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Egy születés részletei1
(Könyvismertetés)

Andorka Eszter

Egy újszülött ráncos arcát meglátva felébred bennünk a kíváncsiság: va
jon mit élhetett át a születés során, mit jelenthetett neki ez a kívülről nézve 
hihetetlenül nagy váltás, alapvető fordulat. Vannak is, akik megpróbálkoztak 
hipnózis által felidézni valamit a születés emlékeiből, vagy statisztikai mód
szerekkel kimutatni egy-egy születéstípus hatását a személyiségre. Amilyen 
izgalmas azonban a kérdésfelvetés, olyan korlátozottak megválaszolásának 
lehetőségei. Ha bizonyos megfigyelésekre módunk is nyílik, az újszülött titok 
marad számunkra. A kereszténység születése sem kisebb titok. Nem Jézus 
életének és halálának misztérium voltára célzunk ezzel, hanem az azt követő 
évekre, a páli leveleket megelőző, dokumentálatlan időszakra. Időszámításunk 
harmincas és negyvenes éveire, amikor a kereszténység elnyerte alapformáját. 
Ez a generáció megfogalmazott hitvallásokat, összefűzött tradíciókat, kiala
kított gyülekezeti szokásokat és struktúrákat -  és mi még a nevét sem tudjuk 
az alkotók legtöbbjének. John D. Crossan grandiózus munkája ennek az isme
retlen, de meghatározó jelentőségű generációnak az emlékeit kívánja feltárni. 
A feladat nem sokkal egyszerűbb, mint képet nyerni egy újszülött élményei
ről. A tudományos igényű újszövetséges kutatás a huszadik században nem 
véletlenül kerülte el ezt a korszakot. Alig vannak ugyanis adataink, forrásaink 
az első nemzedék tanítását, életét, társadalmi és kulturális viszonyait illetően. 
Jézus életének utolsó éveiről rendelkezésünkre áll négy kanonikus és számos 
apokrif evangélium -  olyan szövegek, melyek nem Jézus életében íródtak, de 
Jézus életéről szólnak. Kellő óvatossággal és érzékenységgel összevetve e 
forrásokat, megfelelő kritikai eszközöket igénybe véve mégiscsak kimondha
tunk a történeti Jézusról bizonyos alapvető állításokat. A század közepétől 
azután sokasodnak a dokumentumok: páli és deuteropáli levelek, evangéliu
mok, apokalipszisek, levelek. Egy-egy évtized kereszténységét négy-öt külön
féle szemszögből is megláthatjuk az egyidejű, de különböző szemléletű do
kumentumok segítségével. A közbeeső két évtized azonban homályban 
marad. Egyetlen viszonylag korai róla szóló forrásunk az Apostolok Cseleke
deteiről írott könyv néhány fejezete. Olyan kanonikus vagy apokrif iratunk

1 CROSSAN, J. D., The Birth o f Chrislianity, San Francisco: Harper 1998, pp. xxxiv +
653.
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pedig, amely ebben a korszakban keletkezett volna, egyáltalán nincsen. Ez a 
nemzedék nem hagyott iratokat az utókorra: még nem volt tudatában annak, 
hogy történelmet ír, nem tudott a saját fontosságáról, s arról sem, hogy milyen 
hosszú fejlődés kezdeténél áll. A biblikus kutatók érthető módon azokra az 
időszakokra összpontosítottak, melyek megbízható eredményekkel kecsegtet
tek. Könyvünk egy feltáratlan területre kalauzol tehát bennünket -  egy ilyen 
vállalkozásnak minden szépségével és veszélyével.

