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Egy katolikus egyháztörténész, biblikus, biográfus, szepiro számára nem lehet
nehezebb, de egyben hálásabb feladat, mint a kereszténység alapítójának, Jézus
történetének megírása. Egy nem hivő, marxista történész számára sincs nehezeboy
de egyben hálátlanabb feladat, mínt egy ilyen műről katolikus folyóiratban ismer
tetést írni. A világot, embert, történetét eviláginak, immanensnek tartó materialista
s a mindezt transzcendensnek vélő vallási-idealista világnézet természetesen ezen
a ponton ütközik a leghevesebben. E kibékíthetetlen ellentét egyrészt óhatatlanul
ráveti árnyékát a marxista történésznek egy Jézus történetét illető szűken mérhető.

elismeréseire, másrészt ronthatja bőven adagolható kritikai megjegyzéseinek hitelét.
Hálátlan, de nem reménytelen, még kevésbé szükségtelen feladat! A keresztény

ség alapítója, akármilyen áthidalhatatlan világnézeti ellentét választ is el vallású
tól, ~ehetett (későbbiekben látni fogjuk: az is vo~t) történeti személy; tanítása hit
rendszere, ennek megjelenési formál, szervezeti keretei - akár személytől függet
lenül is - történeti jelenségek; nemcsak lehetővé teszik, de igénylik is a történeti
megközelítést. Ezt legalábbis a múlt század vége óta, a P. Lagrange és A. Bea,
a "Biblia bíborosa" által a katolikus biblikumban végrehajtott, ljjas Antal által
szépen jellemzett fordulat, a történelmi módszer győzelme óta nem utasítja el,
ellenkezőleg: imponáló eredményekkel képviseli a katolikus tudományosság. Jézus
életének és életművének történeti megközelítésében tehát - bár ez a marxista tör
ténész számára az egyetlen, a katolikus történész számára csak az egyik lehetséges
megközelítésl mód - találkozhatnak egymással a különböző világnézetű kutatok.
A találkozás eredményessége attól függ, valóban történeti mű-e a Jézus története?

Nos, ljjas Antal Iegújabb kétkötetes Jézus történetéről bízvást el lehet mondani,
hogy az egész eddigi magyar katolikus irodalom legtörténetibb jellegű Jézus-könyve,
s mint ilyen rangos helyet foglal el a világkatolicizmus irodalmában is. Vállalkozá
sának újszerűségét és létjogosultságát az illusztris szerző találóan az - általa egyéb
ként nagyra becsült - Papini Krisztu.~ történetével való szembeállítással fejezi ki:
"Röviden szólva, egy Krisztus története című könyv esetleg a minímálísan legszük
ségesebb történeti adatokkal ~eérve, inkább teológiai mú (esetleg szépirodalmi jel
leggel, mint Papinié). Egy Jézus története viszont, esetleg a Iegminimálisabb teoló
giai adatokkal beérve, a történetíró munkája. Történeti adatokat dolgoz fel. Törté
nelmi környezetet ábrázol." (I. k, 45. l.) Éppen ezért korszerű, modern, emberközeli
ez a történeti Jézus-kép.

A Jézus története számomra egyik legpozitívabb vonása a szó teljes értelmében
vett egyetemes történeti szemlélete. Csak rokonszenvező vísszhangot válthat ki a
történész-olvasóban a Jézus-történet ilyen intonálása: " ... olyan könyv, amely a
Jézue története cimet viseli homlokán, nem zárulhat térben és időben korának Pa
Iesztlnájára, Az ő története sokkal korábban kezdődött." (I. k. 31. l.) Valóban, a
könyv bátran átlépi a korábbi Jézus-történetek Európa-centrikus szemléletből fa
kadó provinciális Ieszűkítettségét, amelyből korábban még apologetikus érvet is
kovácsoltak, a kereszténység isteni eredetét .bizonyítván vele. Ami e könyvben Jé
zussal vagy Jézus körül történik, az nem a Római Birodalom egy kis távol eső>

