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VITAK A "TÖRTÉNETI JÉZUS" KÖRÜL
A Vigilia nemrég érdekes és igen elgondolkoztató dokumentumot tett közzé:

Ki nekem Jézus? címmel. A Szerkesztőség körkérdéssel fordult - világnézetre
való tekintet nélkül - a magyar szellemi élet jeles képviselőihez: kicsoda nekik
.Jézus? Ez az egzisztenciális kérdés állandóan felhangzik és interpellál, állásfog
lalásra késztet hívőt, keresőt és hitetlent egyaránt. A Jézus-misztériummal szem
ben senki sem maradhat kőzörnbös.

A keresztény ember a Credóban megvallja: "... fogantatott a Szentlélektől,

született Szűz Máriától, Poncius Pilátus alatt szenvedett és meghalt a kereszten,
harmadnapon feltámadt, felment a mennybe' - vagyis belépett megdicsőült em
berségével is az Atya dicsőségébe... Ez a hitvallás látszólagos ellentmondást ta
kar. A keresztény jelenség beíredik a történelembe: a megfigyelés és a verifikáció,
a történetírás tárgya lehet. De ugyanakkor túlmutat a történelmen, kiutal ebből a
tapasztalati világból, hiszen a testté lett örök Ige, Jézus Krisztus feltámadása után
az emberi tapasztalaton túleső létrendbe lépett át. De a paradoxont nem kell
mindjárt feloldanunk!

A kereszténység újsága éppen a megtestesülés paradoxonához kapcsolódik. Sok
igazság van az agnosztikus francia filozófus, M. Merleau-Ponty kijelentésében: "A
kereszténységnek, mint az Isten halálát hirdető vallásnak az újaága abban van,
hogy visszautasítja a filozófusok Istenét, és azt az Istent hirdeti, aki felveszi az
emberi állapotot." Csakugyan, a kereszténység nem elvont eszme, nem ideológia,
hanem a testté lett Logosz történeti megjelenésén alapuló hitvallás. Isten Jézus
Krisztusban "fejezte ki", vagyis ismertette meg és közölte önmagát. Hitünk erre a
Jézus-eseményre támaszkodik és - a Feltámadott Lelke révén --- ezt aktualizálja:
Így leszünk fiak a Fiúban és örökösei az örök életnek. Jézus Krisztus nyitott az
embernek végtelen távlatokat: az Istenember titkának fényében ismerjük fel, mily
nagy az ember és rnily nagyszerű hivatása van - isteni életre hivatott. Valóban
"vitális", egzisztenciális kérdés tehát: Ki számomra Jézus?

A Jézus-esemény - amely ugyanakkor titok is - egyszerre tárgya mind a
történelemnek, mind a hitnek. Ezért érthető, hogy a "történeti Jézus" az újabb
korban folytonos viták tárgyát képezte racionalista és hivő történészek körében,
sőt maguk a hivő keresztények sem értettek egyet a "történeti Jézus" és a "hit
Krísztusa" viszonyát illetően. Az alábbiakban főleg ezt az utóbbi kérdést szerét
nénk megvilágítani : tehát azt, hogy az utolsó évtized során hogyan vélekedtek
protestáns és katolikus exegéták-teológusok a történelem Jézusáról. Mielőtt azon
ban ezeket a vitákat ismertetnénk. röviden felvázoljuk az előzményeket".

M. Kahlertál R. Bultmannig

A názáreti Jézus, akiről az ősegyház hitte és hirdette, hogy halottaiból feltámadt
és az Atya jobbján ül dicsőségben, valóban Isten Fia, ahogy Kaifás és Pilátus
előtt megvallotta? Ugyanaz-e a hit Krisztusa, mínt a történelem Jézusa? A kérdést
ebben a formában először Martin Kühler fogalmazta meg 1892-ben (Der sogenannte

1. Nem részletezzük azokat a tényeket, amely~et a magvar olvasó megtalálhat S z ö r é tn Y 1
A n d o r: A Biblia vüága (Budapest, 1966) címü könyvében (racíonalísta elméletek: 249-264;
formatörténeti mödszer: 2~1-200). Szörériyí könyve már nem számolhatott a legújabb viták
kal. A kérdés újabb állásán:ak tanulmányozásához lásd: R e n é M a r I é S. J.: La Síngularité
chrétIenne, Casterman, 1970; Wol f g a III g T r i III n g: Fra@en zur Geschichtllchkelt Jesu.
patmos-vg, Düsseldmf, 1i967; M. B o u t I e r: Du Cl1ri,st de l'h15tolre au Jésus des :E:vangile9,
emf, Paris, 1969 (protestáns szerző): ebben további irodalom.
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historische Jesus und der geschichtliche. biblische Christus). Kahler már két
ségbe vonta a folytonosságot a történelem Jézusa és a hit Krisztusa között; kt
akarta mutatni, hogy a modern irók történeti Jézusa elrejti előlünk a hit élő

