
FARKASFALVY DÉNES

Jegyzetek a karácsonyéj evangéliumához

Az a kép, amit az elmúlt harminc év biblikusai Lukácsról megrajzoltak, leg
jobban LH.Marsha1l1971-ben megjelent könyvének címével foglalható össze:
"Lukács a történész és teológus". E kép kialakításának egyik fontos eszköze
volt Lukács evangéliumának és az Apostolok Cselekedeteinek mint két
kötetes műnek szerves összekötése, folyamatos olvasása. A két kötet törté
nete, használata, mondhatnánk "sorsa" annyira különböző volt, hogy nem
csak a mai bibliákban nem követik egymást, de - bármennyire is meglepően
hangzik - nincs tudómásunk egyetlen olyan kéziratról, régiről vagy újról,
latinról vagy görögröl, vagy bármilyen nyelvűről. amelyben a Lukács-evan
géliuma után rögtön az Apostolok Cselekedetei következnék. A Lukács-evan
gélium legrégibb fennmaradt papírusz kódexe a harmadik század elejéről

való: már ebben is, akárcsak a mai bibliakiadásokban, ezt a könyvet nem az
Apostolok Cselekedetei, hanem János evangéliuma követi.

Ezért hasznos, ha egy-egy alkalommal kizökkennünk az elmúlt 1800 év
megszokott távlatából és Lukács első fejezeteit - ezekben Jézus születésének
történetét - az egész lukácsi írásmű összefüggésében olvassuk.

Kezdjük mindjárt a történet elején. Jézus születésének idejét Lukács nem
Heródes királyságához (ahhoz Keresztelő János születését fűzte: Lk 1,5), ha
nem Augustus császár napjaihoz kapcsolja. Ám a kétkötetes mű távlatában
ő itt Jézus születésével olyan történtet kezd el, amely ugyan Betlehemben
indul el, de Rómában végződik, éspedig azzal, hogy Pál programszerűen és
végleges érvénnyel kijelenti: "vegye tudomásul mindenki: Isten megváltó
műve a pogányokhoz nyert küldetést, s közöttük meghallgatásra talál" (Csel
28,28). Ez Pál utolsó mondata s a kétkötetes lukácsi mű végső kicsengése.
Isten .megvaltö műve" (=szotérion) Isten üdvösségszerző üzenetét és tetteit
jelenti, amelyek megvalósítására Jézus született. A "nagy öröm", amit az an
gyal a betlehemi éjszakában a pásztoroknak meghirdet, nem más, mint az a
tény, hogy "ma Megváltó (=szótér) született Dávid városában: az Ur Krisz
tus" (2,11). Lukács művében ez a tény'. amellett, hogy "az egész népnek",
vagyis Izrael egészének szól, az egész "Okumené" számára - ahogy a római
birodalmat akkoriban nevezték - sorsdöntő esemény. Róma magát a "nem
zetek anyjának" szerette tekinteni, és valóban, Augustus korának idillikus
emléke úgy áll a művelt római előtt, mint az a ritka történelmi időpont,

amikor a birodalom egészében béke honolt, és Róma a nemzetek tarka soka
ságát képes volt ebben a békében egybefogni és táplálni.

Lukács nem mulasztja el, hogy Jézus születéséhez egy másik - zsidó
szempontból sorsdöntő - történelmi eseményt is hozzá ne kapcsoljon: a
népszámlálást, amely a zsidóság emlékezetében Quirinius szíriai kormány
zóságához fűződött. A biblikusok és történészek tűvé tettek minden fellelhető

adatot, hogy Jézus születését, Quirinius szíriai működését és a népszámlálást
egy födél alá hozzák. Talán nem kellett volna annyira igyekezni: a pontos
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kronológiai egyidejűség nagyon valószínűtlen.A biblikusok egy része ezért
úgy gondolja, hogy ezúttal Lukácsot tetten érték: tévedett. Csakhogy Lukács
sokmindent tud, még ha nem is mindent úgy tud, mint mi. Ugyanakkor
nagyon árnyaltan hozza tudomásunkra, hogy mit miért mond el. Itt megint
műve második kötetéhez kell nyúlnunk, hogy gondolatainak mélyére lás
sunk.