zugában zajlik le, hanem a népek, a korok, kultúrák nagy országútján. Jézus tör
ténetéhez hozzátartozik a négyezer éves "sumér-sémi kulturális internacionálé" pát
riárka-ösökkel, zsidó királyokkal, föníciai hercegnőkkel (köztük a Kárthagót ala-
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pító Dídóval), a Babilonban keletkezett Ige-fogalommal, az Emberfia névvel. Be
lejátszik a történetbe a zsidó hellénizmus és a Nagy Sándor utáni Nagyszír Biroda
lom azoknak a valláséleti csoportosulásoknak a kialakításával, amelyekkel való
ütközésben teljesedett be Jézus élete. De nem független a Jézus-történet a Római
Világbirodalom kialakulásától sem, amelynek során az egyiptomi hellénisztikus
monarchiától vezetett görög Kelet kénytelen volt meghódoini a köztársasági ha
gyományt és a gondviselésszerű vezérséget egyesítő, Octavianus Itáliájától vezetett
latin Nyugat előtt. Kisebb arányokban és kevésbé drámai körűlmények közt ugyan
ez történt Augustus alatt Nagy Heródes nagysémi birodalmával is. Az Augustus
által összekovácsolt birodalom aztán világot átfogó kerete lett egy világot átfogó
vallásnak, amikor a bibliai "idők teljessége" elérkezett.

A Jézus-történet másik figyelemreméltó erénye a Jézus korabeli társadalomnak
nagyvonalúságában is találó rajza. A Jézus korában is a zsidóságnak csupán ki
sebb részét egyesítő, mintegy 600 OOO lelket számláló palesztinai zsidóság igen tarka
osztálytagozódást mutat, amelyet még tovább kuszál a vallási irányzatok szermtí
megoszlás. A vagyoni és szellemi arísztokráciát a főpapok, a szadduceusok jelen
tették. Ök a hellénizmus nagy nemzetközi áramlatába akarták bekapcsolni a zsidó
ságot. Rómával szemben a megbékélés politikáját hirdették. Az összlakosságnak fél
százalékát sem tette ki, alig 3-6000 főt számlált a Törvény aprólékos kidolgozá
sával és egyes jogesetekre való alkalmazásával foglalkozó, páratlan tekintéllyel
rendelkező szellemi réteg, az irástudók kasztja; megélhetésük forrása - különös
módon - a kézművesség volt. A hellénizmussal és Rómával ellenségesen álltak
szemben. Közéjük számított fellépése után - "kimutatható képzettségének" hiánya
ellenére - maga Jézus is. Az írástudók tanításából a széles kispolgári bázissal
rendelkező, főképp jeruzsálemi kalmárokból, kézművesekből. jobb módú vidéki
földesgazdákból álló farizeusok kovácsoltak politikai programot és mozgalmat. A
kézművesekből, iparosokból, szegény falusi parasztokból, pásztorokból álló nép
nyolcvan százaléka az írástudókat és farizeusokat követte. Ennek ellenére saját ha
zájukban az uralkodó hatalommal szemben állandóan ellenzékbe szorultak. Ha
még ezekhez hozzászámítjuk a társadalomból kivonuló, önálló kolostortelepeket lé
tesítő, szélsőségesen radikális felfogású esszénusokat, nagy .vonalaiban előttünk áll
a Jézus korabeli zsidó társadalom képe. Ennek [elentőségét az adja meg, hogy be
lőle nőtt ki a korai kereszténység. Ahogy a könyv Jézus fellépésével, tanítótevé
kenvségével kapcsolatban képet ad a vonzáskörébe került társadalmi osztályokról.
rétegekről. a bár nem gazdag, de azért jómódú "maszek halászszövetkezetek" tag
jairól, kézművesekről, kalmárokról. adószedőkről, tisztekről, tisztviselőkről. tehetős

vidéki földesgazdákról stb., ahogy hangsúlyozza a mozgalom városi jellegét (I. k.
286-237. l.), az a kereszténység társadalmi bázisának meglepően újszerű, de telje
sen hiteles bemutatása, összhangban van a legújabb marxista kutatásí eredmények
kel, amelyek a kereszténység társadalmi oázisát a városi kisárutermelő rétegekben
keresik (ld. Komoróczy Géza tanulmányait a Világosság 1971/4; 6. számaiban), nem
pedig - mint korábban, Engelsre hivatkozva - a rabszolgák és elnyomottak közt.

