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"JEZUS KRISZTUS AZ UR"
Krisztológiai megfontolások

A Filippieknek írt levél Krisztus-hirnnusza (2,6-11) ezzel a hitvallással végződik: " ... minden
nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr". Ez a himnusz lényegében
összefoglalja az ősegyház hitét. Számos hasonló hitvallást találunk az Újszövetségben. A teo
lógiának, még konkrétabban a krisztológiának ebből a .Jiitvallásból" kell kiindulnia, hiszen a te
ológia nem más, mint az egyház igehirdetésének "diszkurzív" kifejtése, és ez a prédikáció scm
történeti elbeszélés, sem elméleti tanítás, hanem tanúságtétel. üzenet. hívás.

Jézus Krisztus megismeréséhez az evangéliumok (és az Újszövetség más írásai) vezetnek el
bennünket; az Evangélium pedig már az ősegyház hitét fejezi ki I . Az utóbbi évszázad exegézisé
nek és krisztológiájának központi problémája: miként juthatunk el az ősegyház hiten keresztül a
názáreti Jézus történeti alakjához? Vagy: milyen kapcsolat van, ha van egyáltalán, a történelem
Jézusa és a hit Krisztusa között? Ennek a vitának történetét felvázoltuk itt (Vigilia. 1971. augusz
tus), most nem ezzel akarunk foglalkozni. Inkább arra szerotnénk rámutatni, hogya .Jegnapi"
probléma, amely főleg Bultmann nézetei nyomán .mérgesedett el", ma is időszerű, jóllehet ma
guk a Bultmann-tanítványok is kiegyensúlyozottabb álláspontra jutottak cl a kérdésben. Ma
már nem annyira történelmi-kritikai szempontból vitatják a .rörténclmi" Jézus kérdéskörét, ha
nem inkább annak teológiai (módszertani) jelentőségétdomboritják ki. Az exegézis és a dogma
tika-, az "alulról kiinduló" és .felülről kiinduló" krisztológia', sőt a krisztológia és a szeruhá
romság-tan4 kapcsolatának .Jratárkórdésc", illetve ezek "ütközőpontja" lett.

A történelem Jézusa és a hit Krisztusa

A liberális szentiráskritika örökségeként a mai napig is kisértenek azok az elóiteletek vagy posz
tulátumok, amelyek alapján szétválasztják a "történelmi Jézust" és a "hit Krisztusát", vagyis
kétségbevonják a folytonosságot a názáreti Jézus és az ősegyház által megvallott (feltámadt)
Krisztus között- jóllehet Kasernann és más Bultmann-tanítványok elvetik Bultmann szélsőséges

nézeteit. A történelmi-kritikai módszer túlzása abban volt, hogy az egzakt tudományok módsze
rét minden további nélkül alkalmazta a valláskritikában is: feltétlen objektivitásra törekedett, és
ez a törekvés racionalista ideológiát takart. Eleve tagadta a természetfeletti lehetőscgct; a Szent
írás olyan dokumentum volt számára, mint bármely más történeti szövcg (tehát nem sugalma
zott, kinyilatkoztatást hordozó írás). Mivel a liberális exegéták és vallásfilozófusok a szent köny
veket kizárólag a tőrténelmi-kritikai módszerrel vizsgálták (egy meghatározott. ,.objektivista"
történelemszemléletet vallva), nem vehették észre azt az üzenetet. amelyet egyedül a .Jrit szeme"
lát meg.

Ezzel szemben sokáig dívott (főleg protestáns körőkben) olyan .Jconzcrvariv" felfogás, amely
azt állította: a hitnek nincs szüksége a történelemre, hogy megértse a bibliai szővegek jelentését;
Isten szava elég önmagának; tudományos kutatásra nincs szűkscg, hiszen az egyház hagyomá
nya megvilágítja a Biblia értelmét. Ez a felfogás- talán éppen a túlzott kritika elleni védekezés
ből vagy a "történelmi Jézus" rekonstrukciójának kudarca láttán a természetfelettihez, a pusz-

I Vö. R. Schnackenburg: "Christologie des neuen Testaments", Mvstcrium Salutis 111;1.227kk, k űlőnősen 230 247. Je
zus Krisztus feltámadása mint az újszövetségi krisztológia kiindulópontja.
c Vő Hans Urs von Balthasar: "Exegézis és dogmatika", Mérleg 1977/3. 252 261; Riukfrug»: nach Iesus (gyiíjtiikiitet).
..Questiones disputatae" 63, Herder. 1974.

