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Az újabb Jézus-kutatás irányzatai 
Jézus -  korának szellemi áramlatai között

Martin Meiser

A Jézus személye utáni mai kérdezésre a következő karakterje
gyek jellemzőek:
1. A kánonon kívüli források bevonása, így a Tamás- és a Péter- 

evangélium, különösképpen ezek régebbi részei.
2. Újra a történeti Jézusról beszélnek, az új forrásoknak és módszerek

nek köszönhetően jobban feltárható saját környezetében bemutatva.
3. A zsidó-Jézus kutatás eredményeinek felhasználása. Jézusról az 1933- 

1945-ös évek árnyékában gondolkodnak, a zsidó-keresztény párbe
széd felelősségével.

4. A kutatás során felhasználják a vallástudományi, valláspszichológiai 
és kultúr-antropológiai észrevételeket, modelleket.

Az újabb Jézus-képek, úgy tűnik, nem respektálják a korábbi mo
delleket. Az a Johannes Weiss által köztudatba hozott, és Albert 
Schweitzer által századunk számára maradandóvá tett többségi konszen
zus, amely szerint Jézust egy futurikusan értett eszkatológiából magyaráz
hatnánk, egyre gyengül. Az eddigi kutatás kérdése elsősorban Jézus sza
vainak és tetteinek valóságára vonatkozott, a jövőben azonban -  Klaus 
Bergerrel együtt úgy tűnik, egyre többen -  ezt a kérdést nem tartják el
sődleges jelentőségűnek.

Erre a fejlődésre való tekintettel szükség van a földi Jézushoz való 
eljutás újragondolására. Ez a tanulmány ezen az úton akar egy lépés lenni, 
két előzetes megjegyzéssel: nem minden újonnan megjelent Jézus-könyv 
foglalkozik Jézusnak a zsidóság különböző áramlatai közé való elhelyezé
sével, ennek ellenére lehetnek ezek értékes müvek, másfelől nem kívánok 
magam sem Jézusról mindenben teljes képet adni, így például halála oká
nak különböző szerzőknél jelen lévő kérdéséről, stb. Az itteni eljáráshoz 
azonban jogosultnak érzem magamat, hiszen rendelkezésre állnak a témá-
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bán átfogó művek, így pl. az 1990-es évig W. G. Kümmel nagy monográ
fiája, utána pedig különböző kutatástörténeti vázlatok.1

1. Jézus, mint cinikus

Azzal az irányzattal kezdem, amit történetileg legkevésbé tartok 
meggyőzőnek, melynek képviselői Jézust az ókori cinizmushoz való kap
csolódásában, evangéliumát pedig egyfajta kultúr-kritikailag motivált 
üzenetként értelmezik (így Leifvaage és B. Mack).2 E kutatók Epikté- 
tosztól és Diogenész Laertiosztól származó cinikus szövegeket hasonlíta
nak cjssze a J. Kloppenborg által rekonstruált Logia-forrás (Q) egy böl- 
csességi alaprétegével,3 ahol az Aforizmákban és Kriákban található tipi
kus cinikus beszédformák dominálnak, ezzel szemben az apokaliptikus 
elemek teljesen hiányoznak. Észrevehetőek a külső fellépés és egyes tan
beli elemek hasonlóságai:4 kritika a gazdagokon, a fényűzés és képmutatás 
felett, a visszautasítottság tapasztalatával való megbirkózás -  a cinikus 
filozófusnak „hagynia kell magát eltaposni, mint egy kutya, és éppen azt, 
aki őt eltapossa, szeretnie is kell, mint mindenek atyja vagy mint egy test
vér”5 - , továbbá az érvényesülésről való lemondás, és a hivatás szerinti 
autentikus élet. Ahogyan egy cinikusnak másokat olyan életre kell segíte
nie, amely független szociális helyzettől és anyagi sikertől, értékét önma
gában hordja, és nem az általában szokásos szerint ítéltetik meg, hanem 
azután, amit én magam igazságnak ismerek el, így igazít útba a Logia- 
forrás alaprétege is: a világot más szemmel nézni, segíteni az embereknek 
a nehéz politikai és társadalmi helyzetükben késszé lenni. Jézusnak és 
mozgalmának ez a rokonsága a cinikus gondolatvilággal B. Mack szerint 
a semmiképp sem csak zsidók által lakott Galileában történetileg elkép
zelhető.

1 C. Breytenbach, T. Schramm, és P. Miiller művei, Id. SCHRAMM, T., „Dér 
historische Jesus im Spiegel dér neueren Forschung”, in FS. W. Popkes, 257-280, 
THE1SSEN, G. -  MERZ, A., Dér historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen 1996, 21-31.

2 MACK, B., The Lost Gospel, 5.
3 Ide tartozik a Hegyi Beszéd nagyobb része, a követésre hívó szavak, Lk 9, 57-62; 

14,26k, a küldetési igék magva, a Miatyánk, a magvető példázata. Apokaliptikus részek 
nem tartoznak ide.

4 Vö. többek között LUCK, G., Die Weisheit dér Hunde. Texte dér antikén Kyniker 
in deutscher Übersetzung mit Erlauterten (KT 484), Stuttgart 1997, 31. Összehasonlítandó 
távolabbról Jézus és az apostolok küldetési öntudata, másrészt hiányzik a cinikusoknál a 
központi istenfogalom, az Isten Országának váradalma és a feltámadásba vetett hit.

5 Epiktetosz, Diss. III, 22, 54k.
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G. Downing e szempontot addig viszi tovább, hogy a Jézus
hagyományt hordozó első keresztények missziói igehirdetésük számára 
néhány olyan dolgot választottak ki, amit egy görög a megfelelő cinikus 
kijelentések párhuzamaként tudott érteni.6

A két irányzat hasonló jellege7 odáig vezetett, hogy a Kr. u. 2. év
században Chr. Peregrinos keresztényből cinikussá, és fordítva, a Kr. u. 4. 
században az egyiptomi Maximosz cinikusból kereszténnyé válhatott, és 
az egykori athéni diák Nazanzoszi Szt. Gergely püspök Antiszthenészt, 
Diogenészt, és Krátészt életvezetésükre nézve csodálni tudta,8 eltekintve 
azok más egyházatyák számára megbotránkoztató9 szexuális magatartá
sától.10 S mégsem tartom e besorolást meggyőzőnek.11 A cinikus önmeg
tartóztatás -  szemben az etikus teóriaképzéssel -  egy bizonyos filozófiai- 
lag meghatározott nyelvi tradíciót feltételez. A régebbi szinoptikus 
hagyományból viszont éppen ennek a terminológiájából hiányoznak egyes 
fogalmak: otpexri, r|5ovr|, auxapKeia, t|<tu%ux, s távolabbról a teljes Újszö
vetségből anaüeva, axapa^ia, eoSaipovia és 5oS,a, mint csupán emberi 
vélemény. Ahol a filozófiai terminológia hiányzik, ott maga a lényeg sincs 
jelen.

