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Ciszterci szerzetes. Tanul
mányait azELTE könyvtár
szakán végezte. 1956-ban
külföldre távozott, hogy
pappá szentelhessék. Ró
mában, Ausztriában élt,
majd Amerikában telepe
dett le, s a dallasi ciszterci
gimnázium hittanáraként
működött.

"Új kutatás"

A "történeti Jézus"
kutatás
A "történeti Jézus"-kutatás ciklikusan változik. Az első "liberális
kutatás" a Reimarus-töredékek lessingi kiadásával kezdődött a 18.
század végén, majd új lendületet kapott és újabb indulatokat kor
bácsolt, amikor D. Strauss elsőként tett különbséget a "történeti
Jézus" és a "hit Krisztusa" között. A "történeti Jézus" alakját az
"igazi Jézussal" azonosította, a "hit Krisztusában" pedig az egyházi
dogmákban megtestesülőmítoszt látta. A történész feladata esze
rint az lett volna, hogy újra felfedezze ezt az igazi Jézust, és meg
szabadítsa az egyházi dogmák sallangjától.

A liberális Német Protestáns Akadémián mintegy száz eszten
dőn át egyik "Jézus élete" követte a másikat: minden újabb változat
azt hirdette magáról, hogy irányadó alapmű, miután leleplezte az
összes korábban kiadott munka hiányosságait. A 20. század elején
azonban egy kijózanító hang hatására visszafogottabbá vált a né
met liberális protestánsok buzgó vizsgálódása: Albert Schweitzer
rámutatott, hogy a történeti Jézus arcképébe minden kutató legin
kább a saját képmását vetítette bele. Az "igazi Jézus" kicsúszott a
kutatók kezei közül, és visszatért a történelembe.

A német protestáns biblikus teológiában körülbelül fél évszáza
don át M. Kahler, R. Bultmann és K. Barth felfogása érvényesült:
a számos tekintetben eltérő nézeteket valló három teológus egyet
értett abban, hogy csakis a "tanító Krisztust" ismerheljük meg; a
teológus nem lépheti túl az egyház igehirdetését (kérügma), ami
kor a "történeti Jézust" keresi.

1953-ban azután elindult a történeti Jézus kutatásának második
szakasza, az "új kutatás" (New Quest). Bultmann tanítványa, E.
Kasernann megállapította, hogy a történeti [ézus-kutatást körülve
vő szkepticizmus mind történetileg, mind teológiailag megalapo
zatlan, s ő maga dolgozta ki az új kutatás módszertanát. Az "új
kutatásba" hamarosan egyre több katolikus tudós kapcsolódott
be; ez már óvatosabban indult, és szerényebb célokat tűzött ki.
Legjelentősebb képviselői elismerték, hogy az "igazi Jézushoz"
egyetlen út vezet: az apostoli egyház hitét tükröző dokumentu
mok elemzése. Némelyikük azt is elismerte, hogy a "történeti Jé
zus" nem teljesen azonos az "igazi Jézussal", hanem csak része az
Ö múltbeli, történelmi valóságának, mégpedig olyan része, ame
lyet a történetírás a rendelkezésre álló adatok alapján rekonstruál
ni tud. Továbbá - állapítja meg a katolikus történész - a "törté
neti Jézus" alakja egyáltalán nem áll ellentétben a "hit Krisztusá
val" . Valójában a katolikusok hite ma sem más, mint az egyház-
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nak a Szentírásba foglalt és a tanítóhivatal által értelmezett tanítá
sa Krisztusról.

Az "új kutatás" számos értékes részletet tárt fel; néhány tudós
nak sikerűlt, ha csak részlegesen is, de meggyőző Jézus-képet fel
vázolnia. Ennek ellenére igaz azonban az, hogy még ez az "új ku
tatás" is számos tekintetben a felvilágosodáskori történetírási mo
dell feltételrendszerét vette át, mégpedig minden kritikai szem
pont nélkül.

Miközben ez a mérsékeltebb, második kutatási hullám mindmáig
értékes tudományos munkákat terem (még ha bizonyos alapelveiket
és következtetéseiket kritikával kell is kezelnünk), a nyolcvanas évek
korábban nem tapasztalt újdonságot hoztak. Néhány ügyes tudós a
média kielégíthetetlen szenzációéhségét kihasználva sorra állította
össze a különleges, "történelmileg rekonstruált" Jézus-életrajzokat;
ezek hatását még növelte az, hogy a média ontotta a bármikor szí
vesen nyilatkozó szerzőkkel készült interjúkat.