. JA. Schilson--W. Kasper: Christologie im Prasens ("Theologisches Serninar"), Herder, 1974; Grundtragen der Chrístolo
gil' heu/c (gyűjtőkötct), "Quaestiones disputatae" 72. Herder, 1975.
4 J. Moingt: ..Montre-nous le Pére". Recherches de Sciel/ce Religicuse. 1977/2.305 3:lX.
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ta hithez menekült, tagadta minden verifikáció szükségességét vagy lehetőséget. A katolikus apo
logetika viszont sokszor eltúlozta a "hit ésszerűségének"állítását. Mindencsctrc igaza volt ak
kor, amikor a hitre invitáló érveket felsorakoztatta ; amikor az archeológia, a történelemtudo
mány, a tanúságtétel filozófiája érveit figyelembe vette. Ezzel csak azt igazolta, hogy komolyan
veszi a megtestesülést. Jézushan Isten Igéje valóhan belépett a történelembe, emberi szó is lett (az
Írásokban); tehát a 'izent könyvekre is lehet alkalmazni a történelemkritika általános szabályait
(csak nem kell ezt kizárálagositani. amint látni fogjuk l). Péguy találóan jegyezte meg: "Jézus ki
szolgáltatta magát a történészek nek, mint ahogy a kereszten átadta magát hóhérainak!"

Újabban a katolikus exegézisben és bizonyos krisztológiákban inkább a hiperkritika érvénye
sül néha a liberális Szcntirás-kutatás racionalizmusa kísért. Erre a tendenciára utal Hans Urs
von Balthasar al exegézis és a dogmatika viszonyáról írt 1976-os tanulmánya elején (Mérleg
1977/3, 252), amikor a dogmatika aláásásáról beszél. A kérdést alaposabban tárgyalta már
196I-ben Herrlichkeit cimű művének első kötetében. Miután a túlzásba vitt tőrtcnelrni-kritikai

módszer teológiai alkalmazásának lehetetJenségét kimutatta, így kővetkeztet : ..Ha az ember ér
teni akar, az első feltétel az, hogy elfogadja az adottságot úgy, ahogy adódik (SO wil' es sicli gibt).
Ha előzőleg az evangéliumban vágásokat végzünk, a jelenség teljesseget megcsonkitjuk. és ez
már lehetetlenné teszi a megértést. Az evangélium úgy mutatja be Jézus alakját, hogy az 'test' és
'lélek' - a szcnvedósig és halálig menő megtestesűlésés a halottaiból Feltámadott élete össze van
nak kapcsolva a legkisebb részletekben is. Ha az ember elhagyja a feltámadást, Jézus földi életé
nek nemcsak egy kis pontja lesz érthetetlen, hanem az egészJézus-jelenség. És ha a Feltámadott
ban csupán a hit Krisztusát lútjuk , akinek semmiféle belső.azonosságanincs a történelem Jézu
sával, Jézus egész alakja ismét csak érthetetlen lesz. Az első földi alak csak úgy érthető, ha a ke
reszt és a feltámadás révén nyert végleges alakkal egybekapcsolva szemleljük. Másrészt viszont:
a halál és a feltámadás is csak úgy érthető (a kettő szorosan összetartozik az érthetőség szem
pontjából). ha azt a földi alakot szcmléljük. amely az isteni hatalom révén átalakult. .. Tehát
nem az egyik, nem is a másik fél az 'Isten Igéje'. hanem a kettő együtt (ti. a történelem Jézusa és a
hit Krisztusa). A kettő viszont csak úgy lehet egy, ha az Igét a Lélek hordozójának tekintjük, a
Lelket pedig az Ige átszcllcmicsitőjének és megvilágítójának : így tehát a Lélek az Igéé és azé is,
Aki az Igét kimondta (és a világba küldte: az Atyáé). Ha a kinyilatkoztatás objektívalakjából
kikapcsoljuk a szcnthárornságos dimenziót, minden érthetetlenné válik : semmiféle plauzibilis
összefüggés nem áll meg, mivel rninden tag csak teljes összképben kap jelentcst."