Amikor az Apostolok Cselekedeteiben a zsidó hatóságok első keresz
tényellenes intézkedéseit elbeszéli, idézi a nagy tekintélyűGamáliel felszóla
lását, aki a főtanács gyűlésén a keresztényekkel szemben óvatosabb eljárást
javasol. Gamáliel úgy gondolja, hogy minden vallási mozgalomnak időt kell
adni, hogy kiderüljön, valóban Isten műve-e. Evvel kapcsolatban a Quirini
us-féle népszámlálás tanulságaira is utal: "Később fellépett a népszámlálás
idején a galileai Júdás és maga köré csábította a népet. Elpusztult azonban ő

is és minden követője szétszóródott." (5,37) Vagyis míg Augustus neve Jézus
születésekor a "világtávlatot" és a nagy birodalommal szemben Isten kicsi
mustármag-múvét van hivatva képviselni, Quirinius említése a zsidóság tra
gikus negatív magatartásának jelképe.

Heródes király után fia, Archelausz egy évtizedig sem uralkodott. A ró
maiak megfosztották uralkodói jogaitól, és Kr. u. 6-ban megkezdték Júdea
"beolvasztását" - bekebelezését. Ezt a feladatot kapta Quirinius mint a meg
nagyobbított Szíria teljhatalmú legátusa. A bekebelezett terület adózását neki
kellett megszerveznie. Ezért került sor a népszámlálásra. Hogy a népszám
lálás pontosan mikor és hogyan indult meg, aligha fogjuk valaha is rekonst
ruálni; Lukács mellett szól az a tény, hogy Quirinius, akinek életét igazán jól
ismerjük, már Heródes idejében (vagyis Jézus születésekor) Szíriában tartóz
kodott mint az akkori legátus tanácsadója. Tehát amit mond, részleteiben
alighanem pontatlan, de egy fontos szempontból találó. Részünkről volna
történelmi tévedés, ha nem vennénk észre ezt a szempontot.

A mai történésznek azt kell mondania, hogy Quirinius kormányzása - a
népszámlálással - egy olyan eseménysor kiemelkedő része, amely éppen
Jézus születése idején indult meg, és tulajdonképpen csak Jeruzsálem lerom
bolásával fejeződöttbe. Heródes élete utolsó éveiben - Jézus születése idején
- elvesztette már a rómaiak bizalmát, de trónját haláláig megtartotta. Ami
kor azonban meghalt, Júdea látszatfüggetlenségének felszámolása visszavon
hatatlanul elkezdődött. A Heródes-fiak csak "negyedes fejedelmek" lettek,
apjuk királyságát osztották fel. Archelaus kapta Júdeát, de a római várako
zásoknak nem felelt meg. Igy Júdeát hamarosan Szíriához csatolták, a "kor
mányzó" (legátus) pedig Quirinius lett, aki rögtön - a római adórendszer
bevezetése érdekében - végrehajtotta a népszámlálást. Flavius Josephustól
tudjuk a történetet, ő mondja el azt is, hogy ekkor kezdődött a lázadás,
amelynek élére a galileai Júdás, az úgynevezett "zelóta párt" alapítója állt.
Josephus mindezt nagyon jól tudja, mert egy emberöltővelkésőbb ő is zelóta
volt; ő is lázadt, csak okosabban: mihelyt elfogták, átállt a rómaiakhoz, majd
öregkorában az egész folyamatról (Heródestől Jeruzsálem lerombolásáig) iz
galmas történelmi regényt írt.

Quirinius neve a zsidóság szempontjából tehát fontos emlék, amit Lukács
nem akart kihagyni. Jelzi, hogya zelóta messianizmus, sőt egyáltalán a hi
vatalos messiásvárás szemszögéből, amely Jézust Jeruzsálemben és Pált Ró
mában visszautasította, az augustusi Pax Romana és a népszámlálásban tes-
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tet öltő nagy világ-egység nem volt sem békés, sem üdvösségszerzőkor. De
az Isten szempontjai mások. Az ő terve szerint a Quiriniusban kifejeződő

hatalomnak, amely a népszámlálást előírta, a Messiás már anyja méhében
engedelmesen és alázattal fejet hajtott.