"Harmadik kutatás" Ezen irányzat egyik legjelentősebb indító kötetének írója J. D.
Crossan, címe: A történeti Jézus: egy mediterrán zsidó parasztember
története. A kutatásnak a média nyilvánosságától kísért, új szaka
szát folytatja az ún. [ézus-szeminárium működése, és azok a
könyvek, amelyeket ennek résztvevői írtak. Ebben az újabb irány
zatban - amelyet "harmadik kutatásnak"-nak nevezhetnénk - a
19. századi liberális kutatást megfertőző régi vírusnak új válfaját
ismerhetjük fel: a következtetéseket előre meghatározza a szerző

ki nem szűrt ideológiai elkötelezettsége. Eszerint Jézus, a cinikus
bölcs, Jézus, az együttérzés politikájának kultúraellenes hőse, Jé
zus, Bölcsesség Úrnő prófétája - az ilyen titulusok kimutatható
an szerzőik szociális törekvéseit testesítik meg.

A 19. századi liberális kutatáshoz hasonlóan a "harmadik kuta
tás"-hoz sorolt szerzőknek is közös meggyőződése, hogy a mai kor
embere számára elérhető "valódi Jézus" csakis az őáltaluk rekonst
ruált történeti Jézus lehet, és hogy ennek kell átvennie az egyház ál
tal hagyományosan elénk állított "hit Krisztusa" helyét. Crossan sze
rint: "ha az ember nem tud hinni a rekonstruált valóságban, akkor
lehet, hogy nem marad számára semmi, amiben hihet".

Nem csoda, hogy ez a "harmadik kutatás" hamarosan újabb
kétségeket keltett: vajon képes-e a történész a maga eszközeivel
bármilyen módon is megragadni az "igazi Jézust"? Az inga mint
ha visszalendülne abba a helyzetbe, ahol Schweitzer után és Ka
semann előtt volt. A történelmi kutatással kapcsolatos kétkedés
nemcsak a keresztények tömegeiben terjedt el, hanem a keresz
tény hitükben komolyan elkötelezett bibliakutatók között is. Né
melyikük elutasítja az úgynevezett "történeti Jézus" bármiféle új
raátgondolását, ehelyett közvetlenül - minden történelmi kritikát
mellőzve - elfogadják az Újszövetségben foglalt és az egyházi ha
gyomány által értelmezett teljes apostoli tanúságtételt Jézusról.
Mások, felhagyva az evangéliumok történelmi megbízhatóságá-
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nak tanulmányozásával, megelégszenek az egységes műnek tekin
tett evangéliumok irodalmi elemzésével.

Újra sürgetővé válik tehát a kérdés: vajon lehetséges-e a "törté
nelmi Jézus" rekonstruálása történetkritikai módszerrel, és ha
igen, milyen szerepe van ennek a teológiai gondolkodásban?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre legalább körvonalakban válaszol
ni tudjunk, először azokat a kérdéseket kell megvizsgálnunk,
amelyekkel a legtöbb [ézus-kutató nem foglalkozik: mi az emberi
történelem, mi az emberi személy, hogyan és milyen mértékig is
merhető meg a történelemben élő és cselekvő ember?

Mi a történelem?

A legtöbb történész egyetértene abban, hogy az emberi történelmet
olyan múltbeli események alkotják, amelyek személyek (egyének,
csoportok, illetve az egész emberiség) és személytelen tényezők

(például intézmények, természeti okok) kölcsönhatásai nyomán
jönnek létre. Az emberiség történelmének kutatásában személyes és
személytelen okok egész bonyolult hálózatát kell tehát szem előtt

tartanunk; ezen belül azonban természetesen a cselekvő ember, az
emberi személy áll a középpontban.

Paul Ricoeur helyesen állítja, hogy "a történelem tárgya maga
az ember". Ugyanakkor azonban ebben az általános meghatáro
zásban egyetértő tudósok is választhatják a történetírásnak egy
mással teljesen ellentétes médjait. Történelemszemléletünk attól
függ, mit tartunk az emberi személyről.