Kultúrkritikai magatartás tárul fel a cinizmusban az arról való tu
dás megfontolása által, hogy senki sem befolyásolhat valakit a szükséges 
és a káros dolgok megítélésében. A gondolkodás emberi szabadságának 
ilyen autonóm megalapozása párhuzam nélkül való a teljes akkori zsidó
ságban. Kérdések merülnek fel G. Downing misszió-teológiailag elképzelt 
változatával szemben is. Ha Jézus mondását vesszük: „ne aggódjatok a ti 
\|n)XT|-tek felől, hogy mit fogtok enni és inni” (Mt 6,25), aki mint görög 
hallgató nem ismeri a zsidó fordítási tradíciót, \|A)xt| alatt a lelket fogja 
érteni, szemben a testtel, s akkor filozófiai megértés szerint mindez hamis: 
jó, hogy törődnünk kell a \|/u%r|-vel, de természetesen nem evéssel és ivás- 
sal, hanem gondolkodással, valamint jó és erkölcsös cselekedetekkel.

6 DOWNING, F. G., „Cynics and Christians”, in NTS 30 (1984), 584-593; Christ 
and the Cynics: Jesus and other Radical Preachers in First-Cenlury Tradition (JSOTM 4), 
Sheffield 1988.

7 Vő. Origenész, Contra Celsum 3,50.
8 A Maximosszal való konfliktushoz vő. Nazianzoszi Szt. Gergely, De vita sua, 

1030-1035.
9 Lactantius, Divinae institutiones 34, Augustinus, De civitate Dei 14,20.
10 Vő. Diogenesz Laertiosz 6,69. 97.
" A kritikához vő. TUCKETT, C. M., „A Cynic Q?” in Bib 70 (1989), 349-376; 

EBNER, M., „Kynische Jesusinterpretation -  ’disciplined exaggeration’? Eine Anfrage”, 
in ŐZ NF 40 (1996), 93-100.
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2. Jézus, mint ókori bölcsességtanító

Más ismertetésekben nem találjuk Jézusnak semmilyen ókori filo
zófiai iskolához való besorolását, de specifikusan zsidó származása sem 
játszik döntő szerepet. Egy amerikai Jézus-szeminárium a Logia-forrás 
korábbi rétegének, a Tamás-evangéliumnak, valamint más apokrif tradíci
óknak összehasonlításából egy messzemenő, összehangoló eljárással -  
amelyet a szóhagyományozódás minden egyes szövegén elvégeztek -  egy 
mindenekelőtt sokkoló képekkel leírható Jézus-képhez jutottak (apokalip
tikus részek, melyeket a Tamás-evangélium nem tartalmaz, másodlago
sak). A bölcsességtanító Jézusra rövid, könnyen memorizálható, aforiz- 
matikus mondások jellemzőek, továbbá hajlam a paradoxonokra és hyper- 
bolákra is, továbbá egy jó adag humor.

John D. Crossan Jézust úgy mutatja be, mint egy olyan közösség 
megalapítóját, amelyet radikális szociális egyenlőség és nyitott kommen- 
zalitás jellemez, amelyben nembeli és származásbani különbségek többé 
nem játszanak szerepet, és amelyben az ókori mediterrán értékrendszer 
alapvetően megkérdőjelezett volt. Ez a Jézus körüli közösség a „lelki és 
anyagi javak egyenlő elosztását tartotta alapelvének:”12 a kiküldöttek in
gyen gyógyítottak, s ezért a vendéglátójukkal asztalközösséget kerestek, 
tehát nem csak cinikus önlemondással alamizsnát koldultak, hanem köl
csönös kötelezettségek hálójába helyezték magukat. Ingyenes gyógyítás és 
közös evés által kellett az Isten Országa, azaz a „bölcsesség örökké jelen
való országa” üzenetének terjednie.13

Ezek, mint ahogy a cinikus Jézus-értelmezések is, lehetővé tettek 
egy önmagában értelmes, itt azonban fatális szétválasztást szó- és elbe- 
szélés-hagyományozás között. Fatális e szétválasztás, mert ha Jézus Ke
resztelő János által alámerítkezett, akkor az ő Izraelre vonatkozó kijelen
tését is elfogadta, s alkalmazta saját személyére. A Jézus-szeminárium öt- 
evangéliumos könyvében a Tamás-evangélium korai datálása és a négy 
kánoni evangéliummal való mechanikus együtt-kezelése legalábbis meg
gondolandó eljárás. Teológiailag központi fogalmakról nem körültekintő
en beszélve, a sokkoló Jézus-képek nem belső összefüggésre mutatnak, 
hanem végeredményben bizonyítatlanul maradnak. Az új régészeti isme
retek arra mutatnak, hogy nem csak Galilea falvai, hanem az Újszövetség

l_ CROSSAN, J. D., Dér historische Jesus, 450.
13 CROSSAN, J. D., Dér historische Jesus, 387, utalással Philón, SpecLeg 4,164 és 

Bölcs 6,4; 10,10. Az utalás részben félrevezető: Bölcs 6,20 nem az Isten uralmáról beszél, 
amint a Bölcs 6,21 mutatja, olyan uralomról, ami után a zsarnokok törekszenek; Bölcs 
10,10 Jákob létrájáról beszél, az „odaátról”.
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ben egyébként sem Jézus működési területeként megnevezett Galileai 
városok is sokkal inkább zsidók voltak, mint azt korábban gondolták.14 
Összefoglalásul az adódik, hogy egy olyan Jézus-értelmezés, amelyik az ő 
zsidó gyökereivel nem számol komolyan, tévedéshez vezet.