Lukács tehát az általa ismert adatok közt mélyértelműösszefüggést lát. Az
egész hellenista világ békére áhítozik, a nagynevű Augustus ennek megva
lósításában a legfényesebb személyiség. Születésnapja (szeptember 23.) Lu
kács korában sokhelyütt (például Kisázsiában) az év első napjának számított,
mert vele indult el az antik Róma nagy kísérlete, hogy egyetlen nép kötelé
kébe fogja össze a világot. 6 jelentette a "békességet a földön", s ugyanakkor
a birodalom népei mint megváltót ("szótér"-t) dicsőítették. (Ezt bizonyítja
egy Prienében megtalált korabeli felirat.) Ez ellen csak a zsidóság lázadt a
maga nemzeti-történelmi öntudatának minden erejével. A maga kis területén
Quirinius kormányzata alatt meg is bontotta il békét, mert fegyveresen lá
zadt. Ebbe a történelmi helyzetbe születik bele Jézus, a Megváltó, ugyanitt
Júdeában, de nem mint a lázadás szimbóluma, nem mint a zsidóság elkülö
nülésének szószólója. 6 Isten terve szerint akarja Evangéliumával egybefogni
a világot. Teljes szegénységben születik, kifosztottságban, barmok szállásán.

Augustus és Quirinius neve arra szolgál, hogy a Jézus által szerzett meg
váltást egyszerre állíthassuk szembe a "hatalom" világmegváltó álmaival s
azok lázadásával, akik e hatalom ellen és a maguk szűkre szabott üdvösség
terve szerint keresnek Messiást. Ha előretekintünk. akkor már itt, a jászol
mellett meglátjuk és megértjük a történet végét. Pál mint ennek a hatalomnak
a foglya és áldozata jut el Rómába, hogy éppen ott adja át az Orömhírt "urbi
et orbi": a fővárosnak s benne a népek legvegyesebb és legegyetemesebb
gyülekezetének. Itt világlik ki a történetben megbúvó belső isteni logika. Az
Isten a hellenista álmot (a világegyetemességet) és a zsidó álmot (a messiási
beteljesedést) egyszerre húzza keresztül és valósítja meg. Keresztülhúzza,
mert a római hatalomnak nem szekértolója, hanem áldozata lesz, és a zsidó
zelóták minden várakozását kielégítetlenül hagyva "megadja a császárnak,
ami a császáré". De ö lesz az igazi "Szótér", amikor mindenkiért feláldozza
életét, a messiási áldásokat kiterjeszti a földkerekségre. Olyan országot alapít,
ahol nincs görög és zsidó, nincs szabad és rabszolga: mindenki Isten gyer
meke. Sorsát egyrészt a megalázottak és kiszolgáltatottak sorsához kapcsolja,
másrészt életműve mindenkié: az egyetemesség ügyét szolgálja.

A pólyába göngyölt és jászolba fektetett csecsemő Lukács leírásában nem
csak tény (2,7), hanem jel, amit később az angyal a pásztoroknak is leír: "ez
lesz számotokra a jel" (2,12). Az ókori és középkori egyházi kultúra "ezt a
jelet" gazdag egzegézissel, szinte bőbeszédűert magyarázta. A modem
bibliakritika, amely egy-egy igealakon vagy szófordulaton cikksorozatokkal
tud elbíbelődni, e kérdésben meglepően hallgatag vagy semmitmondó. Lás
sunk egy-két példát.

