
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.
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