Mi az emberi személy? Ha az emberi személy nem különbözik minőségileg a termé-
szet többi részétől, ha az emberi lény is állat - még ha a legma
gasabbrendű fajt képviseli is -, akkor örökölt tulajdonságaink és
környezetünk által teljes mértékig meghatározottak vagyunk. Ez
esetben azok a történészek járnak el helyesen, akik a törté
nettudományt a természettudományok "könnyű válfajának" te
kintik, amelynek valószínű vagy biztos következményeket megál
lapító módszere nem tér el lényegesen az utóbbiakétól.

Eszerint a történész elvileg felállíthat olyan általános sémákat
és kategóriákat, amelyek - minden jelentős tényező figyelembe
vételével - megmagyarázzák a személyeket és cselekedeteiket.
Ebben a történelemfelfogásban a történész feladata az, hogy kuta
tása tárgyával szemben a lehető legsemlegesebb nézőpontra he
lyezkedjék, hiszen a személynek nincs valódi saját mozgástere.

Ami egyedi személyes vonásnak és egyém szabad döntésnek
látszik, valójában nem több, rnint különféle genetikai adottságok
és környezeti hatások összetett, de szükségszerű okozata. Annyira
mélyen ismerhetjük meg működésük törvényszerűségeit.ameny
nyire sikerül tárgyilagosnak maradnunk a cselekvő személyekkel
szemben; máskülönben félrevezethetnek tanulmányozásunk tár
gyai, akik azt hiszik magukról, hogy szabadon döntenek és vala-
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A történetírás
egyedülálló jellege

"Hipotetikus bizalom"

mi újat hoznak létre, holott valójában tevékenységük előre világo
san meghatározott sémákat követ.

Ha ellenben az emberi személy testben élő lélek, aki megismer
heti az abszolút értékeket, mint például a végtelen boldogságot,
jóságot, igazságot, szépséget; ha képes szabadon dönteni, és ha
minden ember valamilyen formában, valamilyen módon a végte
len boldogságra vágyik - akkor az ennek szellemében folytatott
történelmi kutatás szöges ellentétben áll a fent leírt modellel.

Ha a második változatot tekintjük igaznak, akkor a törté
nettudomány nem a természettudományok "könnyű válfaja", ha
nem jellegében és módszereiben sajátos és eredeti tudomány. A
történész az emberi szavak és tettek tanulmányozása során nem
elégedhetik meg azzal, hogy általános törvényszerűségeket és sé
mákat állít fel, s aztán ezekbe besorolva értelmezi az egyedi ese
teket. Természetesen a történelmi törvényszerűségeketés sémákat
továbbra sem mellőzheti, hiszen ezek párhuzamokra, analógiákra
hívják fel a figyelmet. Ám a történész fő célja ebben az esetben
az, hogy a cselekvő személyeket egyéni valóságukban és az őket

körülvevő közösségek egyedi kapcsolatrendszerében ragadja meg.
Ez az új célkitűzés kikerülhetetlen, mivel az embernek szabad
akarata van. Az ember - más személyek és számos személytelen
tényező hatása ellenére is - minden szabad döntésen alapuló csele
kedetével olyasmit hoz létre, ami magán viseli a cselekvő személy
egyéni, szabad lényének sajátos bélyegét. Sőt, ha a cselekvő embert
meg akarjuk érteni, akkor nemcsak a szavait és a tetteit kell megfi
gyelnünk, hanem egész életének minden tevékenységét. Csak így re
mélhetjük, hogy legalábbis részben megismerheljük azt a páratlan
személyt, aki szavai és tettei által próbálta kifejezni önmagát.

Ha az emberi személy testben élő lélek, akkor - akár akarja,
akár nem - minden szava és cselekedete jel, amely kifejezi belső

életét. Szavai és tettei kimeríthetetlenül gazdag személyes valósá
got tükröznek. Ebben az esetben a történész legizgalmasabb fel
adata az, hogy helyesen értelmezze ezeket a jeleket, és általuk a
cselekvő személyre fényt derítsen.

