltétlen hívei voltak, azt nem fogadták el, hogy kritizálom a német te
ológust. Ezért aztán a "Recherche d'une dogmatique"-om nem is ke
rült igazán megvitatásra. Mivel csak annyit tudtak rólam, hogy egy
Szent Tamás Summájáról írt könyv szerzője vagyok, személyesen
pedig nem ismertek, mert szerzetesként ritkán hagytam el az apátsá
got, tapintatosan elkönyveltek konzervatív teológusnak.

Sor került ugye a ll. Vatikáni zsinatra, s akkoriban sokat foglalkoztam
ekkléziológiai kérdésekkel. Meglehetősengyakran hívtak a rendemen
belül és máshová is a zsinat idején és után, hogy beszéljek arról, mi
lyen következményekkel járnak a zsinati dokumentumok a szerze
tesi élet jellegére és reformjára nézve. Tehát sokat gondolkodtam a te
ológia e területéről, kongresszusokon vettem részt és tanulmányokat
írtam. Mindez harminc évvel később az lmaginer l'Eglise catholique
című összefoglaló jellegű könyvem megírásához vezetett, melyet a
pannonhalmi Bencés Kiadó nagylelkűen kiadott magyarul is. De mos
tani beszélhetésün1<ben inkább nem részletezném munkámnak ezt a
területét, inkább visszatérnék a szűkebb értelemben vett teológiához.

Meg kell mondanom, hogy a zsinat után nehéz időszakotéltem
át, mely kissé hasonlított a Ratzinger professzor által megélt időszak
hoz. Joseph Ratzinger sokat gyötrődötta zsinat után, mert úgy érezte,
hogy minden kárba fog veszni, hogy megkérdőjelezika hit lényegi
elemeit, például Krisztus feltámadását, a Megtestesülés értelmét stb.
Nekem is hasonló benyomásom támadt, és kissé tanácstalan voltam.
A rákövetkező tíz évben (1969-1979) szinte semmit sem publikáltam,
kivéve egy nagyon hosszú tanulmányt a feltámadás hermeneutiká
járól, mely témáról sokat vitatkoztak a hetvenes években.

De aztán úrrá lettem a zavarodottságomon. Megértettem, hogy a
véleményem szerint végletes megjegyzések, melyeket mindenfelé hal
lottam vagy olvastam, egyféle növekedési krízisbőlerednek: a teoló
gusok talán első alkalommal érezték szabadnak magukat arra irá
nyuló törekvésükben. hogy miként lehet megfogalmazni a hitet,
egészen addig tiltott vagy gyanakvással szemlélt intellektuális esz
közök felhasználásával. Nem lehetett elvárni tőlük, hogy azonnal
rátaláljanak a megfelelő kifejezésekre, annál inkább 'sem, mert magá
nak az ortodoxiának is próbára kellett tennie a bizonyosságait. Arra
gondoltam, hogy jobban be kell hatolnom a modern problematikákba,
és akkor nekiláttam még alaposabban tanulmányozni a filozófiát,
amelyhez Jean atya évekkel korábban már kedvet csinált nekem. De
mindeközben nem mondtam le a Szent Tamástól nyert meggyőződé
seimró1,és felhasználtam a Teremtés könyvének parancsolatával kap
csolatos meglátásomat is, melyről az imént hosszabban beszéltem.

