
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-



tus-kép, a közénk kövült sok évszázad és el
képzelés megnehezíti az eredeti kép rekonst
ruálását. Perrot professzor megállapításai is
csak akkor lehetnének százszázalékosan biz
tosak, mint a többi, hasonló kísérletre vállal
kozó tudósé: ha lennek időgépünk,ha a szak
emberek visszaszállhatnának az események
idejébe, s ott saját szemükkel látnák, saját
fülükkel hallgatnák Jézust és környezetét.
(Presses uníversitaíres de France, Paris, 1998.)

BÁN ERVIN

RAJNAI LÁSZLQVÖRÖSMAIUYMIHÁLY

Tárgyát a szeretet nyíltságával és befogadó
készségével közelíti - a birtokbavétel és hó
dítás szándékát szívébőlmesszire űzte. A köl
tői életműve t az alkotóval, a korral és a "Ti
tokzatos harmadikkal, a szülő ősokkal" ma
gyarázza. Figyelmének középpontjába ezt a
titkot helyezi, a sors- és történelemirányító
erőket a fátyol mögé rejtőzöttvilágban keresi.
Könyvének számottevő hányada nem a köl
tőről, hanem világáról beszél, így amit elénk
tesz, több, mint monográfia.

A felvilágosodás és romantika egymásnak
feszülő, zaklatott évtizedeinek föltérképezé
sében viszonyítási pontnak az ideákat és
szimbólumokat veszi. Condolatvezetése jól
érthető. A romantika egyik vezérlő ideája a
szabadság, de ez nem alulról indult kezdemé
nyezés, nem az egyén vagy a nemzet fölsza
badulását célozza, hanem az emberi nem egé
szének megdicsőülését. A kor másik megha
tározó eszméjét, a végtelenségtudatot, amely
a barokk korban még éber volt, a racionaliz
mus diada1menetének dübörgése riasztotta
föl. A romantika jelképrendszere ezekből az
eszmékből táplálkozik, bölcseleti megfogal
mazása pedig az ember és a világ egységének
tételezésén alapul. A kozmikus és személyes
létezést egyaránt átitatja a Menny-Föld-Po-
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kol, a szabadság-küzdés-szolgaság hármas
sága. Legnagyobb költőink azok, akiknek
életművében ez a hármas tagoltság kimu
tatható.

Vörösmarty eposzaiban az emberi lélek
mélyrétegeibe süllyedt emlékkképek felszínre
emelését ünnepli: íme, valaha boldogok és
végtelenek, tehát a sorvasztó, démonikus
kényszerítő erőktől szabadok voltunk. Arról
a lehetőségről, hogy ez az aranykoré1mény
újraéleszthető, a Csongor és Tündében mond
le. Ezután következik az evilági - Vörös
martynál elsősorban a nemzeti - teendők

másfél évtizede, amelyből a Pokol kapujáig a
társadalmi és családi kudarcok (a szabad
ságharc bukása és boldogtalan házassága) ta
szítják, de ahová súlyosabb megrázkódtatá
sok sem sodorhatnák kedélyének eleve dep
resszív jellege nélkül.

A költőt és korát egyszerre láttatja fölülről

és belülről. A kapott képet nem egymásra ve
títi, hanem összefüggéseit mutatja. Füle a kor
és a költői beszéd zenéjére egyaránt érzékeny.
Prózája egyenletes ütemű; zárójeles közbe
ékelés, jegyzet csak szükség szerint, mellékes
utalás, kitérő egyáltalán nem akasztja. Az el
ső mondatban fölvett lendületet megtartja az
utolsóig, irányt nem téveszthet. Kimért léptei
nem engedik, hogy előrehaladtátátfogó rnű

elemzések lassítsák. A legkedvesebb darabo
kat kezébe veszi, értő és gondoskodó szere
tettel meg-megsirnogtja, aztán indul tovább
kijelölt célja felé. Mondatai ihletettek: a sze
mélyes elragadtatás megvallására szíve nyi
tott, feltétlen rajongás nem vakítja szemét, a
tapintat határait nem sérti. A Szépséggel való
találkozás pillanatairól nem lehet máshogyan
szólani: "csak az avatottak beszélhetnek tü
zes ajakkal és lefegyverző hittel a világ Vilá
gosságáról". (Argus Kiadó - Vörösmarty Tár
saság, 1999)
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