Jézus Krisztus istenemberi személye által lesz minden koherens az evangéliumokban. Jézus
személye a kinyilarkoztatas középpontja ; az ő arcán ragyogott fel az lsten dicsősége: ő maga az
Isten országa tautobasilcia. Origenész): az ő rejtélyes alakja a hitre hívó jel. Másrészt az ő "alak
jút". személyének titkút csak a hit fényében ragadhatjuk meg, helyesebben ö ragadja meg a hivő

szemlelőt. Es az ö fényében, a személye titkából kiáradó fényben - az objektív evidenciában
minden elrendeződikés világos lesz: Jézus isteni mivolta is, az egyház születésc és kibontakozá

sa IS ...

Krisztológia "alulról" vagy "felülről"?

Néhány túlzó. ún. alulról. a történeti Jézustól vagy Jézus emberségéből kiinduló krisztológia
- éppen Jézus istenemberi mivoltát hagyja homályban. Van ebben a tendenciában egy bizonyos
archaizmus: meg akar rckcdni a bibliai krisztológiánál és kétségbe vonja a későbbi ontológiai
fejlődést (hellcnizálódás), a khalkedoni modell érvényességét". Továbbá önkényesen "vágúso
kat" végez az újszövetségi szővegckbcn: szinte kizárólag a szinoptikusokat veszi figyelembe, Já
nos evangéliumát mellőzi, jóllehet a IV. evangélium lényeges része az újszövetségi iratok nak.
(Kűlőnben is, nemcsak János prológusában, hanem már pl. Fil 2,6-1 I Krisztus-himnuszában is
megtaláljuk azt a hitvallást, hogy Jézus Krisztus "isteni alakban" volt, Istennel egyenlő, majd
.crnberi alakot vett fel", "kiüresítette önmagát", és felvette a .xzolga alakját")

5 Hans Urs von Halthasar : Horrliihk eit I. 44X~A49.

6 Lásd B. Scsboüé SJ' "l.c procos contemporairt dc Chalcedoine", in: RSR 1977 il, 45X()~
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Jól illusztrálja ezt a kérdéskört W. Kasper és H. Küng eszmecseréje a fentebb említett Grund
fragen der Christologie heutc címü kötetben (141 183). Kasper, aki egyébként maga is bírálja a
khalkedoni modcllt és az "alulról kiinduló" krisztológia útján halad Jesus da Christus cimű ösz
szegező művében, rámutat Küng egyoldalúságaira. kétértelműségeire; nevezetesen két lényeges
kérdést tesz fei a Christ sein krisztológiájával kapcsolatban: az egyik módszertani, a másik a tar
talomra (az eredményre) vonatkozik.

I. Miként tudja Küng kiivetkczetesen tartani ..alulról kiinduló" krisztológiáját" Küng ugyanis
azt állítja. hogy a keresztény hitet nem lehet történetileg igazolni, mert azt csak egyedül Isten iga
zolhatja. aki Jézus Krisztus által szolt ; ám akkor hogyan jutnak cl az emberek a hitre? E hitben
ténylegesen teológiai elem is jelen van: az "alulról"-ban megjelenik egy .Jelülről": és a mai em
bereknek éppen az a problémájuk. hogy miként lehetséges ez. W. Pannenberg és mások kimutat
ták. hogy mi Jézus feltámadásának hitére az apostoli egyház tanúságtétele alapján jutunk el.
A Krisztus-hit konstitutív eleme: .fides ex auditu" (Rám 10.17). tehát itt felmerül az egyházi
dogma kötelező volta. az, amit teológiai értelemben tradiciónak nevezünk.