Lelkesedéssel tanulmányoztam Hegeit a lét és a nem-lét dinami
kus azonosságát proklamáló dialektika miatt, ami lehetőségetadott
számomra, hogy jobban megértsem a "negatív pozitivitását": olyan
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kifejezési eszközöket találtam nála, amelyek illeszkedtek az általam
korábban megsejtettekhez, s eközben meg tudtam őriznia távolságot
is, hogy ne fogadjak el kritikátlanul egy komplex dialektikus moniz
must. Tanulmányoztam Heideggert, aki a gondolkodástörténetre vo
natkozó víziója és a mindig megidézett, ám sohasem meglelt létre
történő állandó hivatkozása miatt érdekelt. Tanulmányoztam Derri
dát, főleg az első írásait. Mindig is érdeklődtem az evolúció iránt, s
olvastam kapcsolódó munkákat, hogy próbáljam megérteni a föld és
az ember fizikai történelmének az értelmét, a történelem globalitá
sának keretein belül. Freud és Lacan egyes írásai, különösen a nyelv
ről szólók, sok meggondolnivalóval szolgáltak számomra, emellett
sokat profitáltam egy jezsuita pszichoanalitikus, Denis Vasse ezzel
kapcsolatos előadásaiból és egyéni értelmezéseibó1. Természetesen
tanulmányoztam Paul Riceeur műveit is. A szociológia területén lel
kesen érdeklődtemMarcel Mauss és Claude Lévi-Strauss munkái
iránt, különösen tekintettel az adomány problematikájára. Amikor
két évig munkás környezetben végzendő evangelizációs munkára
szánt szeminaristákat tanítottam, szembesültem Marxszal. De soha
nem érnék a lista végére! Furcsa módon, ami csak látszatra furcsa,
mindezzel egy időben újra kézbe vettem az utolsó görög filozófusok,
elsősorbanProklosz és Pszeudo-Dionüsziosz munkáit is, mert a kon
templatív görög gondolkodás keretein belül ugyanazt a dialektikát
alkalmazták, mint kései modem utódaik, akik így feló1ük nézve job
ban értelmezhetők.

Végill-17 évvel az első után - publikáltam egy második köny
vet, melynek nagy bátran ezt a címet adtam: Dieu,le temps et l'étre.
A két könyv megjelenése között eltelt hosszú idő magyarázata a
már említett ekkléziológiai kérdésekre irányuló munkám, valamint
az, hogy időre volt szükségem mindezekhez a filozófiai vizsgáló
dásokhoz. A második könyvem címe tehát Dieu, le temps et l'étre
[Isten, az időésa lét], s nem pedig Dieu,l'étre et le temps [Isten, a létés
az idő]. Mert ténylegesen arra a meggyőződésre jutottam, hogy az
objektív módon megélt és személyes módon elbeszélt idő a Kinyi
latkoztatás lényegi tere, miközben a lét biztosítja az idő és az azt
megélő emberek objektív lehetőségét. Könyvem tehát az idő és a
lét fogalmai kapcsán a modem filozófiai gondolkodás értékelését
nyújtja, s egy, az elbeszélt időre és a lét analógiájára alapozott teo
lógia lehetőségétjelzi. Lényege a benne felvázolt krisztológia, mely
egyszerre támaszkodik egyrészt a feltámadásról, a passióról és
egyes olyan ószövetségi alakokról szóló bibliai szövegekre, akik
ben a próbára tett ártatlant látjuk, másrészt a "kommúnióért hozott
áldozat" (a későbbiekben "tragédiának" nevezem) és a "bűn miatti
áldozat" (a későbbiekben: "dráma") közötti különbségre irányuló
meglátásom elmélyítésére. Összességében ez a könyvem mintegy a
Peut-on connaiire Dieu en lésus-Christ? második része. Míg az első

meglehetősen észrevétlen maradt, ez utóbbit több nyelvre lefordí
tották. De én azt gondolom, hogy a kettő összetartozik.
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Gyakran elgondolkodtam azon, hogyan lehetséges, hogy a katolikus
egyház a reneszánsz és a 19. század közepe közötti időszakban,

mondjuk Nicolaus Cusanus és Newman között, egyetlen egy nagy
teológust sem hívott életre magából (ha eltekintünk a spirituális teo
lógiától). A 17. században élt Descartes-ot és Malebranche-t kivéve a
gondolkodástörténet, akárcsak a vallásos filozófia nagy nevei inkább
protestánsok, majd agnosztikusok, vagy pedig nyíltan ellenségesek
a kereszténységgel szemben. A katolikus egyház nem keltett életre
semmi olyasmit, ami megközelíthetné Spinozát, Leibnizet, Herdert,
Kantot és a nagy német idealista filozófusokat, aztán Feuerbachot és
Marxot stb. Szerettem volna megoldani a terméketlenségnek ezt a
rejtélyét, amely olyannyira ellentétben áll a korai időszak és a kö
zépkor katolikus gazdagságával, ezért megpróbáltam évszázadokat
átívelően felvázolni a katolikus egyház teológiai erőfeszítéseit. Vál
lalkozásom nyilvánvalóan vakmerő,szükségszerüen hiányos és talán
egyoldalú. De ott élt az emlékezetemben a kedves Jean Neufville atya
és az általa követett módszer. Tehát megkíséreltem a katolikus teoló
gia egyféle elméleti áttekintését nyújtani, ami engem nagyon érdekelt,
és római hallgatóimat sem hagyta hidegen. Ez a munka nem adta meg
számomra a teljes választ a modem katolikus idők terméketlensége
által felvetett kérdésre, de lehetővé tette, hogy jobban felfedezzem és
kihangsúlyozzam azoknak a kategóriáknak az összjátékát, amelyek
véleményem szerint uralták a gondolkodástörténetnek ezt a folya
matát: az Egy, a Lét és az Idő.

