
süllyed, helyén mocsár bűzölög, így roskad
össze a hagyományos líra is. Es akkor a kis
szamarán ügető Szent Ferenc hangot hall:
Építsd fel templomodat! Ferenc nekilát "az
alapokat újraásni / az alapokat újravetni /
ártatlan jóságot / pénzmegvető szegénységet
j. csonkabonkák gyógyítását / farkasoknak
fordultatását", új világot építeni.

Az alapok vetésének szenvedélyét jól mu
tatja Jánosy István költészete és prózája is.
Onmagát szerényen kismesternek nevezi, va
lójában azonban inkább azokra amesterekre
emlékeztet, akik szakmájuk rejtett titkait tö
kéletesen ismerték, s figyelmes, alapos tevé
kenységük eredményeként igazi műremeket al
kottak. Ezeket a divatos nagyipari termékek so
sem múlják fölül ... (Magyar [rószövetség és a Bel
városi Kiinyvkiadó - Lyukasóra-könyvek, 1999)

RÓNAY LÁSZLÓ

NICOLAUS CUSANUS: A TUDÓS
TUDATLANSÁG

Még ebben az évezredben sikerült a magyar
könyvkiadásnak egy nagy adósságát törlesz
tenie, amikor végre sorra került Nicolaus Cu
sanus egyik fő művének, a De docta ignoran
tiának, önálló kötetben, bővebb apparátussal
ellátott kiadása. Erdő Péter kiváló fordítása
már jó ideje közkézen forgott, elsősorban teo
lógus körökben. Mivel másik nem készült,
amely ennyire teljes lett volna, adta magát,
hogy ez képezze a mostani kiadás tárgyát is.

Nicolaus Cusanus (1401-1464) a katoli
cizmus egyik legérdekesebb és legértékesebb
alakja is egyben, sajnálatos, hogy idehaza
nem kapta meg a kellő figyelmet, akár szemé
lye, akár művei szerint. Könyveit elsősorban

Eckhart mester és a németalföldi misztikusok
művei, valamint Dionüsziosz Areopagita via
negativa-ja befolyásolta, de bíborosként sem
"átallott" például Hermész Triszmegisztoszra
és a Corpus Hermeticumra hivatkozni, akár
A tudós tudatlanságban is, ha ennek látta jogo
sultságát. Amikor ezt a művét megírja, akkor
túl van már teológiai és kánonjogi főművén.
a De concordantia catholica megírásán,
amellyel az komoly hímevet szerez magának.

A De docta ignorantia három fő részre osz
lik, s alapvetően Isten, a természet és önma
gunk megismeréséhez kíván hozzájárulni,
magasabb fokon. Cusanus már az első rész
ben leszögezi, hogy a pontos igazság megra
gadhatatlan, s hogy a tudós tudatlanságra
szükségünk van, ha az ellentéteken felül aka
runk kerekedni, az egység, az abszolút egy-
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ség - Isten - tanulmányozására. Püthago
rászra visszavezetve kimondja, hogy az egy
ség a hármassággal egybeeső egység, mely
imádásra méltó. Az abszolút egységen ke
resztül a Teljességet, rajta keresztül pedig a
teremtő Istent és Krisztust próbálja megra
gadni, a Szentlelket mintegy újra felfedezve
és kimondva, hogy az egység az Atya, az
egyenlőség a Fiú, a kapcsolat/szeretet a
Szentlélek. Ez a hármasság az egységben,
Cusanusnál mindent felülmúl, s ennek bizo
nyítására hívja segítségül a matematikát, geo
metriát és mesterét, a nagy Dionüszioszt is.