3. Jézus a korai zsidóságban

Hogyha azután kérdezünk szakszerűen, hogy hogyan lehet Jézust 
besorolni korának zsidóságába, az ide eljutás nehézségeit nem szabad 
alábecsülni. A rabbinikus tradíció Jézus korába való korai datálásának 
problematikájára J. Neusner ismételten utalt. Ehhez járulnak Jézus hatása 
hihető rekonstrukciójának nehézségei is. Az azt illető kutatás szerteágazó- 
sága, hogy Jézust történetileg, az egykori zsidóság keretein belül értsük, a 
tényekből következik. Josephus a négy zsidó vallási pártról szóló, ismert 
részletében15 a szaduceusokat teológiailag konzervatív papi főemberek
ként írja le, a farizeusokat, mint befolyásos vallásos laikusmozgalmat, az 
esszénusokat, mint cölibátusban élő, templomi kultusztól elkülönült kö
zösséget, a zelótákat pedig a farizeusokkal teológiailag rokon, a jog és 
erőszak alkalmazásának kérdésében viszont tőlük különböző csoportként 
mutatja be.

Josephusnak ez az ismert részlete -  egyébként nem az egyetlen 
megnyilatkozása a farizeusokról és politikai tetteikről -  nem feltétlenül 
segít tovább minket kutatásunkban; éppen a legújabb időkben a tudomá
nyos irodalomban16 a zelótákra,17 és az esszénusokra18 -  beleértve a 
qumráni közösséget is -  nézve a Jézus-értelmezések visszahúzódóban 
vannak, éppúgy, amint egy 1912-es kivételtől eltekintve,19 konszenzus van

14 MEYERS, E. M., „Jesus und seine galilaische Lebenswelt”, in ZNT 1 (1998), 27- 
39.

15 Josephus, B J2,119-166; Ant., 18,11-22.
16 A Jézusról szóló qumráni áltudományos irodalomba nem megyek bele. Ez az iro

dalom -  tudattalanul -  K. F. Bahrdt (1782) és K. H. Venturini (1800-1802) nyomain halad, 
vő. SCHWEITZER, A., Geschichte dér Leben-Jesu-Forschung, Tübingen 1913, 38-47.

17 E1SLER, R., IHXOYX BAXIAEYX OY BAX1AEYXAX 1,195; Il,459kk. Vő. 
BRANDON, F. G., Jesus and the Zealots, 549k.

18 FLUSSER, D„ Jesus, 92, utalással Mt 11,25-27-re. CHARLESWORTH, J. H„ 
Jesus within Judaism, 68-71, szerint Mt 5,3 az esszénusokkal szembeni szimpátia
megnyilvánulás, ugyanakkor nem helyezi Jézust egyértelműen az esszénusokhoz. Ami 
Qumránt illeti, a Közösségnek az esszénusokkal való azonosítására való kérdést nem 
kívánom megvitatni, mint ahogy azt sem, hogy vajon minden Qumránban talált irodalmi 
mű ott keletkezett-e. Vö. H. Stegemann és N. Golb elméleteit.

19 LESZYNSKY, R„ Die Sadduzáer, Berlin 1912, vö. VOGLER, W„ Jüdische 
Jesusinterpretation in christlicher Sichl, 94.
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azt illetően, hogy Jézus nem szadduceus volt. A legnehezebb azt meghatá
rozni, milyen volt Jézus viszonya a farizeusokhoz. A keresztény Jézus
kutatás korábban egyértelműen egyfajta ellentétből indult ki, néhány mai 
állásfoglalás viszont -  vő. A. Geiger és P. Winter -  Jézust a farizeusi 
mozgalom területén kívánja letelepíteni. Az a korábban igen erős elgon
dolás, hogy Jézus, mint farizeus a Hillél-féle irányzathoz tartozott volna,20 
ma már nem dominál, mint ahogy a farizeus-kutatásban vitatott, hogy 
Hillél és Sammáj egyáltalán farizeusok voltak-e.21 Jézus farizeusokhoz 
való besorolásának legújabb képviselőiként K. Bergert és R. Heiligenthal- 
t nevezhetjük meg.22 Utóbbi a megélt hit komolyságát nevezi meg lénye
ges pontként, a tökéletesség utáni törekvést, a tanítványokkal való közös 
étkezéseket,23 a kellemes életről való lemondást, továbbá egy aszketikus 
vonalat.24 Azt, hogy Jézus a farizeusoknak igazságot tulajdonít, Berger és 
Heiligenthal E. Rau-ra való hivatkozással Mk 2,17-ből támasztja alá: nem 
az egészségeseknek van szükségük orvosra -  az egészségesek itt semmi
képp sem csak retorikai okból kerülnek említésre.25 Megkülönböztetendő, 
de nem elválasztandó a tisztaságot illető különböző felfogás: a farizeusok 
defenzív szemlélete -  a tisztaságot meg kell őrizni, Jézusnál pedig egy 
offenzív értés -  a tisztaság hat, és ezáltal a tisztátalanságot legyőzi. Helyes 
itt néhány közös, és néhány különböző dologra figyelemmel lenni: Jézus 
egy saját tisztasági koncepció megalapítója, az ő igénye össze van kötve 
az Isten Országának horizontjával (ld. később).

Most az egykori zsidóság még több arcúnak tűnik, mint a négy 
alapvető irányzatról szóló híres josephusi referátum tanúsítja: vannak 
megtérési mozgalmak, mint pl. Keresztelő Jánosé, messiási mozgalmak, 
mint pl. Teudásé, emellett áll a bölcsességi és az apokaliptikus teológia 
széles területe, valamint a karizmatikus csodatevő alakok nagy csoportja, 
mint pl. Rabbi Chanina ben Dósa. E különböző előfeltételezésekből

20 FINKEL, A., The Phurisees and the Teacher ófNazareth (AGSU 4), Leiden 1964, 
134; LEROY, H., Jesus (EdF 95), Darmstadt 1978, 67; FALK, H., Jesus the Pharisee. A 
New Look at the Jewislmess o f Jesus, New York 1985, 9. 113. 115.