2. Ami pedig a kizárólagos ..alulróljövő" krisztológia tartalmát illeti: Kicsoda igazában Jézus
Krisztus' Vajon csupán egy ember (emberi személy), akiben a kegyelemközlő emberszerető Isten
cselekvőenjelen volt és van. avagy lsten "egyszülött Fia", aki a khalkedoni dogma szerint "nem
összevegyülve és nem szétválasztva" Jézus emberségében, általa müködik? Mindezzel felmerül a
kérdés Jézus isteni személyére, praeexistenciájára és megtestesülésére vonatkozóan, és itt a krisz
tológin a Szenthárornság-tanba kapcsolódik. Igaz, Küng nem veu el az egyházi hagyományt, bár
"másodlagosnak" tartja azt, és nagyon lebecsüli a klasszikus krisztológia "ontológiai" kijelenté
seit. szembeállítva azokat a Biblia .Junkcionális" szemléletével. A khalkedoni dogmát (isteni és
emberi természet) is funkcionálisuri értelmezi: Jézus és az Atya kőzötti egység nem létegység, ha
nem csak kinvilatkoztatási és cselekvési egyscg. Dc ha Jézus Krisztus üdvőzitő funkciója nem
alapul Jézus Krisztus ontológiai létén (amelyet egyébként már az Újszövetség is tanúsit), akkor a
Jézus-esemény ..levegóben lóg". megalapozatlan marad. akkor esetleg csak az emberiség megvál
tásvágyának kivetitése marad.

Kasper és Küng eszmecseréjét csak példának hoztuk fel, hogy problémánk időszerűségét il
lusztráljuk. A Küngnél tapasztalható tendencia bizonyos mértckig E. Schillebeeckx nagy Jézus
könyvében is észlelhető, bár a domonkos teológus mcrsékcltcbb kijelentéseiben 7 Érthető, hogya
mai krisztológia. felelve a modern valláskritika kihívásaira, keresi, miként ad választ Krisztus
üzenete a-felszabadulást kereső mai embernek, tniként segit a kereszténység a humanizálásban és
a történelem építésében, és ezért kidomborítja Jézus igazi emberséget, megmutatja az abszolút
felszabadítót. üdvözítőt. J. Moltrnann nagy érdeme az. hogya krisztológia eszkatologikus és tör
ténelmi (politikai) vonatkozásainak mcgvilágltásával. a ..reménysé& teológiájával" választ kere
s51tt a marxizmus által felvetett emberi problémákra. De a kereszténységet nem lehet lefokozni
- hacsak nem akarjuk kiüresiteni . humanitárius ideológiára.

Tétjünk vissza a krisztológia fentebb felvetett alapnehézségére : a kiindulópont, illetve a "fent"
és .Jent" közötti lehetséges kapcsolatra. A teológia. jóllehet a ..tudás" regiszterén fejezi ki magát,
hitvalló tudás. amennyiben egy hivő közősség (egyház) ölén születik és bontakozik ki, a közössé
gi hitvallásból meríti létjogosultságát, ősztönzését...igazságát" és praxisát is. Mert Jézus Krisz
tus teljes igazsága nem mint önmagában álló "objektum" létezik, hanem mint egy kőzösség hite
által megélt és megvallott valóság. Ez az igazság-valóság a Lélek életében való kőzösségi részese
dés: a kőzősseg úgy ragadja meg azt. mint az elő Krisztus ajándékát és jelenletét. Krisztus igaz
sága tehát elválaszthatatlan a hitvallástól. a hitélettől. a hitközösségtől.

..Az egyház önmagát fejezi ki. amikor kifejezi Krisztust : elmondja, miként érti a Lélekben ki
engesztelődött mindenséget. saját sorsát, amelybe Krisztus Húsvétja belevonja a történelmet: ta
núskodik arról a létről, amelyet kapou, hirdeti ezt az új valóságot és megtéresre szólít fel.
A Krisztusban való hit megvallása tehát kifejezi az egyház önértclmezését, ez pedig egy Másikra
utal. minthogy Krisztusban való létéről tanúskodik. A hitvallás válasz a Lélek meghívására,
amely lsten Szavának kifejeződése ( ... ) Az egyház hitvallása nem egyszerűen egy történelmi ta-

7 E. Schillebeeckx OP: Jesu, Dic Geschichte 1'011 C/IIen; t.cbcndem. Herder. 197 :; . Lásd K. ll. Neufeld SJ kritikáját: "Spu
ren von Jesus", Stimmen der Zeit, 1976. október
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núságtctel az apostolok Jézusról szóló tanúságának továbbadása. A hitvallás számára Krisz
tus nem a múlt embere, sem egy másik világé. Amint az apostolok tették, az egyhúz is a jelenben
hirdeti Krisztust: hirdetve megvallja. hogy Krisztus most él: benne, az egyházban él és az belőle