Nem értelmezheti azonban helyesen a kutató a személy szavait
és cselekedeteit mint az önkifejezés jeleit, ha semleges, "tárgyila
gos" nézőpontra helyezkedik, és úgy tekinti a cselekvő embert,
mintha nem lenne több, mint természettudományos módszerekkel
vizsgálandó tárgy. Ahhoz, hogy az egyén "világát" (szándékait,
céljait, értékeit, szemléletét) megérthessük, bizonyos mértékig be
kell "lépnünk" annak a személynek gondolkodásába, szívébe, kö
zös hullámhosszra kell helyezkednünk vele: így tudjuk megérteni
szavait és tetteit, mint egyéniségének kifejezőit. Ricoeurrel együtt
"hipotetikus bizalom"-nak nevezheljük ezt a közös hullámhosszat
vagy empátiát, amelynek segítségével kapcsolatba léphetünk más
személy vagy személyek belső világával: megkíséreljük az ő néző-

885



pontjából szemlélni a világot, magunkénak tekintve az ő értékeit,
gondolkodásmódját, szándékait.

Természetesen az empátia vagy a feltételezett bizalom mellett
bizonyos kritikai távolságtartásra is szükség van: megpróbálom a
világot ennek az embemek a szemével látni, mintha ő lennék; ha
viszont saját egyéniségemet el nem határolom az övétől, nem ért
hetem meg az ő egyéni és sajátos valóságát, enélkül pedig a ha
tárvonal köztem és vizsgálódásom tárgya között egyszeruen el
mosódik. Feltételezett bizalom és kritikai távolságtartás híján még
a legbőségesebb adathalmaz sem árulna el az adott személyről

szinte semmit, sőt, félreértelmezhetővé válna. Ha azonban e kettő

megvan, akkor a történész még úgy is sikerrel rekonstruálhatja a
személyt, ha számos történelmi adat hiányzik, vagy kissé pontat
lan. A hipotetikus bizalom tehát a kulcsa annak, hogy a kutató el
kerülhesse, de legalábbis csökkentse saját világának kivetítését a
vizsgált személy(ek)re.

Jézus történészi megközelítése

Mivel a keresztény hit szerint Isten Fia a Názáreti Jézusban emberré
lett, azt is el kell ismerni, hogy a földi Jézus a történész kutatási
területéhez tartozik.

Jézussal kapcsolatban azonban a történész első közelítésben
meglehetősen. sőt, talán zavarbaejtően bonyolult helyzetbe kerül.
Maga Jézus nem írt s nem emelt semmiféle emlékművet. A bibli
atudósok egyetértenek abban, hogy földi életének egyetlen esemé
nyéről sem rendelkezünk közvetlenül szemtanúktól származó be
számolókkal. Második századi külső forrásoknak és maguknak az
újszövetségi iratoknak tanúsága alapján tudományos felelősséggel

annyit állapíthatunk meg, hogy az evangéliumok szemtanúktól,
Jézus férfi és női tanítványaitól származó hagyományokon alapul
nak. Pontosabban fogalmazva: Jézus földi életének és halálának
eseményeit két nemzedék emlékezete szűrte meg (és minden va
lószínűség szerint módosította is). Kétszeresen, sőt háromszoro
san átgondolták azokat, hiszen a hagyományt Jézus tanítványai
adták tovább az általuk alapított közösségeknek, az evangélisták
pedig vagy ezt a közösségi hagyományt, vagy pedig a tanítvá
nyokét vették alapul. .

Egészen másképpen áll viszont a helyzet azokkal a tudósítá
sokkal, amelyek Jézusnak a halála utáni megjelenéseiről szólnak.
Szemtanúként ír Pál, amikor beszámol a feltámadt Úrral való ta
lálkozásáról; a korintusiakhoz írt első levelében pedig nagyon ré
gi hagyományt említ (a feltámadt Krisztus megjelenései Péternek
és a TIZenkettőnek, majd több, mint ötszáz testvérnek - akik kö
zül a legtöbben még életben voltak 55-56 körül, az első korintusi
levél keletkezésekor -, illetve Jakabnak és az összes apostolnak
(IKor 15,5-7).
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Kétfajta
megközelítésmód

Első kézből származó bizonyítékunk van arra, hogy Jézust ha
lála és hírül adott megjelenései után kevesebb, mint két évtized
del a palesztinai keresztények Úrnak nevezték, és hitték, hogy
ugyanabban az értelemben uralkodik népe és az egész világ fö
lött, mint ahogyan Jahvét tartotta Urának az Ószövetség népe
(1Kor 16,22).