21 Kételkedik benne: SCHÁFER, P., „Dér vorrabbinische Pharisáismus”, in Paulus 
und das antiké Judentum (WUNT 1/58, Hengel, M. -  Heckel, U., eds.), Tiibingen 1992, 
173.

i2 BERGER, K, „Jesus als Pharisáer und frühe Christen als Pharisáer”, in NT 30 
(1988), 231-262; HEILIGENTHAL, R„ Dér Lebensweg Jesu, 48-53.

23 Josephus, Ant., 13, 289. 291. Lk 7,36; 11,37; 14,1.
24 Josephus, Ant., 18,12. Lk 5,33; 7,25.
25 RAU, E„ Mehrschichtigkeit in den Worten Jesu -  Ein Ansatzpunkt für die 

Geschichte seines Wirkens? (kézirat, 1982 -  idézi: BERGER, „Jesus als Pharisáer”, 248, n. 
21). Rau hivatkozik továbbá Lk 15,7. 29-re.
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vesszük a kiindulópontot Jézusnak történelmi személyiségként való meg
ragadásához.

J. Becker ragaszkodik ahhoz, hogy szoros kapcsolat van a Ke
resztelő igehirdetése és Jézus prédikációja között. Az egész Izrael ítélet
nek van alávetve eszerint az igehirdetés szerint, és Keresztelő János meg
tagadja címzettjeitől az Isten irgalmába vetett reménységet, ami az 
ősatyák kiválasztásának hagyományán alapszik. A Keresztelő prédikációit 
hallgatóknak csak egyetlen út marad: az ítéletet az eljövendő erősebb -  az 
Emberfia -  által kikerülni, s magukat a jánosi keresztségnek alávetni. 
Keresztelő „végidős keresztelését, mint új adományt állítja be, méghozzá 
az Izrael által elvesztegetett üdvösség helyére.”26 Jézus megítélésében 
Becker szerint Izrael elveszettsége nem a Tóra elleni egyéni vétkekben 
rejlik, hanem abban, hogy nem felelnek meg az isteni tökéletességnek és 
szentségnek, amely Istennél, mint a teremtés iránti osztatlan gondoskodás, 
és az elveszettek jóságos megmentése realizálódik, és amely az ember 
részéről az Isten iránti osztatlan odaadásban és a megtapasztalt irgalmas
ság másoknak való továbbadásában fejeződik ki. A különbség Keresztelő 
és Jézus között ez utóbbinak a PacnAeux-üzenetében van megalapozva: 
Keresztelő szerint az ember valódiságát a cselekedeteiből kiindulóan nél
külözi, míg Jézus az Isten Országából indul ki.

Becker szerint Jézust már Galileában különféle okok miatt meg
támadták, és végül az Izrael feletti átfogó ítélete alapján egy (kissé politi
kai irányú) váddal a rómaiaknak kiszolgáltatták és kivégeztették.27 A Jézus 
halálának külső indokaként megnevezett ún. templomtisztítás éppúgy 
történetieden, mint a templomi prófécia.

Kritikusan megkérdezhetjük, hogy valóban sem a templom-pró
fécia, sem a templomtisztítás nem vezethető vissza Jézusra? Az ősgyüle
kezetnek szüksége volt mindkét hagyományra, és az ún. hellenisták na
gyon korán megkezdődő üldözése éppúgy magyarázatra szoruló tény.

E. P. Sanders szerint a teológus-Jézus népének hagyományaiban 
élt, amely egy hamar eljövő, a jóhoz történő végérvényes fordulást várt, 
egész Izrael helyreállítását, s a Jézus által elhívott tanítványok 12-es szá
mát szimbolikusan értette. Jézus a Tórát sosem hágta át tudatosan, és ezt 
másoktól sem várta; az ide vonatkozó igehelyek: Mk 2,1-3,6 és Mk 7 így 
nem lennének autentikusak. Megbotránkoztató volt az is, hogy a 
pacnAeux-t odaígérte a tudatosan istentelenül élő emberhez, s azt nem a 
jövőbeni Tóra-obszervanciához kötötte, hanem a szét: élvében való hithez,

26 BECKER, J., Jesus von Nazaret, 51.
27 BECKER, J., Jesus von Nazaret, 413.
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s küldetéséhez.28 A radikálisan eszkatológikus Jézus azt várta végül, hogy 
ez a Templom összeomlik, s hogy Isten maga egy új templomot fog építe
ni, a történetileg azzal összekötendő templomtisztítás volt ennek szimbo
likus elövételezése. Ennek az esetnek az alapján került Jézus letartóztatás
ra, mert a főpap feladata volt, hogy a békétlenkedés szítóit elhallgattassa. 
Pilátus a messiási igénnyel előállított Jézussal egy rövid eljárást végzett. 
Sanders e képe ellen -  Jézus, mint apokaliptikus -  N. T. Wright és P. 
Fredriksen léptek fel.29 30

E. Schüssler-Fiorenza Jézust úgy mutatja be, mint bölcsességi 
prófétát, s mint egy zsidóságon belüli megújulási mozgalom vezetőjét, 
egy szociálisan radikális vízióval és gyakorlattal; a Jézus-mozgalom egy 
„követési közösség egyenrangúak” számára, és ebben a közösségben „az 
alulról kiinduló szolidaritás praxisa” gyakoroltatik.50 Jézus nem kínál po
litikai programot, de a nők felvétele által, akik a mozgalom egyenrangú 
tagjai, megkérdőjelezi az antik társadalom patriarchális struktúráit. M. 
Borg szerint is a karizmatikus próféta és gyógyító Jézus alternatív és 
szubverzív bölcsességet tanított; Borg azonban Jézust még világosabban 
napjainak zsidóságán belüli viták kereszttüzében ábrázolja: a zsidó szoci
ális világ akkoriban a levita tisztasággal azonosított szentség elképzelése 
által volt meghatározva; Jézus kicserélte a „legyetek szentek, amint az 
Isten is szent” jelszót arra, hogy „legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok 
is irgalmas”. Az irgalmasság, mivel egy ősi zsidó törekvés, a konfliktus 
Jézus és ellenfelei között a hagyomány alkalmazott értelmezése körüli 
konfliktus, amelynek politikai következménye is van.31 Mindkét pozíció
val szemben magam inkább Jézusnak a cselekvésre való motivációja után 
kérdezek, hogy ez vajon nem az egész Izraelnek Isten Országára való 
előkészítésében áll, annak meghirdetésében, amit az Isten Országa külön
böző emberek számára különbözőképpen jelent, és ami tőlük különbözőt 
követel.