A következő könyvben a világmindenség
és az ember viszonyával foglakozik, annak
pontos elhelyezésével a kozmoszban. Ennek
megragadása az egyik legnehezebb feladat,
valószínűleg a szerző ezért hivatkozik a Bib
lia mellett Anaxagorászra, Platónra, Ariszto
telészre és a Corpus Hermeticumra is. Isten
és az ember viszonyára hozott példái (példá
ul "a görbe vonal léte a végtelen egyenestől

való"), és egyszerű, az ember értelmére és
szellemére egyaránt ható szavai egyaránt biz
tos támpontot jelentenek ebben a talán leg
összetettebb kérdésben. Cusanus legbonyo
lultabb eszmefuttatásánál is van személyesen
érezhető sorsközösség, amire támaszkodva
tovább tud menni az azt tanulmányozó,
hogyha az igazságra szomjazik. A már előző

művében is középpontba állított concordantiára
támaszkodva, az olvasónak komolyan kell
vennie, amikor Cusanus érveket hoz fel a val
lások alapvető egysége mellett, ami nála nem
csak egy terminus technicus. Bíborosként is
ezért fáradozott, elég ha csak híres bizánci
missziójára gondolunk, mint pápai legátus,
vagy az általa szorgalmazott pápai levélre,
melyben felajánlják a szultánnak a bizánci
császárok örökösödési jogát...

Akik e pár sor után, Cusanusban azonban
egy csapongó lelket vél nek felfedezni, rosszul
teszik. A harmadik könyv "az egyformán ab
szolút és korlátozott legnagyobbat, az örök
kön áldott Jézus Krisztust" vizsgálja, kimu
tatva a katolikus hitigazságok igazi értelmét
az Evangéliumra támaszkodva elsősorban.

Krisztust, mint Istenembert a keresztény val
lás központjába állítva, határozza meg hitünk
helyességét, a teremtett emberségét. Az em
ber személyét szétszedi és helyes sorrendbe
rakja e szerint: szellemi, értelmi, érzéki,
megint csak kimutatva, hogy csak a szellem
i által juthatunk közel Istenhez, mivel Isten a
szellemi által nyilatkoztatja meg magát. A ne
mes ember kereszténysége, Krisztusban
nyugvó hite (Eckhart mester szavaival élve)



fogalmazódik itt meg oldalról-oldalra, az
öröklétbe oltva, olyan ezoterikus fogalmakat
is bevezetve a mélyebb megértéshez, mint
például "Krisztus a holtak első szülöttje".

Míg az utolsó fejezetekben Cusanus a ta
lán legbonyolultabb hittitkokat (Krisztus ha
lála és feltámadása, az utolsó ítélet fontossága
stb.) magyarázza, kimondja végszóként, hogy
"ez az Egyház az örök nyugalomban olyan
tökéletes lesz, hogy tökéletesebb már nem le
het, és kifejezhetetlenül átalakul a dicsőség

fényében, hogy egyedül Isten jelenjen meg
mindenben. Erre törekszünk győztesen, nagy
vágyakozással".

Nicolaus Cusanustól a mai napig csak ez
az egyetlen könyv jelent meg idehaza, fordí
tásban. További nagy művei, mint például a
De pace fidei, vagy a már említett De concor
dantia catholica, de mindenekelőtt a De
visione Dei még sohasem jelentek meg ma
gyarul. Csak reménykedhetünk. hogy a ki
adók próbálják majd ezt pótolni, s nem kell
megint ötszáz évet várni, amíg egy újabb
Cusanus kötetet magyarul olvashatunk. (Pa
ulus Hungarus - Kairosz, 1999.)

PÁNCZÉL HEGEDŰS JÁNOS

JÉZUS A MAGA KORÁBAN
Charles Perrot: Jésus

"Lehet-e történelmi munkát írni a Názáreti
Jézusról, és ha igen, hogyan?" Ezzel a kérdés
sel kezdi a könyvét Charles Perrot. a Párizsi
Katolikus Intézet tiszteletbeli professzora. A
könyv megjelenése a bizonyíték rá, hogy le
het. Mégpedig tárgyilagos könyvet, amelyet
racionalizrnusa ellenére elfogadhat a hívő, és
amely elutasítja a materialista dogmatizmust
meg az elmúlt száz-százötven év sztereotípiáit.