Egy Jézus-életrajzot ismertető marxista történész nem térhet ki annak meg
válaszolása elől: hogyan vélekedik Jézus történetiségéről. annál kevésbé, mert köz
véleményünkben helytelen vélekedés kapott lábra, mintha' ti. a vallásos-idealista
világnézet egyszerűen megkövetelné, az ateista-materialista pedig kizárná Jézus
történetiségének elismerését. Ez a felfogás gyökeres revízióra szorul, Hogya Jézus
történeti létezését először kétségbe vonó XVIII. század végi, XIX. század eleji ra
cionalista bibliakritikáról ezúttal hallgassak, a Jézus történetiségét a XIX. század
végén legradikálisabban tagadó ún. mitológiaí iskola képviselői, A. Drews és társai
tagadásukat éppen vallásos szempontokkal mctiválták. Mínthogy szeríntük az éler
eszmei eredetű, és abszolút érvényük csak az eszméknek van, el kell vetni az álta
luk .,vallásos materíalízmusnak'' nevezett felfogást, amely a vallást történeti szemé
lviséghez. vagyis Jézushoz kapcsolja. Mint ismeretes, napjainkban is van olyan pro
testáns álláspont - elég itt Bultmann nevét említenem -. amely .Iézus történeti
kilétének tisztázását nemcsak lehetetlennek. hanem egyenesen fölöslegesnek is tart-
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ja, s lényegesnek csupán az igehirdetésben újjászülető Jézust tekinti. Bár tudom,
hogy a katolikus felfogás ezen a téren más, azért lényegében egyet lehet érteni az
zal a megállapítással, hogy Jézus történetének elismerése elsősorban "... nem a hit
követelménye, amely ezzel ugyan még nem sokat nyerne ... ; ez sokkal inkább egy
teológiailag nem sokat mondó történeti tény". De ha a hit meglehet a történeti
Jézus nélkül, a hitetlenség is összefér a történeti Jézussal. (Az már csak módszer
tani kérdés, hogy - nézetem szerint - a kereszténység eredetének tisztázása egy
marxista történész számára is sokkal könnyebb Jézussal, mint Jézus nélkül.) Éppen
azért nem lehet azt állítani, hogy Jézus történetiségének kérdésében valami egy
ségesen kötelező tagadó álláspont kötné a marxista történészeket. Az állásfoglalás
mindenkinek tudományos meggyőződésétől függ.

Nem titok a Vigilia olvasói előtt sem, hogy a mérleg a marxista történészek
táborában az utóbbi időben inkább a Jézus történetiségét vallók javára billen, füg
getlenül a kérdés vallási vonatkozásaitól. Ma már egyre kevesebben vallják azt a
korábbi marxista, de polgári történészek által is képviselt nézetet, hogya Jézus-kén
kialakulásának útja az Isten emberré válása lenne, nem pedig egy történelmileg
létezett személy utólagos "istenítése". Bár mi az evangéliumi történeteket változat
lanul lényegében Jézusról, a prófétáról, a végítélet Messiásáról, a Logoszról. az
egész közösség helyett szenvedő Emberfiáról évszázadok során kialakult mttológiaí
sémák utólagosszintetizálásának és historízálásának tartjuk, ebből szükségszerűen'
következik, hogy a folyamat kijegecesedésí pontján egy történeti személynek. az
időszámításunk körüli évszázadok egyik ihletett, tanai és tettei miatt vértanúhalált
halt júdeai népvezérnek és prédikátornak kellett állnia, akit esetleg Jézusnak, Jó
zsef fiának neveztek (Hahn István, Világosság 1966. 4. sz.), akinek valóságos kilétét
csak a különböző, egymásnak is sok tekintetben ellentmondó mítológiaí sémakon
áthatolva lehet fölfedezni. Jézus történetiségének ezzel a minimális elismerésével
adva van az a bázis, amelyen hivő és marxista történészek egyaránt megvethetik
lábukat.