él. De az apostolok tanúsúgtételére való hivatkozás lényeges az egyháznak, hogy állithassa: az a
Krisztus, akivel ma él, ugyanaz a Jézus. aki életünket elte más emberekkel. Nem valami történel
mi garancia keresése ez, hanem az egyház tanúskodása arról. hogy mindig ugyanazzal a Jézussal
van. hogy Benne maga az egyház is minden ember számára a világból az Atyához való átmenet
eseménye. A teológia funkciója az, hogy kifejezzeés kibontsa ezt a vonatkozást ( ... ) A teológia
bensőségcsenkapcsolódik a prédikációhoz: nem a kereszténység eredetére vonatkozó történeti
'beszéd' tdiscours), nem is a kereszténység 'lényegére' vonatkozó elméleti 'beszéd'. Nem léphet
ki a hit köréből. hogy magának történeti alapot vagy.elméleti verilikációt találjon. A teológia
mindig magán viseli a hit, az ingyenesség él; az alázat jegyét.:"

De ha nem léphet ünk ki a hit kőreből. akkor nem forgunk-e rnódszertuni circulus vitiosusban?
Akkor mire való az exegézis kutatása és a történelmi-kritikai módszer? Nem esünk-e igy át a hi
perkritika és a racionalizmus ellentétébe. a fideizmusba?

A "hit köre"

Két zátonyt kell tehát elkerülnünk: egyrészt a "pozitivista", racionalista szemléletet. amely ki
kapcsolja a természetfelettit (a krisztológiában : a "felülről" jövő elemeket); másrészt a fideiz
must, amely kihúz minden "ésszerű" alapot a hit alól. Ehhez jobban el kell mélyitenünk a tanú
ságtétel és a teológiai értelemben vett tradíció eszméjét, illetve funkcióját.

Jézus története között és 'közöttünk az egyház tanúságtétele a kapocs. Manapság válságban
van a tanúságtétel ( témoignage ) eszméje, amely a Megtestesülés történelmi valósúgának kétség
bevonását tükrözi. Erre nagyon jól rámutat Jean Guitton Jézus prohlémájáról írt könyvében.
MindenekelőttGuittonnal hangsúlyozzuk : nincs szimmetria a hitetlen és a hivő magatartása kö
zött. A hivő keresztény bátran szembenéz a nehézségekkel: helyet ad a kérdezésnek. amikor hite
alapjait megvizsgálja. Megengedi azt, hogy ha hite tévedésen alapszik, ak kor meg kell változtat
nia magatartását. Szent Pál hitünk alapjáról. Krisztus feltámadásáról írva ezeket állitja : "Ha
Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér hitetek ... " (IKor IS.14). Viszont a hitetlen kritikus
nem mondja ezt: "Ha Krisztus föltámadt, hiábavaló az én tudományorn-úllitásom". Miért van
ez'! Azért, mert a hitetlen II priori-val, előitélettel kezdi vizsgálódását. Már eleve azt tartja, hogy
minden olyan tanúságtétel, amely a feltámadás tényét állítja, tévedés (csalódás, hallucináció, csa
lárdság stb). A hiperkritikus olyan módszert választ: amely eleve kizár minden "természetföl1öt
tit". Márpedig gyanús minden olyan teória, amely eleve kizárja, hogy kétségbevonják, Az igazsá
got őszintén kereső ember minden eshetöségre kész; nem hiszékeny, de a tények előtt meghajlik.