Krísztusát,
Káhler kérdésfeltevését részben megmagyarázza a liberális, racionalista szel

lemű biblia-kritika. Tudjuk, hogy az ún. formatörténeti módszer is ebben az irány
ban bontakozott ki: kezdetben (az 1920-as években) Dibelius és Bultmann iskolája
azt hangoztatta, hogy túlhaladva a történelemkritika objektívadatain, ahivőnek

itt és most, az igehirdetésen keresztül kell találkoznia Istennel. R. Bultmann Jé
zusának előszavában (1926-ban) kijelenti: "Jézus életéről és személyiségéről úgy
szólván semmit sem tudhatunk, mínthogy a keresztény források nem érdeklődtek

ez iránt; különben is e források nagyon töredéleesek. legendák temetik be őket,

viszont ezeken kívül nincs más forrásunk Jézusról." R. Bultmann határozottan le
kicsinyli, semmibe veszi még az egészséges történelemkritíka eredményeit is. Sze
rínte a hitnek kell pótolnia a történelmi megismerést. A történésznek egyszer s
mindenkorra le kellene mondania arról, hogy rekonstruálja a názáreti Jézus
történetét.

Ismeretes, milyen nagy megdöbbenést váltott ki már a század elején (19D6-ban)
Albert Schweitzer megállapítása, aki a Jézus életére vonatkozó százados kutatá
sokat így összegezte: Ma már egyetlen komoly tudós sem próbál Jézus-életrajzot
trní, Ezzel azt akarta mondani, hogy az evangélisták maguk sem Jézus-biográfiát
akartak írni, hanem az ősegyház hivő tanúságtételét rögzítették határozott teoló
giai szándékkal, Az exegéták rájöttek arra, hogya szent írók már meglévő forrá
sokat használtak (a szakemberek elkezdtek ős-Márkról, proto-Lukácsról, illetve a
színoptikusok közös forrásáról beszélni; majd nem is egy, hanem két forrás létét
tételezték fel, stb.). Schweitzer előbb idézett megállapítását Bornkamm "halotti
beszédnek" nevezte. Ezután pillanatnyi síri csend következett a megrendült exegé
ták körében. De a kutatórnunka tovább folyt az ószövetség termetén. Gunkel a
Genezist tanulmányozta. Kimutatta, hogy Mózes első könyvének írásos rögzitését
hosszú szájhagyomány előzte meg. Majd Gunkel nyomán több (protestáns) szerző

egymástól függetlenül az evangéliumokra is alkalmazta ezt a megfigyelést. 1920
körül már erre a következtetésre jutottak: Ha az evangéliumok nem Jézus-életraj
zok, hanem az örömhírről szóló tanúságtételek, akkor a Hirdetett életrajza helyett
az igehirdetés (kerügma) történetét kell megírnunk. Pillanatnyilag nem is lénye
ges az, hogy Jézus Krisztus egyáltalán létezett-e vagy sem, a lényeges az evan
géliumi üzenet. R. Bultmann már említett, 1926-ban megjelent Jé,wsában ezt az
álláspontot képviseli. (Persze, ő nem tagadja .Jézus létét!)

Ugyanezt az irányzatot képviseli egy másik német protestáns tudós, Martin
Dibelius is, aki az új módszernek a Formgeschichte (formatörténet) nevet adja.
E módszer alapelgondolását röviden így jellemezhetjük: az evangélium megmere
vedett mozgás, Először élő szó (igehirdetés) volt; fontos szerepet játszott genezi
sében a szájhagyomány. Egy bizonyos pillanatban az igehirdetést írásban rögzítették.
Olyanformán, mintha egy mozgó filmet egyetlen gombnyomással megállitunk és a
folyamatból csak egyetlen mozzanatot - fix filmkockát - szemlélünk. A forma
történeti módszer az egész genezist - az evangéliumok keletkezését - szeretné re
konstruálni, hogy így teljesebben megértse az előttünk fekvő írott evangéliumokat.
Minden emberi szó ugyanis konkrét élethelyzetben, meghatározott miliőben születik.
és jelentése is függ a szituációtól. Ezt a konkrét helyzetet nevezi Gunkel Sitz im
Lebennek. Az élethelyzet fényt vet az írús jelentésére: egy gyászbeszéd másképp
van felépítve, mint egy pohárköszöntő vagy egy templomi prédikáció. Az ősközös

ségben is 'voltak hitvallás-formulák, liturgikus szövegek, himnuszok, keresztségi
katekézisek stb. Maga Jézus tanításában szívesen használt parabolákat, példabeszé
((eket. .. Mindezeket a formákat, műfajokat ismernünk kell az írások értelmezé
séhez,