Az évek során egyre határozottabbá vált az a meggyőződésem, hogy
a katolikus teológia, amennyiben jól művelik, figyelemre méltóan in
telligens, és képes olyan felszabadító gondolatokkal szolgálni, ame
lyek segítségével megérthetjük Istent, a világot és az embert. Abban
is hiszek, hogy olyan eszközökkel rendelkezik, amelyek lehetővéte
hetnék egy kiengesztelődöttjövő felmutatását a jelenlegi világnak.
A katolicizmus ereje talán a testre, a realitásra irányuló figyelmében
rejlik, ami nélkül a megtestesülés gondolatának nincs értelme, más
részt pedig abban, hogy határozottan állítja a szabadságot. Tehát élt
bennem a vágy, hogy valami olyasmit írjak, ami megmutatná még a
nem katolikus olvasóknak is, hogy az Evangélium csodálatosan in
telligens, és képes ígéretes utakat kijelölni az ember számára.

Ehhez olyan területeket is tanulmányoznom kellett, amelyek min
dig is érdekeltek, de korábban csak felszínesen ismertem őket, külö
nösen a tudományfilozófiát, vagy inkább a tudományfilozófiákat.
Arra gondoltam, hogy megpróbálom feltérképezni tudomány és hit
viszonyát a tudományfilozófia kérdéseibó1 kiindulva. Igyekeztem
hát tájékozódni, és tó1em telhetően megérteni bizonyos dolgokat.
Arra véltem jutni, hogy azok a tudományos szakemberek, akik pró
bálnak humánusan gondolkodni a szaktudományukról, kénytelenek
olyan kérdéseket is feltenni maguknak, amelyeket "metafizikai" kér
déseknek nevezhetünk. Ugyanakkor túlnyomó többségükben, első-
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sorban talán a biológusok, nem képesek elfogadni a realitását vagy
autonómiáját az ember azon régiójának, amit "lélek"-nek nevezünk,
még kevésbé Istent vagy a vallást. Elutasításuk megértéséhez pró
báltam ismét a történelem felé fordulni, és arra a meggyőződésre ju
tottam, hogya modern gondolkodás általában véve (tehát nem
pusztán a filozófia) egyféle "horizontális másodpéldánya" az antik
platonizmusoknak. A platonizmus emelkedő dialektika alkalmazá
sával kereste az Egységet, mely dialektika lassanként megtisztult
mindenféle anyagi, mobilitással bíró, kevert realitástól, és a mate
matika kvázi misztikus felértékeléséhez jutott el- ezt a gondolko
dásmódot a szám határozza meg, a tér és az idő mindenféle realitá
sán túl-, míg végül szinte érintette a misztikus kontemplációt. Azt
hiszem, amodernitás korszakai szintén egyféle dialektika korsza
kai, azonban ez a dialektika megmarad az evilági időn belül. A tör
ténelemmel azért foglalkozott, hogy elérjen valamiféle "abszolút jö
vőt", bármilyen legyen is annak a természete. Az utolsó periódusban
pedig, mely a mi mostani időnk, a nagy dialektikus szintézisek bu
kása szimbolikus módon nyilvánult meg a berlini falleomlásával.
Ekkor a dialektika átlépett matematikai fázisába (ennek szintén meg
van a megfelelője Platón utolsó írásaiban), aminek az eredménye a
"virtuális" határtalan felmagasztalása. Azt gondolom, és ezt próbál
tam meg kifejteni a könyvemben, hogy matematikai monizmus kor
szakában élünk. Nem igazán veszik már figyelembe az időt, a teret,
az emberi testet, hanem univerzális virtualizáció jellemez mindent.
Márpedig napjainkban nagyon is húsbavágóan látjuk a virtualizáció
határait, amikor a válság arra kényszerít minket, hogy tervbe vegyük
a visszatérést egy immár nem virtuális, hanem reális gazdasághoz.
E téren Arisztotelész túlságosan megvetett nyelvezete visszaadhatná
számunkra a realizmust. Egyébként gyakran meglepődtemazon,
hogy a tudományos szakemberek, amikor megpróbálják elgondolni
szaktudományukat egy humánfilozófia keretén belül, olyan formu
lákat használnak, amelyek nagyon közel állnak Arisztotelész, sőt