De vajon a hivő nem "előítéletekkel" szemléli a "Jézus-jclenséget"? Igen, a nyitottsagon túl
egy bizonyos rokonszenvvel vizsgálja a Jézus-eseményt. Vajon ez a magatartás kárára van a
"történeti objektivitásnak"? Ha megértjük, hogy milyen "objektivitásró\" van szó, akkor azt
mondjuk: éppen ellenkezőleg. Ma már a történelemfilozófia általában elismeri, hogya szellem
tudományok terén lehetetlen a pozitivista értelemben vett objektivitás: a fac/um brutum meg
ismerése lehetetlen. A szubjektív szemlelet. intencionalitás belejátszik a történelmi megismerés
be. Egészen sajátságos ez az intencionalitás a Jézus-jelenség vizsgálatánál. Hiszen az evangélium
ban rögzített élmények feltételezik a tanúk "szubjektív" szemléletét (hitét). Ezt a "szubjektivi
tást" nem értelmezem eleve úgy, hogy illúzióról. csalódásról van szó ; hanem: az első tanúk bizo
nyos jeleken (Jézus tettei, szavai, sorsa, egész személyiségc) keresztül észrevették azt. hogy .Jsten
ujja" van a názáreti Jézussal. A jelben "meglátták" a jelentést. Ezt a "hit szemével' tették. A hit
tanúságtétele úgy szemleli tárgyát. mint ahogya szetető személy a szeretett lényt. A tanúskodó
nem tud kőzömböscn tekinteni "tárgyára", nem tudja teljesen elkülöníteni magát tőle. Az evan-

s .I. Moingt : "Montré-nou, Je Pere", RSR. 1977/2,312 313. P. Moingt '·[fogadJa Bultmann alapvet;' ll1.'glátását a teoló
gia es a kerigma viszonyáról, dc dőntő szcrcpet tulajdonit az egyházi tradiciónak és Jézu-, iöncnelmi valóságúnak ; vi
szont ki akarja kűszőbőlni a Harnack-féle "tudomúnyos" igényli teológiai kutarás buktatóit.
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gélium tehát akkor is történeti lehet, ha a hivő keresztények hitvallását tükrözi. Az ősegyház ta
núságtétele áltai közvetitett Jézus-esemény nem kevésbé "objektív", mivel a tényeket hivűk: tanú
sága közvetíti. Ellenkezőleg: éppen a húsvét utáni események fényében, a tanítványok teljes hité
nek visszavetített fényében bontakozik ki a Jézus-esemény a maga teljességében. Jézus húsvét
előtti történetének kulcsát a húsvét utáni "értelmezések" adják. Így Jézus egész személye, földi és
transzcendens valóságának teljes dimcnzióju feltárul. A hit a tényeket az igazsághoz, a történel
met a valláshoz, a Iőldi Jézust az Isten kinyilatkoztatásához kapcsolja. A hivő nem fikeióra ala
pozza mcggyőződcsét,hanem történelmi eseményre, a tanúk tapasztalatára hivatkozik: de a té
nyeken, a tapasztalható eseményeken túl a transzccndenst célozza: az igazságot, az isteni
üzenetet.

Az újabb filozófiával tehát l'is,;e-röl, intcncionalitásról beszélünk. Arról van szó, hogy mit cé
loz a hivő megismerése, mi a megismerő szándéka. A jelenségeket lehetőleg verifikáIni kell, a tör
ténelmi tényeket meg kell ismerni, a szentírási szövegeket kritikai vizsgálatnak kell alávetni, de
mindezeken túl a jelentésre, az értelemre, a vallási üzenetre kell figyelni. Az evangéliumok szöve
ge egy üzenetet közvetít ezek a könyvek Jézus életének fontosabb tényeihez kapcsolnak bennün
ket (a részletkérdéseken lehet vitatkozni), dc ezeket a tényeket a hit már mint jeleket látja, és
megvilágítja azok jelentését. Még pontosabban azt mondhatjuk H. Durnéry-vel (La fili n'est pas
un cri, 27): A szóban forgó intencionalitás azt jelenti, amit a szővegek regisztrálnak : amit az írott
szöveg megörökít az apostolok és a szűlető egyház tapasztalatából. az nem más, mint azoknak a
ténycknek összessége, amelyek szübégesek és elegendők ahhoz, hogy minden idők hivője ugyan
azt az értékítéletet alkossa meg a Jézus-eseményről, mint amit az első tanúk alkottak meg.