A filippiekhez írt levélnél régebbi eredetű, korai himnusz sze
rint Jézus az Istennel volt egyenlő, mielőtt önmagát kiüresítve
emberré lett és engedelmeskedett egészen a kereszthalálig; ezért
az Atya felmagasztalta öt, és olyan nevet adott neki, amely fölöt
te van minden névnek: Jézus Krisztus az Úr (Fil 2,6-11).

Kíséreljük meg most - legalábbis körvonalakban - megvizs
gálni Jézus történetét a fentebb vázolt két, egymással ellentétes
történészi megközelítés alapján.

Ha abból indulunk ki, hogy a történettudomány nem több,
mint a természettudományok könnyebb válfaja, és ezért minden
eseményt és minden személyt már meglévő kategóriákba kell be
illesztenünk, akkor nem tehetünk mást, mint hogy követjük a tör
téneti [ézus-kutatás első, második és harmadik időszakának meg
annyi képviselőjét: az ő gondolatmenetükhöz hasonlóan megpróbál
juk Jézust valamilyen, többé-kevésbé világosan meghatározott típus
ba besorolni, mint például az eszkatologikus próféta, a karizmatikus
tanító bölcs, az antikulturális hős vagy a szociális forradalmár.

Igaz ugyan, hogy általánosan elfogadott kritériumok alapján
több-kevesebb valószínűséggel kiszűrhetjük a "hiteles" Jézus-hagyo
mányokat a ,,nem hiteles, az egyház által hozzátett" hagyományok
ból; az eredmény azonban - noha azonos séma szerint alakul ki 
kinek-kinek előzetes meggyőződése nyomán eltérő lesz: a történeti
bizonyítékok egy részét figyelmen kívül hagyva vagy elferdítve a
történész könnyedén kategorizá1ni tudja az általa rekonstruált Jézust.

Ha viszont a történettudomány másik modelljében gondolko
dunk, amely minden emberi lény lelki természetét, szabadságát
és egyediségét feltételezi, és az emberi cselekedeteket és életuta
kat úgy próbálja felfogni mint ennek az egyedi személynek kife
jezéseit, akkor egészen más eredményre jutunk. Ebben az esetben
- saját ideológiai szempontjainkat és előítéleteinket félretéve 
úgy próbáljuk olvasni az újszövetségi iratokat, hogy beléphetünk
a bibliai szerzők és kortársaik "világába", mégpedig azáltal, hogy
magunkévá tesszük az ő alapelveiket, elvárásaikat, értékeiket és
tapasztalataikat. Természetes, hogy ez csak bizonyos mértékig si
kerülhet, mégis lehetövé teheti azt, hogy Jézus személyének egye
disége megérintsen bennünket, úgy, ahogyan megérintette mind
azokat, akiknek élményeit és tanúságtételét az evangéliumok és a
többi újszövetségi irat tartalmazza.

Valószínűleg ugyanazon kritériumok alapján fogjuk kiválaszta
ni ezekből az írásokból a "hiteles" Jézus-hagyományokat, mint a
történészek első csoportja, csakhogy egészen más következtetése-
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ket vonunk le belőlük. Még ha vizsgálódásunkban él is nenu
egészséges gyanakvás (ezt hívják manapság hermeneutikus gya
núnak), amellyel leleplezhetjük az újszövetségi szerzők versengé
sét, ahogyan újra meg újra megfogalmazzák Jézus üzenetét, életé
nek, halálának és feltámadásának történetét -, akkor is észre kell
vennünk, hogy a szerzők őszinték és szavahihetőek. Elképesztő

az eseményekhez való hűségnek és az írói szabadságnak az az öt
vözete, amellyel írásba foglalták a mártír szemtanúktól származó
hagyományokat: Péteret, aki tanúságot tett Jézus földi életéről és
a Feltámadott megjelenéseiről is, és Pálét, aki azt állította, hogy
látta a feltámadt Krisztust. Annyi bizonyos, hogy e két apostol,
valamint Jakab, "az Úr testvére" életük odaadásával pecsételték
meg tanításuk igazságát. Ha pedig - akár pusztán azért, hogy szé
lesebb körű egyetértésre találjunk - csak a történetiség legáltaláno
sabban elfogadott feltételét, a többszörös tanúsítás kritériumát alkal
mazzuk, láthatjuk, hogy bizonyos rekonstruálható történelmi esemé
nyek nem illeszthetőekegyetlen, előre megállapított történeti kategó
riába sem, s így semmilyen hagyományos magyarázattal nem bol
dogulunk. Az alábbiakban csak néhány ilyen tényt említünk.