Alapelve, hogy a hitet és a tudományt szi
gorúan elválasztja anélkül, hogy szembeállí
taná őket. Pontosan megrajzolja a határt,
ameddig a tudomány elmehet, és elismeri a
hit jogát ahhoz, ami azon túl van. A módszer
pedig: Jézus elhelyezése a maga korában, a
kétezer évvel ezelőtti zsidó és hellenista kör
nyezetben. Így nem az Újszövetség az egyet
len vagy majdnem kizárólagos forrás, tekin
télyes számú ókori munkát és régészeti ered
menyt tud Jézus személyével és útjával köz
vetett vonatkozásba hozni.

Az első, a leghosszabb fejezet csak a feltár
ható, felhasználható forrásokkal és a történel
mi nyomozás módszereivel foglalkozik.

Az akkori, főként a zsidó dokumentumok
sok tekintetben egészen más értelmezést ad-
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nak az evangéliumi szavaknak és események
nek, mint amit megszoktunk. A csodákkal
kapcsolatban például nem az a kérdése, hogy
megtörténtek-e vagy valóban csodák-e, ha
nem az, hogy mit jelentenek. Erre pedig fő

ként az ÓSzövetségben, továbbá a korabeli ju
daizmusban és történelmi helyzetben talá
lunk eligazító válaszokat. A kenyérszaporítás
azt jelenti, hogy Isten táplálja az övéit. A gyó
gyítások java részének a módja ismeretes volt
az akkori zsidó gyakorlatban. Igaz, így nem
minden csodatétel kerül be a gondolati rend
szerbe; említetlenül marad, néhány mással
együtt, a legizgalmasabb, Lázár feltámasztása.

Nagyon meghökkentőlehet a hívő számá
ra az a megállapítása, hogy Jézus közvétlenül
soha nem nevezte magát megváltónak. mes
siásnak, az Isten fiának, ezt mások mondták
róla; Ö tudomásul vette, de nem mindig. Az
utóbbi évtizedekben sokan i~ekezneka Pas
sió egész felelősségét a romaiakra terelni,
Perrot még tovább megy: szerinte a Szanhed
rin egyáltalán nem ítélte el Jézust, az egyetlen
jogi tény Pilátus ítélete volt. Igaz, a főpapok

megállapították a "bűnösségét", de, teszi hoz
zá, a bűnösség kimondása még nem ítélet. 
Jézus szavai, tanításai is szokatlan értelme
zést kapnak, az önmagukban való értelmük
helyett az összefüggésekben elfoglalt helyük
ad nekik értelmet.

A könyv nem állít fel kronológiai sorren
det. A fejezetek a fő problémákat fogják egy
be: az új tanítást, a szabadító tetteket. Jézus
önazonosság-keresését - csak ezután jön,
amit történetként mond el: a véghez vezető

út és a Szenvedés, az előzőkhöz való esemé
nyes illeszkedés nélkül.

A második és az utolsó fejezet teljesen el
választja a hitet a tudománytól. A születés
gyermekkor és a húsvét valóságként való el
fogadását teljesen a hitre bízza, a fejtegetések
a szentírók leírásainak egymással (például
Máté és Lukács evangéliuma) és a többi ha
gyománnyal való egybevetésére korlátozód
nak (igen magas színvonalon): mi egyezik, mi
különbözik. Erdekes vállalkozás a feltáma
dásba vetett hitnek más akkori hitjelenségek
kel való összekapcsolása, például a parusziá
val, a második eljövetel várakozásával.

Hívő ember írta - szigorú logikával, de
nem a hit ellen. Nagyon sok újat, eredetit
mond, érveinek meghallgatása hozzájárulhat
a huszonegyedik században érvényes keresz
tény útválasztáshoz. De korlátozza ugyanaz
a tényező, amely a többi szerzőt is: az első

zsidó-keresztény gyülekezetek [ézus-reflexiói
óta máig állandóan alakult, változott a Krisz-