A formatörténeti módszer főleg a második világháború után váltott ki nagy
vísszhangot és talált számos követőre. Ennek egyik történeti magyarázata a kö
vetkező: a náciuralom alatt Rudolf Bultmann és legjobb tanítványai az ellenállók
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közé tartoztak, míg több kevésbé radikális (protestáns) exegéta kompromittálta
magát, A háború után csaknem minden német egyetemen Bultmannt követték az
exegéták. De 1950-ben már jelentkezett az ellenhatás is. Ennek a reakciónak egyik
eredménye lett az ún. Redaktionsgeschíchte. Mi ennek a lényege?

A formatörténet egyik dogmája az volt, hogy a színoptíkus evangéliumok kü
lönálló perikópák gyűjteményei. Az evangéliumi szerzők összegyűjtötték. összekap
csolták és keretbe foglalták a különálló perikópákat. Tehát lényegében csak kompi
látorok voltak. Ebben az elméletben van részletigazság. De hiányosságaira csak
hamar felfigyeltek az exegéták. Kimutatták azt; hogy már maga a perikópák ösz
szegyűjtese és "bekeretezése" is jelentős szerkesztő munkát tételez fel. Ezenkívül
azt sem lehet állítaní, hogy a .Jceretnek" semmi történeti értéke sincs. Ezekből a
megállapításokból kiindulva az egyik Bultmann-tanítvány, Hans Conzelmann út
törő munkát dolgozott ki. 1954-ben tette közzé Die Mitte der Zeit című könyvét,
amely Lukács evan., eliurnát elemzi, megvilágítva annak sajátos teológiáját. Két
évvel később Willi Marxsen Márk evangéliumáról szóló könyvében hasonló mód
szert követ: e módszer jelölésére bevezeti a Redaktionsgeschichte nevet. Azóta
több tanulmány mélyítette el az új módszert, amely részben folytatja, részben ki
egészíti a formatörténetet. (A Formgcscliichte az az általános módszer, amelyet
két alfaj ra oszthatunk : az egyik a tradíciótörténet, a másik a redakciótörténet.)

De 1950 körül egy másik ellenhatás is jelentkezik Bultmann nézeteire. Ez
fontosabb, mint a reakciótörténet, amely végül L; többé-kevésbé a iormatörténet
alapelveit követi. Pontosan a történeti Jézusnak és a kérügma Krisztusának prob
lémájáról van szó, amelyet tanulmányunk elején felvetettünk. A következőkben

ezt az újabb vítát ismertetjük",

Történelem és hit

Mielőtt a Bultmann által kiváltott kritikákat összefoglalnánk, pontosan meg
kell határoznunk magának Bultmannak az álláspontját, azt az alapvető szándékot,
amely a marburgi mester (Heideggertől inspirált) "egzisztenciális értelmezését", ne
vezetesen a sokat vitatott Entmythologisienmg (mítosztalanítás) törekvését moz
gátja",

Láttuk, hogy a százados Jézus élete kutatás végkövetkeztetése ez volt: az
evangéliumok nem Jézus életét akarták megírni, hanem az őskeresztény igehirde
tést rögzítették. Az evangéliumi parabclak valószínűleg nem Jézus autentikus sza
vait (ipsissima verba) adják vissza, hanem az ősi kerűgmát tükrözik - Jézus szel
lemében. Ez nem lényeges - fűzi hozzá Bultmann - a fontos számunkra a pa
rabolak jelentése. Sőt, Bultmann továbbmegy. Nemcsak hogy nem tudjuk (a for
matörténet módszerével) pontosan rekonstruálni Jézus eredeti szavait és törté
neti tetteit; de nem is kell (nem is szabad) erre törekednünk! Minden olyan tö
rekvés ugyanis, amely a hitet történetileg akarja megalapozni, kizárja a hit koc
kázatát, és ellentétes ennek természetével. Ahhoz a törekvéshez lehet hasonlítani,
amely a "jó cselekedetekkel" akarja az üdvösséget biztositani. Más szóval: Bult
mann - mutatis mutandis - a lutheri megigazulástant a tudományos kutatásra,
az exegézisre és a teológiai munkára is alkalmazza. A hitnek minden történeti,

~ Kiegészítésül lásd a Mérleg 1969/4. számában (3515-36S. Lapok) található szemlét és bíb
uograríat.