Ez a bázis a Vigilia olvasóinak szemében talán szűknek látszik, de minden
kiindulási bázis ilyen. Kibővülése a továbbhaladás lendületétől és ütemétől függ.
fjjas Antal Jézus történetének egyik legnagyobb (ha nem éppen a legnagyobb) ér
deme az, hogy a további együttműködésre is gazdag lehetőségeket kínál, elsősorban

módszertani téren. A szerző a Jézus-történet rekonstruálásához a korszerű tudo
mányos eszközök egész arzenálját felhasználja: biblia- és irodalomkritikát, forma-

, történetet, nyelvészetet. kortörténetet (hogy az utóbbit mílven eredménnyel, arról
már szóltam). Természetesen ezeknek a módszereknek alkalmazásában a hivő és
a nem hivő történészek közt jelentős eltérések mutatkozhatnak, így különösen a
biblia, illetve pontosabban az evangéliumok kritikájában. A marxista történészek
az evangéliumok aláértékelésére lesznek hajlamosak, a hivők a túlértékelésére. Nem
lehet azt állítani, hogy a marxistáknak az evangéliumokat illető bizalmatlansága
teljesen alaptalan lenne, hiszen a bibliakritika életrajzi, történelmi adataiknak óriási
többségéről kimutatta megbízhatatlanságukat, tendenciózus voltukat. Ugyanakkor
el kell ismerni, hogy ez az egészében indokolt bizalmatlanság részleteiben nem
egyszer indokolatlan bizálmatlanságba csapott át, például abban a felfogásban,
amely az evangéliumoknak történeti felhasználhatóságát kereken tagadta, figyel
men kívül hagyva, hogy a tudomány nemcsak cáfolta az evangéliumok egyes meg
állapításait, hanem másokat ugyanakkor megerősített, továbbá azt, hogy az evan
géliumok nem csupán mítoszokat tartalmaznak, hanem ezeknek ellentmondó, te
hát történetileg értékesíthető közléseket is. Ugyancsak túlzásnak volt tekinthető az
evangéliumok keletkezésének túl kései időre, a II. század második felére való da
tálása a század eleje helyett, az európai művelődés kategóriáinak rákényszerítése a
Biblia egészen más világára stb. A marxista történetkutatás szerencsére már túl
jutott ezen a hiperkrltikai szakaszon. Ugyanakkor egészséges változás következett
be a katolikus bibliatudományban is a történeti módszer egyre kiterjedtebb és ered
ményesebb alkalmazása terén. Ma már a katolikus biblikum sem tekinti abszolút
értékű forrásoknak a Bibllát történelmi téren, hanem csak a hit és erkölcs terüle-
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tén. A Jézus története többször, néha szinte türelmetlenül is hangsúlyozza ezt, pél
dául: "Hányszor meg kellett írnunk az evangéliumokról, hogy nem történeti köny
vek, hanem Jézus Istenember volta melletti hitvallások. Az emberi események
csak annyiban érdeklik őket, amennyire szükséges és elkerülhetetlen." (II. k. 649. 1.)

Az evangéliumoknak ez a katolikus biblikusok által is elismert történeti korlá
tozottsága teszi szükségessé egy egész sereg bibliai "segédtudomány" alkalmazását.
Ezeknek művelésében - nézetem szerint - a hivő és a marxista történészeknek
még szorosabb együttműködése alakulhat ki, mínt a szoros értelemben vett biblia
kritikában. Iíras Antal nagy szakavatottsággal. nemegyszer bravúrosan alkalmazza
ezeket a segédtudornányokat, példát adva hazai bevezetésükre. Vonatkozik ez első