Az atya és fiú (1) Történelme során Izraelben számos próféta működött. A
különféle hagyományok azonban egyetlen irányba mutatnak, ez
pedig a próféta Jézus különleges igényét támasztják alá: ő nem
Jahve nevében tanít, mint a többi próféták, hanem saját - még
hozzá feltétlen - tekintélyével; beteljesíti a Tórát azzal, hogy a
betűit megváltoztatja; Jézus viszonya Istenhez a fiú és az atya
(Abba) kapcsolata, ez pedig élesen elüt bármely más embemek
Istenhez való viszonyától. Mégis,· ez a Jézus, aki feltétlen oda
adást követel, olyan odaadást, amely fölötte áll még a legszentebb
családi kötelékeknek is, ez a Jézus Isten alázatos szolgálatában,
neki feltétlenül engedelmeskedve éli egész életét.

A feltámadás ténye (2) A vallástörténet számos olyan mítoszt ismer, amelyben iste-
nek meghalnak és feltámadnak. Példa nélküli azonban az első ko
rintusi levél felsorolása a feltámadt Jézus megjelenéseiről, vagy az
evangéliumok híradásai a Feltámadottról és az üres sírról. Nincs
más olyan történelmi személy, akiről kortársai, tanítványai, sőt

egyik ellensége is egybehangzóan azt állították volna, hogy feltá
madt a halhatatlan, isteni életre - méghozzá úgy, hogy feltáma
dását követő megjelenései megváltoztatták a tanítványokat, és az
egész világra kiterjedő hittérítő mozgalmat indítottak. Sőt, ugyan
ezek a tanítványok életüket adták azért, mert hittek a gonosztevő

ként keresztrefeszített Jézus feltámadásában.
(3) A vallástörténet tanúsága szerint sok olyan ember élt, aki

ket isteni méltóságra emeltek: királyok, császárok már életükben
elnyerhették ezt a rangot; 5iddharta Gautamát (azaz Buddhát) ha
lála után néhány évszázaddal nyilvánította istenné a buddhizmus
egyik ága; Mohamedet is századokkal a halála után kezdték is
tenként tisztelni egyes követői. Az a tény, hogy olyan szigorúan
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Az isteni mivolt egyistenhívő vallás követői, mint amilyen Izrael hite volt, isteni
méltóságot tulajdonítsanak egy keresztrefeszített emberi lénynek,
méghozzá közvetlenül annak szégyenletes halála után - példa
nélkül áll a történelemben. Ha mindez Indiában történt volna,
ahol minden embert természeténél fogva isteninek tartanak, ak
kor nem volna meglepő. Ám Jézus korában Izraelben a bálvány
imádás a legszörnyűbb bűnnek számított.

Armak a történésznek tehát, aki e tényeket torzítás nélkül elfo
gadja, el kell ismemie, hogy ilyen különleges jelenség különleges
magyarázatot követel. Nem mehet azonban ennél tovább anélkül,
hogy át ne lépné tudományterülete határát. Kutatása során megold
hatatlan talánnyal szembesül: a történeti Jézus alakja, a történészek
gondolkodásának eredménye, a történelemtudomány hatáskörén be
lül - megmagyarázhatatlan. Ugyanakkor, noha önmagában nem
elégséges ahhoz, hogy hitre vezessen, mégis utat készíthet a hit szá
mára, hiszen rákényszerít, hogy feltegyük a kérdést: ki ez az ember?

A Jézus-történet értelme

Ami közvetlenebbül elvezetheti a történészt a hithez (vagy törté
nelmi tények által erősítheti meglévő hitét), az a történeti kutatás
nak és a történelem értelmét kereső egzisztenciális kutatásnak az
ötvözése. Ha az ember a legnemesebb emberi vágyak beteljesedését
keresi, az igazság, a jóság, a tiszta szeretet teljességének boldog
ságát, akkor könnyen beláthatja, hogy a történelem keretein belül
elvileg nem találhat kielégítő választ. Ez indítást adhat ahhoz, hogy
felvesse a természetfölötti cél lehetóségét.