3. Talán azt sem fölösleges hangsúlyoznurnk (R, Marlé, Bultmann egyik legjobb katoükus
íliIIlerője nyomán), hogy Bultmann mélven hivő keresztény. Igazságtalan az a gyakori "osz'
WyoZJáS", amely Bultmanrit lényegében a Iíberáhs protestáns irányzathoz sorolja és teológiájá
ban csupán egy bizonyos naturolista racionalizmus felújítását látja. Vö. M a r I é: Bultmann
et I'interprétation du Nouveau Testament. Aubier, Paris, 11956 (2. kiadáis: 1005)' rövdebb
formáioon a "Foi vivante" cfmű zsebkönyvsorozatbanc Bultmann et la Foi chrétienne. Aubier
P6ll'Ls, 1967. Ezenkivül 1. jegyzetünkben idézett könyvének I. fejezEt€ is röviden összefoglalja
a "mitosztalamtá,s" törekvéllét (La Si.n,gularité cha'ét1€nne, ll. !I~k.).
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tudományos támasz nélkül meg kell állnia, különben nem igazi hit. A Jézus-je
lenségben sem annyira a tartalom, mínt inkább a tény a fontos: az egyszeri ese
mény, amelyet itt és most a hitben aktualizálhatok.

Bultmann maga újra összefoglalta álláspontját egy 1960-ban tartott konferen
ciájában, amely éppen az őskeresztény üzenet Krisztusa és a történeti Jézus kö
zöttí kapcsolatot világítja meg. Miután sorra vette az ellene felhozott nehézségeket.
és határozottan megkülönböztette Jézus történeti létének puszta tényét meg a Jé
zus szavait-tetteit leíró igehirdetés tartalmát, hangsúlyozza: nem a történelem iga
zolja a kerügmát, hanem a kerügma a történetet. Az apostoli igehirdetés szólít
bennünket arra, hogy higgyünk u meghalt és feltámadt Krisztusban. Bultmann
(Heidegger nyomán) hangoztatja, hogy az ember történeti lény, vagyis a jelenben
hozott szabad döntésekkel "valósítja meg önmagát". Amikor az evangéliumi üze
netet aktualízálni akarjuk, figyelembe kell vennünk az embernek ezt a történeti
ségét, különben az Ige nem "ragadja meg" igazában az emberi valóságot. Nos, ke
resztény szempontból ez a történetiség csakis az evangéliumi üzenetre adott válasz
ban teljesedik ki. Az evangéliumi üzenet azt az örömhírt közli, hogy ahol az em
ber tehetetlen, ott Isten cselekszik, Isten már cselekedett. Az ember hittel vála
szolva az örömhírre, megtalálja igazi lényét és eljut az isteni életre. Mindebből

érthető, hogy Bultmann számára csakis az egyház mostani igehirdetése változtatja
át az egyszer megtörtént Jézus-eseményt míndíg érvényes és a jelenben nekem
szóló (engem szólító) üzenetté. Ezzel kapcsolatban az imént említett konferenciá
ban ezeket mondja: "Sokszor a szememre vetették, hogy az én felfogásom szerint
végső elemzésben csak a kerügmában kel életre a Feltámadott. Vállalom ezt az
értelmezést, csak helyesen kell érteni. Számomra közömbös minden olyan speku
láció, amely a Feltámadott létmódjára, az üres sírról szóló elbeszélésekre, a hús
véti .legendákra' vonatkozik - jóllehet ezek a szövegek szimbolikusan igazságot
fejezhetnek ki. Hinni abban, hogy Krisztus jelen van a kerügrnában : íme, ez a
húsvéti hit értelmej'<