A múlt ködébe vész az eredete annak a magyarázatnak, amely szerint a
jászolban fekvő gyermek Izajás könyvének "nyitányát" testesíti meg:

Az ökör megismeri gazdáját,
a szamár ura jászolát,
csak Izrael nem ismer rám,
népem nem képes felfogni semmit.
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Aztán ott van a .Beth-lehern" városnév számtalanszor megismételt nép
szerű (történetileg valószínűleg téves) szófejtése: "domus panis" vagyis: "ke
nyér háza". Tehát: a jászolban fekvő kicsi gyermek Izrael házának tápláléka
ként fekszik a barmok jászlában. Vagy egyszerűen így: az Isten, akit a leala
csonyodott ember, a "barommá vált" bűnös emberi lény se fel nem ismer, se
nem kíván, se nem akar magának, íme azért fekszik jászolba, hogy jelezze,
miért jött. Leereszkedett a mi nyomorúságos színvonalunkra, emberi formá
ban, halandó, fogható-látható módon lép elénk, hogy testi-érzéki mivoltunk
kal végre felismerjük, és megtanuljuk szeretni őt. Vagy a másik gondolat,
amit a középkor ugyancsak szeretett: keze-lába pólyával átkötve jelzi, ho
gyan jött közénk: a hatalmat, az erőt, mindazt, ami isteni mivoltával együtt
jár, elrejtette, lemondott annak gyakorlásáról, hogy felbátorodva odamenjünk
hozzá; és nem félelemből, hanem a kisded iránti természetes érzéstől indít
tatva bizalommal elfogadjuk, átöleljük. A' pólyába takart, jászolba fektetett
kisded "jelmagyarázataival" tele vannak a keresztény hagyomány karácsonyi
szentbeszédei, a Jézus gyermekségéről írt lelki irodalom, a karácsonyi művé
szet és poézis. Ám ha egy modem kommentárt kinyitunk, gyakran keveset
vagy semmit sem találunk a kérdésről. [erome Kodell, arkansas-i bencés apát
újonnan magyarra fordított kommentárja (Evangélium Szent Lukács szerint)
valóban egyetlen utalást nem tesz. Sajnos Joseph Fitzmeyer több mint ezer
oldalas Lukács-kommentárja se mond sokkal többet: öt sorban közli, hogy az
ÓSzövetségben milyen angyaljelenések után van szó egy "jel"-röl, majd meg
jegyzi: "a pásztorok jelet kapnak, hogy az angyal híradásáról megbizonyo
sodjanak; a jel szokatlan, nem hasonlít semmi olyasmire, amit az eljövendő

Messiásról várhattak volna" (The Gospel Aceording to Luke, I.The Anchor Bible,
28 Garden City, 1982. 410. o.). Hát ez bizony nagyon sovány. Jogos, hogy
tovább kutassunk, mert a "jel" gondolata a lukácsi gyermekségtörténetben
újra felmerül, s másodszor még nagyobb fontossággal: "Sokak romlására és
felemelkedésére lesz ő Izraelben; az ellentmondás jele lesz" (2,34). Az angyal
szava a pásztoroknak azt látszik mondani, hogy ő, aki i,az ellentmondás jele
lesz", már most, "pólyába csavarva és jászolba fektetve" jelként hirdeti azt,
amit az angyal szava mond: a messiási beteljesülést, éspedig azon a módon,
ahogy Isten akarta - s ahogyan csak hívő ember tudja elfogadni az ő meg
érkezését.

A "jelet" több szinten kell megértenünk. A pásztorok keresik azt a gyer
meket, akiről az angyal beszélt. A jászolba fektetett, bepólyázott gyermek
"jel", erről felismerik, hogy ő az, akit keresnek, célba értek. DE:. a "jel" szó
mélyebb valóságra is utal. Ez a nagy szegénység, amelybe az "Ur Krisztus"
(ezek az angyal szavai: "Christos Kyrios") beleszületik, előre jelzi az egész
történetet, az egész elfogadhatatlan üdvösségtervet, amely a keresztben csú
csosodik ki, s amely a zsidóknak botrány, a görögöknek nevetség tárgya, csak
a hívőnek jel, amit elmélkedve újra és újra átkutat és átvizsgál, de sosem
képes teljesen a logika kategóriáival kimeríteni. Hiszen az emberi értelmet ez
a jel meghaladja. "Sajátos jelszerííség" ez, olvassuk az egyetlen újabb magyar
nyelvíí könyvben, amely a témával foglalkozik, "előre utal annak az Ember
fiának életére, akinek nem lesz (tegyük hozzá: már most nincs!) hova lehaj
tania a fejét" (Liptay-Rózsa: Krisztus Jézus született). A pásztoroknak adott
"jel" már itt, karácsony éjjelén bemutatja, hogyamegváltó Krisztus születése
nem idill, nem pusztán megható történet, de egy számkivetetten, megalázot-
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tan, kisemmizetten befejezödö élet stílusos módon elővételezettnyitánya. Te
hetetlenül, barmok jászlában fekszik a világ, az lsten "Okumenéjének", biro
dalmának az Ura, akit az angyalok dicsőítenék, de az emberek kivetnek, és
állatok társaságába kényszerül, "mert nem kaptak helyet a szálláson" (2,7).