Az evangéliumok kijelentik: íme. ezeken a tényeken nyugszik a nagy tanúk hite; így ítélték
I meg ők a tényeket. A felidézett történet és annak értelmezcse egyetlen egészet alkot az evangélis

táknál. Valaki vagvelfogadja mindkettőt, vagy mindkettőt együtt elveti. Így is mondhatjuk: az
evangélium egyszerre nyújtja a jeleket és azok értelmezési kulcsát. Jézus története azoknak a je
leknek összessége, amelyeknek értelmét áz apostoli egyház megfejtette. Miként az első tanúknak,
úgy nekünk is csak akkor tárul fel a jelek jelentése, ha a hit kellő megvilágításba helyezi őket.

A tények a hitfénveben: bizonyítják az igazságot, az igazság pedig megmagyarázza a tényeket.
Nem circulus vitiosus ez, hanem a "hit köre:'. Mert a tények és az igazság nem ugyanazon a

szinten helyezkednek el. Ugyanakkor a hit és a hít tárgya szorosan összefonódik ebben a tanú
ságtételben. A hit Krisztusa és a názáreti Jézus között nincs szakadás: az egyház húsvét (pün
kösd) fényében - a Lélek erejében felismeri, hogy Jézus a Krisztus, az Úr, és egyúttal felismeri
azt is, hogy ő maga Jézustól ered, Jézus misszióját kell folytatnia. Az írott evangéliumi szövegek
ben a születő egyház leszögezi álláspontját. kifejti hitét. és hirdeti ezt a bizonyosságot : Jézus
Krisztus az (JI', az üdvözítő. Mindcn későbbi hitnek, amely erre a tanúságtételre támaszkodik.
ugyanerre a vi.\"<,<'-re, inteneionalításra van szükségc, hogy ugyanazt elérje. amit az első keresz
tény tapasztalat kifejezett, amit az élő egyházi közösség megvallott és hirdetett. Mindez rávilágít
arra is, hogy a sola Scriptura egyoldalú értelmezése nem tartható. A bűvös körből csak úgy lép
hetünk ki, ha elfogadjuk at: élő. "alapitó" tradíciót. Hiszen az Írások az élő egyház ölén szűlet

tek; csakis ez a tradíció tárhatja fef igazi jelentésüket.
Mindezek után még hátra van az az alapvető megfontolás, hogy, miként az ősegyház, úgy a

mai hivő és teológus is. csakis a Lélek erejében mondhatja: Jézus Krisztus az Ur. A történész
mint olyan leírhatja az ősegyház Krisztus-hitének különböző szempontjait. vagy verifikálhatja a
hitkifejezések ortodoxiaját egy kor intézményes kritériumai alapján. De ezt nem mondhatja:
"Az apostolok Krisztusa valóban a názáret i Jézus"; 'vagy: ,.a khalkedoni Krísztus azonos az
apostolok Krisztusával" ; nem állíthatja pusztán történelmi itéletként. mert ezek az állitások a
hit .Jiirdetéséhez" tartoznak. A teológia (a "hivő" teológia) feladata az, hogy objektiven megvi
lágítsa-a történelmi hitvallások különbözőségeinkeresztül Krisztus azonosságát, és ez az azono
sitás il hit ítélete Következésképp a teológus csakis az élő egyházban - a hithirdető és hítvalló
egyházi kőzösségben végezheti feladatát, ahol Krisztussal és benne Istennel találkozhat, és ahol
a Lélek erejében megvallják: "Jézus Krisztus az lj R".

*
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A jelenkori krisztológia igyekszik válaszolni az exegézis által felvetett problémákra, nevezetesen
megoldani - "kibékíteni" - a történelem Jézusa és a kerigma Krisztusa közötti látszólagos ellen
tétet, "áthidalni" az újszövetségi krisztológiák és az egyház dogmája közötti állítólagos szakadé
kot. Figyelmünket a szétágazó kérdéskörnek csak egy szempontjára irányítottuk. Természetesen
a mai szekularizálódás, az új filozófiák és az ún.ortopraxis számos más kérdést felvet, amelyek
tárgyalásánál kikerülhetetlen a krisztológia és a .Szentháromság-tan elválaszthatatlan kapcsola
tának tisztázása". Vázlatos és mégis már hosszúra nyúlt tanulmányunkban nem térhetünk ki

.erre.
A különböző korokban más és más képet rajzolt a művészet Jézus Krisztusról, - a hivő áhítat