sorban az irodalomkritikára. A könyv általában nem téveszti szem elől Jézus élete
és tanítása áthagyományozásának három fázisát: 1. Jézus nyilvános működését, 2.
az erről szóló apostoli-ősegyházi igehirdetést és végül 3. ennek evangéliumi írás
ba foglalását: tisztában van azzal, hogya történeti igazság csak többszörös közve
tettséggel ismerhető fel. Ugyancsak termékeny módszerré válik a szerző kezében a
formatörténeti vagy szociológiai módszer, amelynek segítségével meg lehet állapí
tani a szóbeli és írásbeli hagyományozást irányító törvényeket, az egyes hagyo
mányok "életbe ágyazott helyét" (Sitz im Leben), vagy - mint a szerző nevezi 
"élő okmezőnyt", továbbá a szóbeli és írásbeli továbbadás formáit (litera1'isc-he
Gattung), mínd a tágabb értelmű "közlési modellt", mind az ennek alárendelt "köz
lési öntőformát". (Ezek a formatörténeti szakkifejezések egyébként a szerző sze
renesés magyarításai, találó és kifej 2ZŐ szóleleményeí.) Végül hallatlanul érdekes
eredményekre vezetik a szerzőt a Jézus anyanyelvének számító arámmal folytatóta
nyelvészeti vizsgálatok (pl, az abba=édesapám értelmezése, a Péternek adott egy
házfői megbízatásnak arám nyelvi hitelesítése stb.).

E sorok írója eddigi fejtegetéseiben elsősorban azokra az érintkezési pontokra
irányította figyelrnét, amelyeket a hivő és a marxista kutatás számára Ijjas Antal
Jézus története felkínál. Természetesen nem csupán találkozási, hanem ütközési
pontok is vannak a kutatásban - a világnézeti ellentétről nem beszélve -, ame
lyekre a teljes igazság és őszinteség jegyében folytatott párbeszédben legalábbis
utalni kell. A kisebb jelentőségű kérdéseket (pl. ősmonotheizmus és különösen a
sémi ősmonotheizmus, a pátriárkák történetisége stb.) mellőzve, itt csupán néhány
lényegesebb kérdésre koncentrálnék. Ezek közt első a történeti Jézus-kép kiala
kulása. Az egységes, a próféta, a Messiás és az Emberfia vonásaiból összetett Jé
zus-kép nézetünk szerint nem Jézus élete és tanítása során alakult ki (tanulságos
ebből a szempontból Jézus Keresztelő Jánoshoz való viszonyának elemzése), hanern
csupán az apostoli-ősegyházi igehirdetésben jött létre, legalábbis teológiai meg
fogalmazásban. Másik lényeges probléma az eszkatológia és az ősegyház viszonyá
nak tisztázása. A szerző elhárítja magától ezt a feladatot, s egyszerűen adottnak
veszi Jézus egyházalapítását (I. k, 42-43. 1.), holott az egyház eszméjét elvileg és
történetileg is csupán az eszkatológiával való szakítással lehet megindokolni. Az
eszkatológiával függ össze az őskeresztény jövedelemközösség problémája. A jöve
delemközösség nem volt más, mint a végítélet bekövetkeztéig még hátralevő idő

átvészelésenek módja a gyülekezetben (a hegyi beszéd értékelésének is itt van a
kulcsa), az esszénus termelési közösség analógiájára. Ide kívánkozik annak meg
jegyzése is, hogy a könyv Jézus és tanítványai, valamint az esszénusok kapcsolatát
- a történeti érintkezés elismerése ellenére is - szinte kizárólag az ellentét s nem
az azonos gazdasági-társadalmi feltételekból magyarázható párhuzamosság vagy a
kölcsönhatásból eredő rokonság jegyében ábrázolja. Végezetül itt van a csodák kér
dése, amelyben a hivő és a marxista történész álláspontja jelenleg kiegyenlíthetet
lennek látszik. Ha a hivő történész W. Trrlhnggel szólva megállapítja: "Egy min
den csoda vonását nélkülöző Jézus - történelmietlen" (I. k. 10. l.), a marxista tör
ténész számára ennek ellenkezője az igaz. A marxista történész a csodákat - ere
deti tartalmukat tagadva - csak mint művelődéstörténetí és történetpszichológiai
jelenségeket méltányolhatja, és társadalmi, nyelvi szimbolfkus, pszichológiai értel
mezést adhat nekik, mint adott a szerző is a Szentek életébe foglalt több csodának,
amit annak idején elismerőleg regisztráltam (Vigilia 1970/4. sz.), A Jézus történeté--
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ben azonban alig alkalmazza ezt a módszert; sietek hozzáfűzni, hogy ahol mégis,
ott nagyon érdekes eredményekre jut. A halottfeltámasztás csodáiról szólva pél
dául, kideríti, hogy Jézus kortársai az egy-két nappal a halál után bekövetkezett
feltámasztást nem tartották igazi csodának, mert föltételezték, hogy az emberi
lélek a halál után egy-két napig még szorosan a test közelében tartózkodik, s így
azzal ismét egyesíthető; a több nappal a halál után bekövetkezőt már igen. (I. k.
386-387. l., II. k. 515, 712-713. l.) Tudom, hogy a szerzőnek a csodák kérdésében
mutatkozó tartózkodása mögött legalábbis részben dogmatikai akadályok rejtőznek;