Azt hiszem, hogy a modern egzegéták között a ferences Robert J. Karris
került legközelebb a jászolban fekvő "jel" igazi értelméhez. 6 mutat rá arra,
hogy a "jászol" említése (éspedig háromszorosan: 2,7.12.16) nem választható
el "az eledel" gondolatától. A jászolban fekvő gyermek mint "táplálék" - ne
féljünk a szótól: mint barmok tápláléka - fekszik a pásztorok szeme előtt.

Ki más érti ezt a jelet jobban, mint a pásztorember, aki semmiképpen sem
egyezhet bele, hogy a csecsemönek oda ágyazzanak, ahonnét az állatok táp
lálkoznak? De lám, itt visszakanyarodunk a patrisztika meglátásához: Betle
hem most lett igazán "domus panis" - a mennyből leszállott Kenyér háza.
Ha ez a gyermek a Megfeszített szegénységét és kiszolgáltatottságát jelzi
előre, akkor azt is jelzi, hogy táplálékává válik fizikai-állati mivoltunknak,
hogy a maga élete színvonalára emelje azt. Erről beszél Lukács? Nem tud
nem erről beszélni, amikor előrevetíti a végső órákat, beleértve a végső va
csorát, ahol ételként osztja szét testét, mielött a kereszten feláldozná.

Az utolsó évtizedekben divatossá vált a gyermekségtörténet, a karácsonyi
"mítosz", a Kisjézus-misztika leértékelése. Nem tartozik ide annak elbeszé
lése, hogyan vált Máté és Lukács első két fejezete "másodrangú" biblikus
szöveggé, hogyan alakított ki a "történeti Jézus" körüli évszázados vita olyan
légkört, hogy a Márk-evangélium, amelyben nincs szó Jézus születéséről, vált
a "történetileg megbízható" adatok utolsó főhadiszállásává. "Még jőni fog,
mert jőni kell egy jobb kor", amely az evangéliumok egzegézisét nem tekinti
csatatérnek, s felfigyel arra, hogy a legrégibb keresztény hitvallásformulák
egyike a Római levél elején, éppen olyan fontosságot tulajdonított Jézus "Dá
vid magvából való származásának test szerint" (Róm 1,2), mint ahogy ezt
Máté és Lukács rnűve teszi. Egy ilyen felismerés Jézus származását és szüle
tését visszahelyezi az ősegyház (jogos és elvárható) érdeklődési körébe. S
ugyanakkor gondolnunk enged arra, hogy az apostoli egyházban Jézus ro
konságának minden adat szerint fontos szerep jutott. (Ne csak akkor hang
súlyozzuk ezt, amikor "Jézus testvéreiről" folyik a csatározás!) Ha már a
Dávid-fiúságot a Római levélben szereplő őskeresztény hitvallásformula is
"Jézus Krisztus Evangéliumának" részeként kezeli (vö. Róm 1,1-4 egzegézi
sét a kommentárokban), akkor természetesnek kell tűnnie annak is, hogy
Jézus eredetét és születésének körülményeit megőrizte a hagyomány. Egy
ilyen tárgyilagossá józanodott bibliakritika kénytelen lesz Lukácsot, a teoló
gust, történészként is komolyan venni. Ha ez a szerző történész-ösztönével
a gyermekségtörténet legfontosabb részleteit úgy zárja le, hogy "Mária szí
vében megőrizte" mindezt (2,29 és 2,51), hajlandók legyünk arra következ
tetni, hogy itt Lukács az adatok elsődleges szemtanú-forrását nevezi meg.
Azt teszi, amit kétkötetes művemegírásához az előszó tanúsága szerint olyan
fontosnak tart (vö. Lk 1,2). Evvel nem azt mondjuk, hogy műve megírásához
Jézus anyjával "interjút készített" - ez a feltételezés naiv, történetietlen és
anakronisztikus volna. De adatait Jézus rokonsága őrizte meg, amely Máriá
tól kapta az anyag magvát.