G. Theissen és A. Merz számára Jézus és mozgalma a Nagy He- 
ródes halála utáni belső zsidó megújulási mozgalmak második hullámához 
tartozik, „amely a nagy változási lázból ered, s a túlerőben lévő hellenista 
kultúrából indul ki, hogy a zsidó identitást megőrizzék, és újra definiálni 
próbálják.” Párhuzamok állnak fenn Keresztelő Jánossal, árnyaltan 
Teudással, és más messiási igényű személyekkel, jóllehet Jézus a közvet

28 SANDERS, E. P., Dér Sohn Gottes, 346.
2> FREDRIKSEN, P., From Jesus to Christ. The Origins o f ihe New Testament 

Images o f Jesus, New Haven -  London 1988, 98.
30 SCHÜSSLER-FIORENZA, E., Zu ihrem Gedüchtnis, 203.
31 BORG, M., Jesus in Contemporary Scholarship, 26-28.
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len konfrontációt a megszálló római hatalommal elkerülte. A zsidó iden
titás Jézus számára nyílt:32 nem a pogányok feletti győzelem a meghatáro
zó, hanem azoknak a népvándorlási motívum alapján teológiailag igazolt 
bevétele (Mt 8,1 Ok). Jézus az Emberfia címmel az emberi létet hangsú
lyozza, és a tanítványainak szánt 12 trón igéivel a végidőbeli Izrael kolle
giális vezetését egy reprezentatív népuralom keretében helyezi kilátásba. 
Mivel Jézus az egykori társadalom szélén álló zsidókat az Isten népébe 
integrálni akarja, így a Tórával szemben liberális magatartással lép fel, 
úgy hogy mégsem szorgalmaz a zsidósággal szemben Tóra-kritikát. He
lyesnek látszik Jézus motivációjában a Tóra-relativizálás szempontja, de a 
„liberális” jelző félrevezető asszociációkat kelt. Jézusnak a pogányokkal 
szemben tanúsított magatartását én másként látom, mint Theissen.

Jézus rokonságát a galileai rabbi-személyiségekkel elsősorban az 
oxfordi zsidó történész, G. Vermes hangsúlyozza, akinek trilógiája ugyan 
régebbi, de fordításai számos nyelvre manapság is folynak, s azóta is szé
les körű vitát kavar.33 Összehasonlítja Jézust a körhúzó Chonival és 
Chanina ben Dosa-val; jellemző rájuk az Istennel való közvetlen kapcso
lat, az önként vállalt szegénység, a rituális tisztasági kérdések elhanyago
lása, és az etikára való koncentrálás.34

4. Saját meglátások

Az én itt következő kísérletem is ki van téve annak a veszélynek, 
hogy a történetileg kapott Jézus-kép túlzottan a sikeres emberi létre vo
natkozó saját ideáloknak felel meg; A. Schweitzer klasszikus Jézus-élete- 
kutatás-története mindmáig figyelmeztetés számunkra e téren, s az itt is
mertetett vázlatok némelyike esetében ezek a kétségek már korábban 
megjegyzésre kerültek.35 Mégsem mondhatunk le természetesen egy ilyen 
kísérletről, ugyanis a kereszténység nem egy mítoszhoz, hanem egy konk
rét történeti személyiséghez tartozónak vallja magát.

Az eredetiségről folytatott vita -  amelyik majd’ minden szövegre 
érvényes -  arra emlékeztet bennünket, hogy az evangélisták áthagyomá- 
nyozási hűségében való személyes bizalom nem helyettesíthető a rekonst
rukció metodikai szigorával, nevezetesen a Hegyi Beszédből néhány is
mert logion variált formában Pálnál és Jakabnál is megtalálható -  ott

32 THEISSEN -  MERZ, Dér historische Jesus, Göttingen 1996, 143.
33 A művek az elmúlt években magyarul is napvilágot láttak a Századvég könyvkia

dónál, Vermes egy tanítványa, Hajnal P. fordításában (a szerk.).
34 VERMES, G„ Jesus derJude, 63k.
35 SCHRAMM, T., Dér historische Jesus im Spiegel dér neueren Forschung, 278.



108

azonban nem Jézus szavaként kerülnek említésre. Szintén elővigyázatos
ságra intenek a forma- és redakciótörténeti, jelenleg is folyó viták. Sok 
minden tartósan megoldatlan marad, s ezt elismerhetjük akkor is, ha nem 
követjük K. Bergernek az eredetiségre való rákérdezést illető lemondását.

Az autentikus és nem-autentikus jézusi anyag megkülönbözteté
sének kritériumai részben az egyes szövegek, részben Jézus általános 
megértésének területére sorolhatók be. Egy történetileg hihető Jézus
képhez hozzá kell továbbá tenni a következőket -  ami közös a Kr. u. 70. 
előtti galileai zsidósággal, s ami egyúttal Jézus zsidóságon belüli sajátos
ságait mutatja, valamint amit Jézusnak a húsvét utáni kétirányú recepciója 
megérteni enged: néhány zsidó Jézushoz tartozónak vallja magát, és 
megmarad a zsidóság keretein belül, más jézushívők már röviddel húsvét 
után üldözötté válnak -  az ő útjuk idővel a zsidóságból kifelé vezet.

Az autentikus jézusi anyag osztályozásának egy fontos eszköze a 
műfaji megkülönböztetés kritériuma: amivel a szóhagyományban és az 
elbeszélés-hagyományban találkozunk, igényli, hogy magára Jézusra 
visszavezetődjék. Természetesen J. Kloppenborggal együtt a Logia- 
forrást, mint húsvét után keletkezett dokumentumot, és nem, mint Jézus 
szavairól készített húsvét előtti jegyzőkönyvet vesszük.36 A sokrétű tanú
ság kritériuma segítő, amennyiben E. Schweitzer kikötését komolyan 
vesszük: „hogy a sokféle tanúság széles «egyházi nyelvre» mehet 
vissza”.37 A koherencia kritériumát a korai zsidóságban viszont nem kizá
rólagos kritériumként kell felhasználnunk a halakhát érintő kérdésekben.