Bultmann ebben a konferenciában már válaszolt tanítványa, Ernst Kasernann
ellenvetéseire. Kiisemann ugyanis 1953-ban, a marburgi fakultás volt hallgatóinak
összejövetelén tartott konferenciájában nyíltan szembefordult mesterével>, Bult
mann előbb ismertetett fejtegetéseire Kasemann 1964-ben megjelent tanulmányá
ban reflektál. (Ne feledjük, hogy a protestáns teológusok sokszor argumentum ad
hominemet használnak!) Kasemann előbb J. Jeremias Bultmann-ellenes vádjait
veszi sorra. Hangsúlyozza, hogy nem állja meg a helyét Jeremias állítása, amely
szerint Bultmann és tanítványai semmibe vennék a megtestesülést. Egyikük sem
tagadja - fűzi hozzá Kasemann -, hogy a kereszténység eredete Jézus személyére
megy vissza. De a probléma valójában nem ez; nem arról van szó, hogy milyen
szerepet játszott Jézus, hanem hogy milyen kapcsolat van Jézus története és az
újszövetség között, hol a helye Jézus életének az újszövetségben. Kásemann szerint
Jeremias a teológiai problémát történeti síkra teszi át és a hitet függővé teszi a
történelemtől. Nem arról van szó, hogy ezt a kétségtelen tényt hangsúlyozzuk ; Jé
zustól ered a keresztény hit, hanem azt kell megmutatni, hogyan! (Itt mindjárt
megjegyezzük - a kérdésre még visszatérünk: Kásernann is a hit tisztaságát félti
Jeremias hisztoricizmusától és a katolikusokhoz közeledő "apologetikájától".)

Bultmannal szemben egészen másképp jár el Kasemann. Érvelése árnyaltabb,
mesterének álláspontját a formatörténeti módszer segítségével támadja, éspedig
úgy, hogy túlhalad a módszer korlátain. Láttuk, hogyan reagált Bultmann Káse
mann ellenvetéseire. A tanítvány most úiabb ellentámadásba megy át. Most már

4. R. B u l t m a n n: Das Verhaltnis der urchrístüctien Christusbotschaft zum histarischen
Jesus, Exegetioa, Tübmgen, 1007, 445---469 (először WfJO-1ban jelent meg).

5. E. K il s e fi a n n: Exegetísche versaene und BesJirummgen, 1. Baud, 1960: Das PIroblem
des hístoríschen Jesus (187-214); 2. BaIIld,1J964: sackgassen lim Streit um d€!l1 hístoríschen
Jesus (31-68), Göttilngen" Vandenhoeck und Rup!re~ht. Vö. J. J e r e m i a s: Das Problem dei
hístoríschen Jesus, calwer Refte, N° 32, Stuttgart, 19610 (2. Idadás: 1964).
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az egész keresztény teológia lényege és az őskereszténység globális megértése forog
kockán. A történeti Jézus és a hit Krisztusa közötti folytonosság természetét mé
lyíti el. Kásemann azt próbálja kimutatni, hogy a folytonosság és a szakadás dia
lektikus kapcsolatban van egymással. A húsvéti feltámadás olyan hidat képez
Jézus és az egyház között, amely elválasztja és egyszerre össze is köti Jézust és
az apostoli igehirdetést. A történésznek nem kell bizonyítani ezt a folytonosságot:
ez a hit tárgya. Már maga az evangélium szó is egyszerre jelzi az apostoli prédí
kációt és Jézus történetét. (Jó példa e dialektikus kapcsolatra a IV. evangélium,
amelyet Bultmann szívesen idéz és amely egyáltalán nem közömbös Jézus múlt
jával szemben.)

Kásemann sorra veszi Bultmann érvelését. Ezt az elemzést nem követhetjük
nyomon. De szeretnénk kiemelni Kásemann egyik legfontosabb ellenvetését. Emlí
tettük, hogy Bultmann számára Jézus létének ténye abszolút bizonyosság (messze
vagyunk a liberális kritikától!), de e tényen (Das) túl mást (Wast, tartalmat, ho
gyant) nem keres. De - emeli ki Kasernann - nem redukál juk-e le így Jézust
puszta ideológiai faktorrá, olyan mítológíaí "jellé", amelynek nincs már tartalma,
olyan elvont alakká, amelynek nincs teste, arca, jelentése? Már az ősegyházban kí
sértett az a veszély, hogyakereszténységből gnózist alkossanak. Ezért az evan
gélisták - főleg Szent János - igen erősen hangsúlyozzák a történeti Jézus sze
repét és a megtestesülés valódiságát. Egyszóval, Kásemann szerint az evangéliu
mokban csíraszerűert (in nuce) jelen van már a kerügma, és pontosan ez az in
nuce fejezi ki a folytonosság és a szakadás dialektikus kapcsolatát Jézus és a hús
vét utáni ősközösség közott.