Hogy a két kötet egységét ismét aláhúzzuk, hadd említsünk meg még egy
sokszor elfelejtett tényt. Az Apostolok Cselekedeteinek elején Lukács ismét
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felsorolja a jézusi hit tanúit, a tizenegyet, akiket a tanítványok tágabb köréből

az írások kedvéért ismét tizenkettőrekell kiegészíteni. Ezúttal azonban meg
említi azoknak az asszonyoknak a nevét is, akik Jézus életének tanúi voltak
(ApCsel 1,13-14). S ezek között említi meg Jézus anyját, majd Jézus rokon
ságát ("testvéreit"). Teszi ezt pedig nem pusztán kegyeletből vagy feles
legesen, hanem jó oka van rá: mielőtt az Evangélium hirdetése megindul,
meg kell neveznie azokat, akik az egyházra hagyományozták az igét, s akik
így az egyházi hithirdetést szavatolják. Az első két fejezetet vajon ki szava
tolja? Már ott is utalt rá, de most újra emlékeztet. Miért volna meglepő?

Lukács műve teológiai gonddal, elmélyedéssel, a dolgok értelme szolgálatá
ban készült. De minden mondata mögött ott áll a tárgyi valóságot rendező,
rendszerező, forrásait gondosan követő - a maga kora korlátai közt műkö
dő, de Isten terveit becsülettel szolgáló történész.

DINO BUZZATI

Karácsonyi történet

Komoran emelkedik az égnek a régi püspöki palota, falain kiüt a salétrom,
téli éjszakákon kínszenvedés ott lenni. Hatalmasan tornyosul mellette a szé
kesegyház, egy élet sem elég, hogy bejárja az ember, és a kápolnák és a
sekrestyék olyan összevisszaságban váltakoznak, hogy többszázados elha
gyatottság után néhányuk még ma is feltáratlanul árválkodik. Vajon mit csi
nál majd karácsonyeste a tiszta életű, szikár érsek teljesen egyedül, amíg az
egész város ünnepel? - kérdezik az emberek. Hogy tud majd úrrá lenni a
mélabún? Mindenki talál örömet: a kisfiú vonatot és Pinocchio-bábut kap, a
leányka egy babát, az agglegény hasonszőrűekre akad, a bebörtönzött a
szomszéd cella foglyának hangját hallja meg. Hogyan tesz majd az érsek?
Csak mosolygott a buzgó Don Valentino, őkegyelmessége titkára, amikor az
emberek efféléket beszéltek. Az érsek úrnak ott van Isten karácsony estéjén.
A hideg és elhagyatott székesegyház közepén teljesen egyedül térdepelni első
látásra mintha büntetés lenne, de ha az emberek tudnák! Nincs teljesen egye
dül és nem is fázik és nem is érzi magát elhagyatottnak. Karácsony estéjén
Isten tölti be a templomot, az érsekbe száll, a hajók már valósággal repülnek,
amikor a kapuk lassan-lassan becsukódnak, és bár nincsenek bent kályhák,
olyan meleg van, hogy a régi apátok sírboltjaiban újra fölelevenednek a fehér
őrzőkígyók, az altemplomból fölmásznak a szellőzőnyílásokon át, és okosan
dugják ki fejüket a gyóntatószékekből.

Azon az estén ilyen hát a Dóm: Isten árad szét benne.
Tudja ugyan, hogy nem rá tartozik, Don Valentino mégis nagyon is szíve

sen maradt ott, hogyelrendezze az Érsek úr térdeplőjét. Karácsonyeste van.
Don Valentino gondolataiba merül, de egyszer csak zörgetnek az egyik ajtón.
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