Az egyes szövegek területén továbbá számomra a zavart átha- 
gyományozás kritériuma a lényeges: hogy az vezetődik Jézusra vissza, 
ami a későbbi egyházi krisztológiának és morális látásmódnak ellent
mond, és ezért csak jézusi tekintélye alapján volt hagyományozható.

Két dolog mindenesetre történetileg bizonyos: Jézus Keresztelő 
általi alámerítése,38 majd erőszakos halála. Ha Jézus János által megke-

36 KLOPPENBORG, J., „The Sayings Gospel Q and the Quest of the Historical 
Jesus”, HThR 89 (1996), 307-344.

37 SCHWEITZER, E., Jesus, das Gleichnis Gottes. Was wissen wir wirklich vöm 
LebenJesu (KVR 1572), Göttingen 1995, 27.

38 Ha Jézus alávetette magát a jánosi keresztségnek, úgy Keresztelő ítélethirdetését 
is, mint saját magát is érintőt akceptálja. Hogyan viszonyul ez Jézus üdvhirdetéséhez? 
Crossan utalt arra, hogy Keresztelő halála Jézus szemében nyilvánvaló következmények 
nélkül maradna, Theissen és Merz utal a Sátán levettetésének víziójára, és Jézus saját 
karizmatikus tapasztalatára (CROSSAN, Dér historische Jesus, 10; THEISSEN -  MERZ, 
Dér historische Jesus, 196k). Anélkül, hogy jobb választ tudnék adni, maradnak azok a 
kérdések, hogy miért kell, hogy a Keresztelő sorsának következmény nélkülisége üdvhir
detésre ösztönözzön? Az egyéni karizmatikus tapasztalat lehet-e kiindulópont a bekövet
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resztelkedett, akkor ezzel nem csak általánosan kifejezi Izraelhez tartozá
sát, hanem apokaliptikus horizonton is teszi ezt. Éppen a zavart áthagyo- 
mányozás kritériuma alapján fogja az ember Jézus példázatainak éles 
megfogalmazásait az ő saját kifejezésmódjának jellegzetességeként felis
merni, elkezdve a hamis sáfártól át a gonosz szolgáig, akinek ura egy bi
zonyos összeget elenged, melynek kifizetésére évtizedeken át Galilea 
összes adójövedelmét kellene áldozni,39 egészen a hadvezérig, aki számba 
veszi seregét, mielőtt cselekedne, és ebben az előkészületben válik példa
képpé. Ezek az éles és sokkoló képek nem öncélúak, hanem teológiailag 
motiváltak, és nem összefüggéstelenül állnak, hanem három témát ölelnek 
fel: 1) Isten feltétel nélküli ígérete 2) Isten feltétel nélküli igénye 3) a 
döntés sürgető szüksége. Ami itt kibomlik, az összekapcsolódik a Lk 
11,20-ban megfogalmazott Jézus-specifikus ön-igénnyel, hogy az ő gyó
gyító hatásában a földön még csak elvárt, de a mennyben valóságos és 
dicsőítésben megénekelt Isten Uralmának út nyílik, és hogy az ember 
eszkatológikus sorsa az ítélet során az eljövendő Emberfia által dől el. 
Jézus történetileg számomra egy karizmatikusán cselekvő, egész Izraelhez 
kapcsolódó messiási próféta. Ebből a centrumból kiindulva ismerhető fel, 
és határozható meg Jézusnak a Tórához és a Templomhoz fűződő viszo
nya.

Jézus Tórához fűződő magatartását hosszú időn keresztül, mint 
küldetésigényének igazolását értelmezték -  de csak részben jogosan. A 
korai zsidó jog és etika Jézus világában -  amint azt K. Müller Josephus és 
bizonyos qumráni szövegek összehasonlításából megállapította -  semmi 
esetre sem a ma számunkra ismert mózesi öt könyvvel tartalmi megegye
zésben, vagy abból levezetve szabályozódott. Ennyiben nem párhuzam 
nélküli egymás mellett a Tóra szigorú értelmezése és állítólagos rela- 
tivizálása. Magánál Jézusnál az egymás mellettiség mindkét oldala teoló
giailag motivált: a Tóra szigorúan vétele akkor következik be, ha a feltét
len isteni igény előtt minden kiút el kell, hogy záródjék az ember számára. 
Az emberi keményszívüség miatti engedmények a pacnAeta-ban többé 
nem állnak fenn, ezért a házasságtörés parancsa megszigorodik a kíván
sággal teli pillantás törvényévé, s a házasság felbonthatatlansága kerül 
hangsúlyozásra (Mk 10,11; Lk 16,18). A Tóra relativizálása nem valami 
általános liberalizmuson alapszik, és főleg nem arra való törekvésen, hogy 
a zsidóság korlátáit megszüntesse, hanem az Isten egész Izraelnek szóló 
üdvüzenetében, amelyhez az ún. vámosok és bűnösök is hozzátartoznak:

kező üdvidőre nézve, vagy nemcsak akkor fog az kinyilvánulni, amikor betör, annak a 
megnyert tudata által?

39 Vö. LUZ, U„ Matthüus, III, 69, note 32.



110

ők is „Ábrahám gyermekei”, s ezért kell az útjában álló, s a számukra az 
Isten népébe való teljes integrálódást akadályozó törvényeket kétséges 
esetben az ősi és feltétlen isteni akarat érvényesítése mögé állítani. Jézusi 
ezekkel az emberekkel való asztalközösség-vállalását én történetinek tar
tom, a közösség Jézus szidalmazását (nagyétkű és részeges, vámosok és 
bűnösök cimborája) nem utólag koholta. Talán egy ilyen Tóra-gyengítés 
más módon az Isten Uralmáról való jézusi igehirdetéssel köthető össze. A 
főleg második részében vitatott ún. támadó beszéd Lk 16,lő-ban ezekkel a 
szavakkal kezdődik: „A törvény és a próféták Jánosig tartottak” -  s ez arra 
való, hogy az Isten Uralmát tematizálja; egy időbeli korszakolás fejeződik 
itt ki. Egy -  természetesen sokkal későbbi, Talmudban lévő -  hagyo
mányban a bSanh 97a/b-ben úgy magyarázza, hogy 6000 évig áll fenn a 
világ: 20p0 év káosz, 2000 év Tóra, 2000 messiási idő, de a mi sok bű
nünk miatt ebből már néhány lejárt. A Törvénytől és a prófétáktól való 
távolság tehát azt jelenti, hogy azoknak az ígéretei már beteljesedtek. A 
Messiás eljövetelével a Tóra nem liberális meggondolások miatt lesz ha
tályon kívül helyezve, hanem bizonyos részek ebből kihullhatnak, mert az 
ember bűnnek való kiszolgáltatottsága már nem áll fent.