Atennészetfeletti cél Ahhoz, hogy beteljesíthesse az embert, ennek a természetfölötti
célnak az igazság, a jóság és a szeretet végső győzelmét kell meg
hoznia a hamisság, a gonoszság és a halál erői fölött. Ha erről

legalább halvány sejtésünk van, és ha emellett az újszövetségi
eseményeket más nagy vallások írásaival összehasonlítva tanul
mányozzuk, akkor Krisztus misztériumában lehetséges termé
szetfölötti választ találhatunk a történelmi lét értelmét kereső kér
déseinkre.

De vajon egy ilyen válasz nem csupán kivetítése-e legneme
sebb vágyainknak, nem az emberiség legszebb mítosza-e? Itt fon
tos szerephez jut a részlegesen rekonstruált jézusi valóság, a "tör
téneti Jézus": az újszövetségi Jézus-jelenség ezáltal kapcsolódik
hozzá a történelem igazolható eseményeihez. Mindez azt mutatja,
hogy a történeti Jézus különleges jelenségének kielégítő magyará
zatát csakis az újszövetségi iratok összessége adhatja meg. Ha a
kereszténység hitét nem fogadjuk el igaznak, a történeti Jézus
örökre megfejthetetlen rejtély marad. A történeti kutatás úgy, ha
részt vesz a személyes emberi lét értelmének egzisztenciális kere
sésében, akkor racionálisan megalapozhatja vagy megerősítheti a
Jézus Krisztusba vetett hitet. Nem kényszerít arra, hogy elfogad-
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Jézus és egyházának
összekapcsolódása

A személyes lsten léte

juk a Názáreti Jézust mint megtestesült Fiúistent, ám ezt a lehető

séget rendkívül ésszeruvé teszi.
Így - a hit fényében - gondviselésszerűnek bizonyul az, ami

eddig hátrányosnak látszott. Maga Jézus egyetlen sort sem írt le,
hanem csak a tanítványainak (és a tanítványok tanítványainak)
bizonysága alapján ismerhetjük meg Öt. S éppen ez teremt elsza
kíthatatlan kapcsolatot a Jézusban való hitünk és az egyházban
való hitünk között: Jézusba vetett hitünk az apostoli egyház tanú
ságtételén alapszik, és fordítva, Jézusba vetett hitünk alapján fo
gadjuk el az Ö egyházát mint azt a helyet, ahol az Ö tanítását és
személyét megértik és hitelesen értelmezik.

Visszatekintve úgy látszik, hogy a határozott döntés a krisztusi
hit mellett a kereső ember fokozatos vagy hirtelen átalakulásának
gyümölcse a kegyelem által. Isten kegyelme nélkül (amelyet a ke
reső ember gyakran hosszú ideig fel sem ismer) nem születhet
meg bennünk az a sejtés, hogy az emberi élet végső értelme nem
lehet más, mint az igazság, a jóság és a tiszta szeretet.

A kegyelemre az olyan, tisztán történeti kutatásnak is szüksége
lehet, amely történettudományi módszerekkel próbálja rekonstru
álni a történeti Jézust. Vajon lehetséges-e a Szentlélek közreműkö

dése nélkül feltétlen nyitottsággal közeledni Jézus egyéniségéhez,
és személyesen befogadni az újszövetségi szerzők "világát"?
Csakis Isten Lelke teremtheti meg a közös hullámhosszat (ame
lyet Ricoeur hipotetikus bizalomnak nevez) köztünk és az újszö
vetségi tanúságtételekben megjelenő Jézus között. A paradox az,
hogya történész éppen Isten kegyelme révén használhatja helye
sen a történelmi hitelesség kritériumait anélkül, hogy a Jézus-je
lenséget szokványos kategóriákba próbálná szorítani.