Ha valaki sikerrel járhat ebben a vállalkozásban, az John Dominic 
Crossan. ír származású amerikai, szerzetesjelölt, majd világiként a chicagói 
DePaul University professzora, mára emeritusa. Az angolszász katolikus bib
likus teológia egyik vezéralakja. Felekezetének tudományos közéletéért ko
moly felelősséget vállalva dolgozik -  egyik szerkesztője például a The 
Biblical Heriíage in Modern Catholic Scholarship c. esszékötetnek (John J. 
Collins-sal, FS Bruce Vawter, Wilmington: Glazier 1986). Ugyanakkor erős 
ökumenikus elkötelezettség jellemzi -  gyakori meghívottja más felekezetek 
összejöveteleinek, cikkeket jegyez egyházi folyóiratokban unitáriustól egé
szen mormonig. Igen termékeny szerző, a kilencvenes években szinte minden 
évben jelent meg -  számos cikk és esszé mellett -  könyvméretű publikációja. 
Munkáiban -  ahogy ez a sokat publikáló szerzőknél gyakori -  bizonyos egy
másra épülés figyelhető meg. Mostanáig a történeti Jézus kérdésköre jelentette 
fő kutatási területét. Néhány újabb munkája: Four Other Gospels (1988); The 
Historical Jesus: The Life o f a Mediterranean Jewish Peasant (1992);2 Jesus: 
A Revolutionary Bihliography (1994); Who Killed Jesus? Exposing the Roots 
o f Anti-Semitism in the Gospel Story o f The Death o f Jesus (1995); The 
Essential Jesus: Original Sayings and Earliest Images (1994); The Essential 
Jesus: What Jesus Really Thaught (1995, kiadója valamennyinek: San Fran
cisco: Harper). E címek jelzik szerzőjük mély érdeklődését a szociális kérdé
sek, illetve a zsidó-keresztény párbeszéd irányában -  olyan elkötelezettség ez, 
mely néhány szakíró egyéni jellemzőjéből egyre inkább a biblikus teológusok 
közös alapvonásává válik.

A felsorolt címeket szemügyre véve felismerhetünk azonban egy lassú 
elmozdulást is a történeti Jézustól az őt elsőként értelmező követők köre felé. 
Már a Four Other Gospels, mely négy apokrif evangélium forrásértékét kí
vánja bizonyítani, s így a korai Jézus-hagyomány csatornáit próbálja megraj
zolni, előkészületet jelent ebbe az irányba. A Who Killed Jesus? Exposing the 
Roots o f Anti-Semitism in the Gospel Story ofThe Death o f Jesus alcíme jelzi 
az elmozdulást a történeti Jézusra vonatkozó kérdésfelvetéstől a korai hagyo
mányteremtés és az ezt indukáló társadalmi feszültségek felé. Hasonlóan az 
Essential Jesus is túlmegy a Jézus-élete-kutatás keretein, mikor az első köve
tők Jézus-értelmezéseit tárgyalja. Ennek a fejlődésvonalnak logikus folyatása 
a Birth o f Chrislianity, azaz „A kereszténység születése”.

2 Tárgyalja ME1SER, M., „Az újabb Jézus-kutatás irányzatai”, in SBA 2 (1999), különö
sen 102-103.
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Tudhat-e újat, többet mondani Crossan erről a feltáratlan, sok tekintetben 
feltárhatatlan területről, mint a megelőző idők biblikus teológusai? A század 
első felének űjszövetségesei, tudományos tisztességtől és óvatosságtól vezetve 
letették a fegyvert, bevallották tudatlanságukat e kort illetően. Vajon hol lehet 
Crossan előnye -  s a mi korunk előnye -  velük szemben? Én három területen 
látom ezek lehetőségét -  az ezekben rejlő érdekes perspektívák bemutatásá
val, illetve problematizálásával szeretném hát folytatni e recenziót.

Az első terület, ahol korunk új szövetségesei előnyt élveznek a korábbi 
generációkhoz képest, a forráskritika és a források területe. Rendelkezésünkre 
áll néhány, az utóbbi fél évszázadban felfedezett irat, mint Tamás evangéliu
ma, vagy az úgynevezett „Titkos Márk-evangélium”, s számos kisebb irattö
redék, patrisztikus utalás. Ha ezek datálása vitatott is, valószínűleg nem függ
nek teljességgel a kanonikus evangéliumoktól, így bővítik az első, az 
evangéliumok születését jóval megelőző nemzedékkel kapcsolatos forrás
anyagunkat. Ugyanakkor az ötvenes-hatvanas évek óta jelentős előrehaladás 
történt a kanonikus evangéliumok forrásainak meghatározásában is. Itt külö
nösképpen a Logia-forrással (Beszéd-forrás, Q-forrás) kapcsolatos elképzelé
sek finomodására kell gondolnunk. Mint tudjuk, a kétforrás-elmélet születése
kor Márk evangéliumát és a Logia-forrást két átfedés nélküli, teljesen 
elkülönülő anyagnak feltételezték. Az ún. „minor agreements” felfedezése óta 
sokan úgy gondolják, a Q anyagának egy része Márknál is megtalálható törté
netekből és mondásokból állt. Ennek a hipotézisnek a tábora nagyobbrészt a 
Society o f Biblical Literature Q-szemináriuma, illetve az, International Q- 
project (mindkettőt jegyzi: John Kloppenborg) köré tömörült angolszász új
szövetségesekből áll. J. D. Crossan is ennek az álláspontnak egy igen markáns 
képviselője. Ha ezt a teóriát elfogadjuk, akkor egy lépéssel tovább is mehe
tünk: ha Márk és a Logia-forrás tartalmazott közös anyagot, kellett hogy le
gyen közös forrásuk is. E közös, természetszerűen igen korai forrás lehetősé
get nyújt a mögötte lévő korai keresztény teológia és közösség felvázolására.