Lehet-e, és kell- a pogányokkal közösséget vállalnunk? Ebben a 
kérdésben a kétirányú biblikus tanúság alapján a korai zsidóságban a le
hetséges válaszoknak skálája igen széles; beszélhetünk kapcsolódási- és 
távolodási-orientációról, aszerint, hogy keresik és elfogadják-e a nem 
zsidók felé is a pozitív emberi kötődéseket, vagy nem. A korai zsidó iro
dalomban a Báruk könyve, és a József és Asenet irata jelzi a végleteket, 
szigorú elkülönülés az előbbiben, és prozelitával való házasság a másik
ban; emellett megfigyelhető a görög filozófiai kérdésekkel való foglalko
zás Alexandriai Philónnál és a 4. Makkabeus-könyvben, valamint a görög 
színházművészet magáévá tétele a tragikus Ezekjeinél, aki a fáraó maga
tartását a kivonuláskor, mint hübriszt, az antik ősbűnt mutatja be. E széles 
skálán belül Jézus inkább a távolodás-orientált irányzathoz tartozik. Nem 
kereste tervszerűen az aktív és pozitív odafördulást a pogányokhoz, a szö
vegek tanúsága szerint ez inkább kierőszakolva történt vele. Ezt igazolja, 
hogy a nem zsidók által lakott galileai városok a szinoptikus hagyomány
ban nincsenek megemlítve, valamint hogy Máténál és Lukácsnál a po- 
gánymisszió egymástól függetlenül a húsvét utáni időre datált, és külön
bözőképp lett megokolva is: Máténál a Feltámadott missziós parancsával, 
Lukácsnál Péter látomásában (ApCsel 10). A körülmetélésről való viták a 
szinoptikus hagyományban nem mutathatók ki, és a rapiTopri és 
aKpophxma szavak hiányzanak. A szombat-konfliktusok esetében végül is 
nem a sabbatra való hivatkozás a lényeges, hanem a zsidóság centrális
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identitásának jelzése, annak ugyanis vannak belső zsidó tisztázásai, hogy 
mit jelent a szombat, és mit nem.

A Tórához hasonlóan, a Templom, és a benne való istentisztelet 
sem előtérben álló motívumok alapján relativizált. Természetesen a 
templom-tisztítás megértéséről nem nyerhetünk teljes világosságot, egy 
másodlagos jelentés lehetőségét kell éppen ennél a perikópánál megfi
gyelni. Meggondolandó az, hogy Jézus a prófétai hagyomány folytatásá
val arra akart emlékeztetni, hogy a rituális istentiszteletnek meg kell fe
leltetni a mindennapi magatartást is; valamint meggondolandó az is, hogy 
Jézus, mint messiás-jelölt a fennálló Templomot az Isten Uralmára való 
tekintettel akarta megtisztítani;40 meggondolandó azonban az is, hogy mint 
eszkatológikus kultusz-felfüggesztést értsük,41 miszerint Jézus az Isten 
Uralmának saját személyében való betörésére nézve a jelenlegi templomi 
istentiszteletet ezen elmúló aión részeként értelmezi.

Jézus korának más vallásos csoportjaihoz való viszonyáról a szük
ségeseket részben már elmondtam. A szaddúceusoktól származása és te
ológiája különbözteti meg, a zelótáktól az erőszakra való készség hiánya. 
Mint az igazság tanítója, fennáll Jézusnál az az igény, hogy az utolsó íté
letben az ember sorsa a hozzá való viszony alapján dőljön el, az analógiák 
a házassági halákhában és a bűnfogalomban is láthatóak. Két ponton kü
lönbözik Jézus Qumrántól is: ő az egész néphez fordul, és a qumráni kö
zösség naptári kérdések iránti érdeklődésében sem osztozik. (A legújab
ban publikált és lefordított szövegek ezt az érdeklődést meggyőzően 
alátámasztják.) Más kora zsidó személyiségekkel és csoportokkal is ki
mutathatók analógiák és különbözőségek is. Ahogyan Rabbi Chanina ben 
Dósa, úgy Jézus is csodatevőként aktív, mégis megkülönbözteti őt Rabbi 
Chaninától az önmagával szemben támasztott i ény által. Mások -  a 
Josephusnál leírt messiásként'fellépő. -  önmagi. kai szembeni igényére 
abban találhatunk párhuzamot, nogy Jézus te : . almának a korai zsidó
ságban várt érvényesülését az udvidőben, mint saját cselekvése által el- 
kezdődőt és végbemenőt jelzi. Különbözőségek hagyománytörténeti 
szempontból nézve abban vannak, hogy Jézus nem a kivonulás-csoda 
megismétlődését várta, sokkal inkább korai zsidó módra a démonok üdv
idővel kapcsolatos váradalmaihoz folyamodik (melyek az Ószövetség 
elbeszélő tradícióiban nem megalapozottak -  Mózessel és Illéssel kap
csolatban nincs szó exorcizmusról). A farizeusokhoz való viszony, ellen
tétben keresztény torzképekkel, semmiképpen sem csak konfliktusként