Az apostoli igehirdetés Jézus földi életére támaszkodik, kifejezetten tényekre,
eseményekre hivatkozik: Jézus szavait, gesztusait idézi fel. Éppen abban a kri
tikus pillanatban rögzítik írásban az evangéliumokat, amíkor a hellenizálódó ke
reszténységben téves spiritualista áramlatok (gnózis) jelentkeznek. (Lásd pl. az
első Korintusi levelet: egyes keresztények csak a bennünk élő, pneumatikus Krisz
tust keresik és elhanyagolják az "objektív" Krisztust, - Christus in nobis 
Christus extra nos.) Igen, húsvét választóvonalat képez; de éppen a húsvét előtti

eseményekre való hivatkozás garantálja a hit jövőjét - a "történeti Jézus" aka
dályozza meg azt, hogy a "hit Krisztusát" mítosszá, gnózissá, ideológiává fokoz
zák le.

Kasemann kritikáját más protestáns exegéták-teológusok is támogatták. A már
említett J. Jeremiason kívül Paul Althaus, G. Ebeling, O. Cullmann és W. Pannen
berg is a maguk módján - teológiai rendszerüle sajátossága szerint - hangsú
lyozzák azt, hogy a keresztény hitnek valamilyen formában a történelemre kell tá
maszkodnia, különben egy ideológia lesz a többi között. Természetesen a kato
likus exegéták (H. Schürmann, R. Schnackenburg, X. Léon Dufour stb.) is ehhez az
irányzathoz csatlakoznak. Felhasználva a formatörténeti módszert és hivatkozva a
történelem új szemléletére. túlhaladnak egyszersmind 370 agnosztikus-fideista felfogá
son és egy bizonyos racionalista ("katolikus") apologetika tételein is. Az utolsó
pontban ezt az újabb katolikus álláspontot mutatjuk be.

A történelem Jézusa: hltünk alapja

Bultmann és tanítványai, de K. Barth követői is felszisszennek az ilyen feje
zet-címek olvasásakor. Altalában a protestánsok azért vetették el a katolikusok
által szorgalrnazott régebbi apologetíkákat vagy a Theologia fundamentalis kézi
könyveit, mivel a hit tisztaságát féltették és - nemegyszer jogosan - egy bizo
nyos racionalizmust éreztek ki a "hitvédelemből". Meg kell vallanunk, hogy bizo
nyos apologetíkák csakugyan azt a látszatot keltették, mintha a katolikus tanítás
a történelmi és racionális "érvekkel" perdöntően és mintegy "kényszerítő erővel"

bizonyítani akarná a hitet. Amikor a protestánsokat fideizmussal vagy irraciona
lizmussal vádolták, egyesek feledték, hogy hitünk tárgya természetfeletti - vég
telen Személy, Misztérium -, és hogy a hit szabad aktusa a kegyelem műve. A
hitre invitáló jelek (próféciák, csodák, Krisztus tanításának fensége stb.) csak 2
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credibilitast, a hihetőseget "bizonyítják", vagyis biztosítják azt, hogy a Titoknak
adott válasz é~szerű dolog: rationabile obsequium.

A katolikus "apologetika" (hitvédelem) igen nagy utat tett meg az elmúlt fél
évszázad alatt: ez jórészt a biblikus tanulmányok fejlődésének köszönhető (pro
testánsokkal folytatott párbeszéd), de Blondel, Rousselot, Maréchal eszméinek is
jelentős szerepük volt ebben az átalakulásban. Ma már nem is igen beszélünk a
régi értelemben vett (lásd Gardeil, Garigou-Lagrange) hitvédelemről, vagyis az
apologetíkáról mint "objektív tudományról", hanem csak fundamentális teológiáról'',