de esak bizonyos mértékig, Jézus csodáinak tényét egy hivő katolikus nem von
hatja kétségbe, értelmezésükben azonban meglehetős szabadságot élvez, ha jól ér
telmezem a Vigilia és a Teológia hasábjain az ószövetségi, sőt az újszövetségi cso
dákról megjelent cikkeket. Hangsúlyozorn, hogy ezekkel az értelmezési kísérletek
kel nem értek maradéktalanul egyet, eredményeiket is felemásaknak tartom, de a
csoda historizálásának, szociologizálásának, pszichologizálásának, szóval a csoda
.•megszüntetve-rnegőrzésének" tendenciáját okvetlenül helyeselni tudom.

Befejeztem ismertetésem mindkét részét, az elísmerőt is, a bírálót is, anélkül
természetesen, hogy akár egyiknek, akár másiknak a végére jutottam volna. A lé
nyeg azonban nem ez, hanem az, hogy előttünk van egy Jézus története, amelyben
a történetíségre nagyobb, a teológiára kisebb hangsúly esik, mint bármelyik eddigi
hasonló tárgyú magyar munkánál. A könyv lapjairól egy történetileg megfogható,
reálisnak tűnő, érdekes, bonyolult egyéniségű, mélyen és tragikusan emberi Jézus
arc pillant ránk, amelyen csak itt-ott villan fel az istenség dicsfénye. Persze ezt
a Jézus-képet mindenki másképp értelmezi: a hivő történész Istenből vezeti le ezt
az emberképet, a nem hivő az istenképet is az emberre vezeti vissza; a hivő az
emberhez hozzáadja az Istent, a nem hivő kivonja belőle. A két kép azonban ta
gadhatatlanul konvergál; mínél teljesebben fejezi ki és valósítja meg mindkettő

a maga emberképét, annál közelebb kerülnek egymáshoz. ljjas Antal a korszerű

tudományosság szintjén álló, mélyen humanista szellemű, magas irodalmi kvalitású
Jézus történetével mindent megtett ennek a közeledésnek érdekében, amit e sajá
tos témában egy katolikus szerző önnön világnézetének feladása nélkül megtehet.

GYORKI LÁSZLÓ

A SZENTÍRÁS IGAZSÁGA
A Szentírás, amint hisszük az Isten szava. Isten pedig maga az igazság, s O

nem mondhatott mást, mínt igazságot. A Szeritírásban tehát az igazságot találj uk,
s nincs benne tévedés. A "tévedhetetlfmség" tehát a sugalmazásból folyik, s a ta
nítóhivatal megnyilatkozásaiban is mint ennek következménye szerepel, amit nem
kell külön irattal kifejteni. A tévedhetetlenség követelménye egészen a legutóbbi
időkig úgy szerepelt, mínt a kinyilatkoztatás legfőbb, sőt egyetlen célja, amelyre
a figyelem összpontosult: a Szentírás azért van, hogy nekünk az isteni és abszolút
igazságot közölje mínden lapján s minden területen. A tudomány haladása által
a teológiai kutatás bizonyos fokig tompította ezt a nagyon is leegyszerűsített né
zetet. Sokkal rugalmasabb és helyesebb fogalom alakult ki, amelynek kikrístályo
sodását a tanítóhivatal legujabb dokumentumaiban találjuk meg. A II. vatikáni
zsinat hittani rendelkezése az Isteni Kinyilatkoztatásról ennek a fejlődésnek az
utolsó fokát jelenti.
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