40 HENGEL, M., Nachfolge und Charisma.
41 KRAUS, W Dér TodJesu als Heiligtumsweihe; továbbá ROLOFF, J., Kirche im 

Neuen Test áment.
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írható le: 1. a farizeusok hiányoznak a legrégebbi passió elbeszélésekből,
2. vannak keresztény farizeusok (ApCsel 15,5), 3. egy feltehetően farizeu
si szembenállás hozza a szadduceus főpapot abba a helyzetbe, hogy Kr. u. 
62-ben, Jakabot, Jézus testvérét ki végezteti.42 Történetileg nézve a farizeu
sok politikai aktivitásának kérdése még Jézus idejében is vitatott volt,43 
ugyanúgy, mint a nép közötti elterjedésük,44 és a népre hatott befolyásuk 
kérdése.45 A pozíciókra nem tudok egyénileg utalni, csak annyit állapítok 
meg, hogy a polémia elvonulása után a farizeusokról való újszövetségi 
kép, mint egy befolyásos, vallásosan motivált csoport képe, ha nem is 
mindenre kiterjedő, de legalább az adott korlátok között, találó kép, mint 
azt s Josephussal való összehasonlítás is mutatja. A szinoptikus tradíció
ban a farizeusok földrajzilag igen széleskörű említése Jeruzsálemen kívül, 
nagy befolyás mellett szól -  különösen, ha igaz az, hogy Márk a megerő
södő rabbinikus zsidóságot Kr. u. 70-ben még nem ismerte, tehát a konf
rontáció későbbi tipizálása itt még semmi esetre sem észrevehető. Legfel
jebb a politikai kérdésfeltevések komolyan vételét magyarázhatja a Mk 
12,13-17 ritka koalíciója, ahol farizeusok és heródiánusok kérdezik Jézust 
a császári adó felől.

Összehasonlítva a farizeusokkal felismerhető Jézusnál egy analó
gia a törekvésben, hogy az egész Isten népét előkészítse az Isten Uralmá
ra. Eltérések figyelhetők meg ugyanakkor az önigényét és a Tóra korai 
zsidó értelmezését illető magatartásának meghatározására nézve. Történe
tileg hihetőnek tartom azt a tényt, hogy Jézusnak voltak konfliktusai a 
farizeusokkal különböző tisztasági elképzelések miatt; s ezek a konfliktu
sok mindig Márk evangéliumában, és a Logia-forrásban találhatóak.46 A

42 Josephus, A ni., 20,200k.
43 A politikai tevékenységre a Kr. u. I. században nem esik nagy hangsúly, DE1NES, 

R., Pharisáer, 515-555, vő. még NEUSNER, J., From Politics to Piety, New York 1979, 
passim. másképp: STEMBERGER, G., Pharisáer, Sadduzáer, Essener, 110-114, Josephus 
farizeus-kritikájához ld. STEMBERGER, op. cit., 10-21.

44 Vitatott, hogy a Josephus, Ant., 17,42-ben megnevezett 6000 farizeus, aki Nagy 
Heródessel szemben a hűségesküt megtagadta, mind farizeus volt-e, úgy, hogy ezek egy 
kicsiny, jelentéktelen csoport lehettek, mások szerint számarányuk a lakosság egészében 
mégis magasabb lépcsőfokra helyezendő, vö. STEMBERGER, op. cit., 110, a későbbihez 
vő. DEINES, Pharisáer. 513.

45 Vitatott, hogy a megnevezett vallási csoportok egyikéhez sem tartozó nép számára 
a papok, vagy a farizeusok voltak-e a mértékadó rétegek, az előzőhöz vö. SANDERS, E. 
P., Judaism. Practice and Relief 63 BCE -  66 CE, London -  Philadelphia 1992, utóbbihoz 
HENGEL, M. -  DEINES, R., „E. P. Sanders’ «Common Judaism», Jesus and the 
Pharisees”, in JThS46 (1995), 1-70.

46 KLOPPENBORG, „The Sayings Gospel Q”, 333 észrevételezi, hogy a Logia- 
forrás hallgat a sabbat-konfliktusokról. Más részről a sabbat-kérdés a zsidóság és a ke
reszténység közötti összetűzésekben sem játszott szerepet (J. Roloff). Mégis, Lk 14,1-6 és
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Jézus párhuzam nélküliségéről szóló teológiai kérdést a feltámadásra való 
utalással válaszolom meg. Párhuzam nélküli, hogy Isten a húsvéti történés 
során a megfeszített Jézus mellett kiállt, ebből következik számunkra, 
keresztények számára a hívás a földi Jézus követésére, az Isten hozzánk- 
szólásából, és az ő igénye szerint egy olyan életre, amely állandó készsé
get mutat a felelősségre, s amely a jó cselekvésére hív.

Jézus erőszakos halála hagyja, hogy megoldatlan momentumok 
után kérdezzünk. Pilátus, mint akkoriban egyedül erre jogos, kimondta-e a 
halálos ítéletet, érintettek voltak-e római érdekek -  így pl. hogy Jézus 
bevonulása Jeruzsálembe, és mindenekelőtt követőinek magatartása, mint 
provokáció, vagy, hogy Jézus szava a Templom leomlásáról volt-e a döntő 
tényező. Nem kizárható, hogy a Jeruzsálemben politikai hatalmon lévők 
politikai felelősségből arra törekedtek, hogy a zarándokünnepen minden 
nyugtalanságot megakadályozzanak, Jézust átadták a rómaiaknak, ugyanis 
ő nem marad a nép között hatás nélkül. Hogy csak Jézus lett fogságba 
vetve, tanítványai pedig nem, rámutat Jézus mozgalmának erőszak
nélküliségére, más esetben Pilátus -  ahogy mi őt Josephus révén ismerjük 
-  korábban és hatásosabban avatkozott volna közbe.47

Az első húsvét utáni Jézus-hívők zsidók voltak, akik hitüket úgy 
írják le, mint Izrael ígéreteinek Krisztusban történő beteljesedését. A zsi
dóság és kereszténység közötti összeütközés csak később jött létre, amikor 
Jézus Izrael összhagyománya fölé való teológiai besorolása egy Tóra- 
relativizáló magatartással lett összekötve, amelyet többé nem Izrael 
összegyűjtése érdekében értelmeztek.

(fordította: Xeravits Ildikó)

Mk 3,1-6 úgy mutatkozik, mint egy evangélium előtt, de húsvét után előállt egység, ami a 
sabbattal való keresztény bánásmódot, mint normális magatartást állítja be, amivel szem
ben a zsidó sabbat-megőrzésnek védelmeznie kellett magát. Lehetséges, hogy a Logia- 
forrás hallgatása azzal lehet összefüggésben, hogy a sabbat-konfliktus a szinoptikus ha
gyományban Jézus csodatettével van összekötve?

47 Josephus, Ant., 85-87.