Szent Tamás formuláihoz. Mindezt igyekeztem végiggondolni a sző

ban forgó, ősszel megjelenő könyvemben; véleményem szerint a re
ális idő és tér helyreállítása nélkülözhetetlen, de vajon milyen árat
fogunk fizetni érte? Mindenesetre a keresztény hit segíthet abban,
hogy visszatérjünk a helyes útra.

Végül is azt gondolom, hogy túl az Arisztotelész/Platón feszült
ségen - amely máig elevenen él, még ha nem teszünk is közvetlen
utalásokat ezekre az elődökre - valami másra lenne szükségünk
egy új civilizáció felépítéséhez. Szükség lenne - erról szól könyvem
harmadik része - az ember felebarátaival, földdel és Istennel való
viszonya újféle, nem pusztán elméleti, hanem a gyakorlatban is ér
vényre jutó elgondolására. Fontos, hogy komolyan szemügyre ve
gyük az alkotó törést (M. de Certeau), amelyról az imént beszéltem,
s amely a kereszténység középpontjában áll: hozzájárulhatna a világ
újjáalkotásához. Létre kell hozni a szeretet teológiáját egy megújí-
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tott civilizáció érdekében. S akkor, Kant harmadik kérdésére utalva,
amit könyvem címéül választottam, szabad lesz remélnünk.

Egyszer Mgr Lefebvre-nek - aki azt állította magáról, hogy az orto
doxia védelmezője és korunk Atanáza - VI. Pál azt írta: "a II. Vati
káni zsinat ugyanolyan fontos volt, s bizonyos szempontból még fon
tosabb is, mint a Nikaiai zsinat". Nem tudom, mit gondolt pontosan
VI. Pál. De az bizonyos, hogy a Nikaiai zsinat kezdete volt egy olyan
2000 éves periódusnak, amikor a keresztény hit, de az emberi civili
záció is a Logosz, a Lényeg, az Igazság és a Hatalom jegyében került
elgondolásra és megvalósításra. Mindez értékes gyümölcsöket ter
mett a hit intelligenciája és a társadalom felépítése szempontjából.
De ott voltak a már említett határok, s akárhogy is, most e periódus
végét látjuk. Talán nem vagyunk hűtlenekVI. Pálhoz, ha azt mond
juk, hogy a II.Vatikáni zsinat egy újabb, talán 2000éves periódus nyi
tánya, amikor a hitet és a realitást a Szeretet, a Kapcsolat, az "Alkotó
törés" jegyében fogjuk átgondolni és megélni. A most véget érő nyu
gati civilizáció értékei nem fognak eltűnni, azonban beépülnek egy
másik vízióba, mely tágasabb lesz, s közelebb áll majd az ember leg
belső vágyaihoz és Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához egyaránt.
Fontos lenne elkezdeni felvázolni, hogy milyen is lesz ez az eljövendő

2000 év; mint a régi időkben, a korunk embereivel folytatott meg
gondolt, ugyanakkor nyitott vitákban kellene ezt megtenni. Hozzá
kellene látni a nélkülözhetetlen reformokhoz, s az egyház a II. Vati
káni zsinatnak köszönhetően jól tudja, hogy mit kémek tóle és mit
kell megvalósítania. Én magam egy kis könyvról álmodom, melynek
ez lehetne a címe: lmaginer la foi catholique [Milyennek képzeljük ela ka
tolikus hitet?]. Talán három részből állna, melyek címeit XVI. Benedek
legfontosabb írásainak a címeibóllehetne kölcsönözni: "Az Isten sze
retet", "A reményben lettünk megváltva", és végül, illetve minde
nekelőtt: "Jézus Krisztus".
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