Hasonló a helyzet Jézus történetiségének kutatásában, mint a
végső valóságról való metafizikai gondolkodásban. Csakis a zsi
dó-keresztény-iszlám kinyilatkoztatás fényében, és csakis Isten ke
gyelme révén válhatott képessé az emberi gondolkodás arra,
hogy legmagasabbrendűfeladatát teljesítse, vagyis a személyes Is
ten létét bizonyítsa. A zsidó-keresztény filozófia a saját rendszere
szerint, filozófiai bizonyítékokkal igazolja Isten létét, ám ezek a
bizonyítékok valójában Isten kinyilatkoztatásának fényében szü
lettek. önmagukban is helytállóak ugyan, de csak azok számára
meggyőző erejűek, akik nyitottak a természetfeletti hit melletti
döntés iránt.

E két kérdés természetéből adódik, hogy a filozófiában a végső

valóság problémájára, a történelemtudományban pedig Jézus tör
téneti létének kérdésére nem adhatunk helyes választ Isten ke
gyelme nélkül. Mindkettő olyan egzisztenciális döntés elé állítja a
kutató embert, amelyet az üdvösségtörténet rendjében meghatá
roz Isten kegyelmének elfogadása. Innen a paradoxon: csakis Is
ten kegyelmével képes az emberi ész filozófiailag bizonyítani Is
ten létét, illetve igazolni a Jézus-jelenség megmagyarázhatatlansá-
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gát a történettudomány keretein belül. Az Istennel való találkozás
- akár a metafizikai gondolkodás, akár a történelmi kutatás so
rán - senkit sem hagyhat közömbösen: Jézus történetét teljesen
közömbösen, semlegesen megírni még annyira sem lehetséges,
mint bármely hétköznapi emberét. Láttuk, hogy minden személy
hez szükség van "közös hullámhosszra", elméleti bizalomra 
ennek híján bizonyosan félreértjük az illető személyt. Jézus eseté
ben ennek a közös hullámhossznak az elutasítása egyenlő a
Szentlélek kegyelmének visszautasításával. Ez nemcsak Jézus fél
reértéséhez vezet, hanem azt is megakadályozza, hogy elfogadjuk
Őt mint emberi alakban, az emberi történelemben megnyilatkozó
isteni Személyt.

Ezek szerint tehát a Jézus történeti rekonstruálása körüli eltéré
seket és ellentéteket nem az okozza, hogy az adatok ellentmondá
sosak, nem is pusztán a történészek különböző felkészültsége
vagy érdeklődési köre, hanem legfőképpen a kutatók ellentétes
egzisztenciális felfogása Isten tökéletes önátadásáról Krisztusban.
Akárcsak földi életében, a történelem egész folyamán is Jézus
mindig "jel, amelynek ellene mondanak": aki őt meg akarja érte
ni, annak saját szíve legrejtettebb zugait kell feltárnia (Lk 2,34-35).

E szükségképpen vázlatos fejtegetés után foglaljuk most össze
azt a választ, amelyet alapkérdésünkre adhatunk: mi a szerepe a
"történeti Jézusnak" a teológiai gondolkodásban?

1. Jézus történetiségének kutatását abbahagyni - csak azért,
mert az ismételten egymással ütköző nézetek összevisszaságához
vezetett, ami azután általános szkepticizmusba fulladt - éppoly
alaptalan volna, mintha bárki az általa készített történeti Jézus-re
konstrukciót állítaná hite középpontjába.

2. Amennyiben a történész eleget tesz annak a módszertani kö
vetelménynek, hogy feltétlenül megnyílik a tanulmányozott sze
mély egyéni világára, akkor a történeti Jézus rekonstrukciója által
fontos szolgálatot tesz a teológiának. Rávilágít arra, hogy a törté
nész által felvetett kérdésekre a történelemtudomány határain be
lül nem találunk választ.

3. A történeti Jézus tanulmányozása csak akkor vezet hitre, ha
a történelem céljának egzisztenciális kutatásával párosul, olyan
kereséssel, amely legalábbis reménykedik az igazság, a jóság és a
szeretet győzelmében.

4. Paradox módon azonban éppen Isten kegyelme szabadítja
fel a történészt arra, hogy módszereit helyesen alkalmazza: kiszé
lesíti a tudós látókörét, hogy Jézus történetében helyet kaphasson
a természetfölöttinek a lehetősége is. Az egzisztenciális keresés
ben pedig még jelentősebb szerepet játszik a kegyelem: saját 
korlátozott - tudományterülete fölé emeli a történészt, hogy a
Názáreti Jézus történetében megláthassa a tiszta szerétet tökéletes,
isteni megnyilatkozását.
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