A kinyilatkoztatás új, teljesebb értelmezése (a kinyilatkoztatott "igazságok"
megismerését hangsúlyozó felfogás egyoldalúan intellektualista volt!) és az emberi
valóság teljesebb szemlélete tükröződik mar a Dei Verbum zsinati konstitúcióban,
ahol Isten jele - kinyilatkoztatója és közlője - Jézus Krisztus, és a Jézus-ese
mény csúcspontja a húsvéti misztérium. Aki Jézust látja, látja az Atyát is (vö.
Jn 14,9). "Tehát ,ő fejezi be és teszi tökéletessé a kinyilatkoztatást már puszta je
lenlétevel, önmaga klnyrlvánításával, szavaival, tetteivel, csodajelekkel. főleg ha
lálával és halálból való dicsőséges föltámadásá val, végül pedig az Igazság Lelké
nek elküldésével. Isteni tanúságtétellel erősíti meg, hogy velünk van az Isten, és
ezáltal megszabadít bennünket a bűn meg a halál sötétségéből, és örök életre
támaszt föl" (DV 4. pont). Jézus tehát jelenlétével, önmaga kinyilvánításával stb.
mintegy isteni jel, tanúságtétel. A zsinat így mintegy megszemélyesíti és egybe
fogja a régebben külön kezelt "jeleket". P. Latcurelle éppen a ktnyflatkoztatásról
szóló konstitúciót értelmezve megjegyzi, hogy maga az egyház is, - amelyről az
L Vatikánum azt állította, hogy a nemzetek előtt felmagasadó jel, és amely a II.
Vatikánum szerint Krisztus szentsége (jele, vö. Lumen Gentium) "Isten jeIének
a jele".

A szeritirás-értelmezés újabb eredményeit és a transzcendentális filozófia mód
szerét felhasználva több katolikus teológus (Bouí'llard, K. Rahner, Urs von Bal
thasar, Malevez) új fundamentális teológiát dolgoznak ki. Ez most már nem any
nyira a kinyilatkoztatás tényét (megtörténtét) akarja bizonyítani történeti érvek
kel, rnint a klasszikus apologetika, hanem kritikusan megvizsgálja a hit előfelté

teleit: tanulmányozza (részben Bultmann befolyására) az emberi egzisztenciát, a
szellem nyitottságát (egy esetleges természetfeletti felé), továbbá kritikusan meg
vizsgálja ("verifikálja") a Krisztus-eseményt és az emberi egzísztenciára vonatkoz
tatja (egzisztenciálisan értelmezi) az Isten Szavát. Ez az új fundamentális teológia
tehát teológiai és történelmi egyszerre. Ebben az irányban halad Kasernann is, aki
Bultmannal szemben hangsúlyozza: az új szeritírás-tudomány már határozottan el
tudja különíteni Jézus történetében a biztosan megismerhető adatokat a kevésbé
biztosaktól. Ma már magukban az evangéliumokban is megkülönböztetjük a tör
téneti tendenciát és a kerigmatikus elemeket. Ha nem is tudjuk egészen pontosan
rekonstruálni Jézus egész életét - következtet Kiisemann -, a rezignáció és a
szkeptícizmus mégsem lehet a komoly bibliai kutatás utolsó szava.

De a katolikus exegéta-teológus továbbmegy Kasemannál. Szívesen egyetért
J. Jeremiassal, aki A történeti Jézus problémája című kis brosúrájában leszögezi:
ma már uj eszközökkel, módszerekkel biztos eredményekhez jutunk a történeti
Jézusra vonatkozó kutatásokban. Ilyenek az alapos szövegkrrtíka, maga a forma
történeti módszer, új adatok Jézus korára (pl. a holt-tengeri tekercsek felfedezése),
a galileai arám dialektus tanulmányozása stb. "Ha szakszerúen és lelkiismeretesen
felhasználjuk a rendelkezésünkre álló kritikai eszközöket, a történelem Jézusára
vonatkozó kutatásainkban mindig elérkezünk e végső állomáshoz: rányitunk ma
gára Istenre ... Nem mintha a kutatás felmentene bennünket a hittől, vagy meg
könnyítené a hit aktusát ... Eppen ellenkezőleg: az igazság az, hogy a hit kér
dése mínden lépésnél felmerül: éppen Jézus szavai és tettei vetik fel e kérdést."

A \örténeti Jézus kétszeresen is nehézségek elé állítja a kutatót. Maga a tör
téneleméudorr-ány is problematikus, de ezenkívül - mivel a Jézus-mísztéríum az
egész ember állásfoglalását követeli - a sajátos. egyedülálló kutatási "tárgy" csak