és a kor szellemisége szerint. Egyszer a szenvedő Jézus képét állította a hivők elé, - a megostoro
zott, megkínzott szenvedő Szolgát, aki elveszi a világ bűnét, valóban részt vesz az emberiség
"szenvedéstörténetében"; máskor a megdicsőült Krisztus ragyogó alakját, a Pantokratört, aki
lába alá vet mindeneket. A Szentírásban mindkét kép nyomait megtaláljuk. Pascal azon a neve
zetes éjszakán (1654. nov. 23.), amikor Jézus titkának tűzes kinyilatkoztatására "megtért", főleg

az agonizáló Jézus szemlélésétől rendült meg: Jézust látta, aki a Getszemáné-kertben ezt a csepp
vért érte hullatta, és aki haláltusát vív a világ végezetéig. Teilhard de Chardin inkább a feltáma
dott Krisztust imádta, aki mint Pantokratór az egész fejlődő világmindenséget visszaviszi az
Atyához.

Az egyházban helye van a különböző lelkiségeknek, sőt még a különböző krisztológiáknak is.
Az egyetlen, soha ki nem merithető misztériumot más és más oldalakról közelíthetjük meg. Csak
szemléletünk ne legyen kizárólagos. A teljes húsvéti misztériumot kell megvallanunk, amely vi
szont nem választható el a "történeti Jézus" rejtélyétől. E "támpont" nélkül a kereszténység gnó
zis, ideológia lenne. Viszont Ic kell mondanunk az "archeologizálásról" is: teljesen sohasem tud
juk "rekonstruálni" a múltat. Sokan szívesen zarándokolnak el a Szentföldre, hogy Jézus nyom
dokainjárjanak, hogy megidézzék a múltat. Ez érthető és dicséretes. Péguy feledhetetlen versek
ben énekelte meg ezt a nosztalgiát:

Boldogok, akik e földön látták őt járni-kelni . . .
Jeruzsálem, Jeruzsálem. te áldottabb vagy, mint Róma városa. . .

De ne feledjük: a legfontosabb nem az, hogy visszavágyódjunk a múltba, hanem hogy itt és
most találkozzunk a Feltámadottal, és Lelke által belőle éljünk 10.

9 A mai problematikát is figyelembe vevő kiegyensúlyozott ősszegezés: Kereszty Rókus: Krisztus, Teológiai Kiskönyv
tár II!4-5, Róma, 1977.
10A szerző jelen tanulmányának bővebb kifejtésétlásd a Jézus Krisztus megkiizelitése C., 1978-ban Rómában megjelent
kőnyvében. A Világosság 1980. évi októberi számában Horváth Pál. az MTA Filozófiai Intézetének tudományos munka
társa Krisztológiák a mérlegen c. tanulmánya méltatja Szabó Ferenc SJ e munkáját is...Szabó Ferenc kőnyve az előszó

tanúsága szerint nem krisztológiai szakmunka; a szerzőt nem az eredetiségre törekvés, az újat mondás szándéka vezetle,
hanem a tisztázás és a tájékoztatás igénye ... - írja tőbbek kőzt ... Szabó vállalkozásának szükségszerűvelejárója a kötet
be gyüjtött írások hangvételének és műfajának sokfélesége. Helyet kapott iti az evangéliumok Jézusáról szóló
rádióelőadás, több teológusportré. módszertani vagy ideológiai kérdéseket elemzö tanulmány és az elmúlt évek kriszto
lógiai irodalmának javát kritikus szemmel áttekintő könyvismertetés-sorozat is. Így együtt azonban a sokféle írás bepil
lantást enged a mai teológia műbelyébe, eligazít a különféle krisztológiai törekvések között és igazolja a szerző azon véle
ményét, mely szerint a katolikus teológia ma az útkeresés korát éli. Tévednek azok, akik napjainkban a divergensnek tű

nő hitértelmezések sokasága láttán már az új teológia csődjéről beszélnek, bár a túlzottan derűlátókkal ellentétben azt
maga Szabó Ferenc is kiemeli, hogy az egyház eszmei megújulásának folyamatában egy új elméleti szintézis kilátásai je
lenleg még megítélhetetlenek."
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