6. A fundamentális teológia mai problémáival fogIa1k=ik a ooncíuum 46. száma Clll69m.
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nehezíti helyzetét. Az új epísztemológía rámutatott arra, hogy a szellemtudomá
nyokban általában, és nevezetesen a történeti tudományokban lehetetlen a pozí
tivizmus álma: a teljes objektivitás. A történetírás egy bizonyos mártékig mindig
rekonstrukció: kezdve a tények megfigyelésétől. regísztrálásától, kíválogatásától,
egészen a történet megírásáig számtalan "szubjektív" tényező játszik közre, Ahogy
Raymond Aran mondja: nincs olyan - a tudomány előtt már kész - történeti
valóság, amelyet egyszerűen csak le kellene "másolnunk". És H.-I. Man'ou, aki
Aron eme megállapítását idézte, ezeket fűzi hozzá (a történelmi megismerésről

szóló könyvében): "A történetírás bizonyos értelemben teremtő tevékenység ered
ménye: a történész, a megismerő alany kapcsolatba hozza a felidézett múltat és a
most megélt jelent." Természetesen Marrou nem azt akarja mondani, hogy a tör
ténész teljesen önkényesen, mintegy a "semmiből" teremti a történetet. Csupán
a "szubjektív" elemeket akarja hangsúlyozni: a megismerő szándéka, látásmódja
stb. lényeges szerepet játszanak. Különben is, a factum brutum sem létezik: min
den tény egy eseménysor, illetve több történés eredője; egyetlen epizód is szinte
a világtörténet ismeretét tételezi fel.

Mindezeket a szempontokat figyelembe kell venni Jézus történetének kutatá
sánál is. De itt a történésznek számolnia kell azzal is - hacsak eleve ki nem zár
minden transzcendenciát -, hogya "Jézus-esemény" csak egy bizonyos pontig le
het a történeti megfigyelés és ellenőrzés tárgya. Amikor a történész elvégezte
munkáját, átadja a szót a hivőnek, aki most már a hit aktusa révén próbálja
"megragadni" tanulmánya tárgyát. De nem is "tárgy"-ról van szó, hanem egy ti
tokzatos Személyről. És tulajdonképpen nem is a kutató "ragadja meg" Jézust,
hanem O ragadja magához a hivőt, aki teljesen istenemberi személyének lenyű

göző varázsa alá került. Jézus megismerésének tehát szubjektív (morális) feltéte
lei vannak. Jézus az Isten jele, de ezt a jelet csak az veszi észre - csak az fogja
fel jelentését -, aki készséges szívvel kitárul a Titoknak, vagyis aki a kegyelem
vonzása alá kerül és megtér. Csakis a Lélek vezet el bennünket Jézus élő ismere
téhez. A helyesen felfogott "apologetika" vagy alapvető hittan tanulmányozza a
hitre szólító jeleket, megállapítja, hogy Isten valóban szólt hozzánk a Jézus-ese
ményen keresztül és tanuságot tett Jézus mellett azzal, hogy feltámasztotta Ot ha
lottaiból. De a fundamentális teológia csak a hitre invitáló jeleket világítja meg:
a hit nem racionális okoskodás végkövetkeztetése, hanem szabad (persze ésszerű!)

döntés, ráhagyatkozás a Szeretetre.
Nem oszthatjuk Bultmann szkepticizmusát a "történeti -Jézus" megismerhető

ségével kapcsolatban. De - a már említett fenntartásokkal - elfogadhatjuk a
protestáns teológus ismert kijelentését, amely hitvallás számba megy: "Hinni Krisz
tus Keresztjében: ez nem azt jelenti, hogy olyan mitikus eseményt szemlélünk,
amely rajtunk és világunkon kívül történt volna, - amely objektív módon előt

tünk lenne és amelyet Isten a mi javunkra írna; hanem a Keresztben hinni azt
jelenti, hogy magunkra vesszük Krisztus keresztjét mint a sajátunkat: hagyjuk,
hogy keresztre feszítsenek bennünket Krisztussal". Csakis a halál által jutunk el a
feltámadásra, a Lélek szerinti új életre.

"La foi n'est pas un cri" - mondhatiuk H. Duméry könyvcímével. A hit nem
vészkiáltás. nem csupán a szív megrendülése és irracionális lendülete, hanem tör
ténetí tényekre, apostoli tanúságtételre támaszkodó, ésszerű hódolat is. Jóllehet
Jézus Krisztus mísztériuma túlmutat a történelemtudományon, a kereszténység
történeti tény is, hiszen az Ige valóban testté lett és köztünk lakozott.

Krisztus vitéze, miután legyőzte ellenségeit, lelki örömmel teljesen elhatározta,
l&c(11J lelke minden képességét az evangélium befogadására fordítja; s gyakori ala
rnízsnáZkodások és könyörgések közt, sokszor az egyház padlatára borulva könnyek
huUaitása közben bízta lsten akaratára föltett szándékának teljesedését.

Szent István nagyobb legendája
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