Ez Crossan egyik eszköze, hogy a kereszténység születéstörténetéhez kö
zelebb férkőzzön. Q-rekonstrukciója a nyersanyag és szakirodalom magabiz
tos ismeretéről tanúskodik, pontosan észleli és jelzi -  igen meggyőző -  érve
lésének mind a gyenge, mind a biztos pontjait. Könyve több hasznos 
appendixet tartalmaz, melyek a Q, Mk, és egyéb források átfedéseit rendsze
rezik. A kétforrás-elmélet, ha hipotetikus jellegű is, az újszövetséges tudo
mány egyik legerősebb hipotézise, a Logia-forrás létezését illetően komoly 
biblikus körökben teljes az egyetértés. Nem igaz ugyanez az ún. Kereszt
evangéliummal (Cross Gospel) kapcsolatban. (A crossani terminológia, mely
ben mind a Q, mind a Márk előtti passió-elbeszélés „evangéliumnak” számít, 
méltán vívta ki a tudományos körök rosszallását) Ez az elmélet Crossan saját 
invenciója, rajta és szűk tanítványi körén kívül kevesen fogadják el. Az elkép
zelés -  melyet Crossan korábbi kutatásai során alakított ki és publikált, azon 
az észrevételen alapszik, hogy Péter evangéliumának passió-elbeszélése szá
mos korainak tűnő, a kanonikus evangéliumoktól eltérő anyagot tartalmaz. 
Crossan feltételezi egy olyan Passió-narratíva meglétét, mely mind a kánoni-
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kus evangéliumoknak, mind Péter evangéliumának alapjául szolgált. Ezt a 
közös, ősi passió-elbeszélést rekonstruálja Crossan, s a rekonstrukció alapján 
következtet az ezt létrehozó közösségre. A rekonstrukció azonban vélemé
nyünk szerint túlságosan gyenge lábakon áll ahhoz, hogy megbírjon további 
rá alapozott elméleteket. Ezen a ponton, úgy látjuk, Crossan nem tudta meg
haladni kétségtelenül izgalmas kérdésfelvetésének nagy defektusát, s a forrás
kritika útvesztőibe belebonyolódva nagyigényű, de kis tudományos hitelű 
elméletekhez jut.

Hiányoljuk viszont az Apostolok Cselekedeteiben megőrzött hagyo
mányanyag érdemi kezelését. Az irat mint történeti forrás értéke igen vitatott 
ugyan, mégsem érdemli meg azt a szinte teljes mellőzést, ami Crossan mun
kájában osztályrészévé lesz. Különösen éles az ellentmondás, ha összehason
lítjuk azt az értékes forrásnak kijáró, gondos, aprólékos elemzést, amivel 
Crossan a lukácsi kettős történeti mű első részét -  Lukács evangéliumát -  
kezeli, azzal a közönyös mozdulattal, amivel ugyanezen mű második részét, 
az Apostolok Cselekedeteit lesöpri az asztalról.

A huszadik század végén dolgozó új szövetséges egy másik döntő terüle
ten is előnyt élvez korábbi generációkhoz tartozó kollégáival szemben. Ez 
pedig a társadalomtudományok, különösen a szociális és kultúrközí (vagy 
kulturális) antropológia területe. Az újszövetséges tudomány az utóbbi másfél 
évtizedben lett figyelmes az e diszciplínák kínálta új lehetőségekre. Nem, 
mintha a korábbi nemzedékek nem használtak volna a néprajz, vagy a szoci
ológia, a vallástudomány vagy a nyelvészet területéről vett fogalmakat és 
koncepciókat. Azonban e tudományokban magukban olyan fejlődés ment 
végbe, mely a biblikus teológiában is új perspektívákat nyit. A század első 
felének társadalomtudományos gondolkodása a mainál sokkal szűkebb pers- 
pektívájú, alapvetően Európa-központú volt. Ha hivatkoztak is Európán kívüli 
adatokra, ezeket a Nyugat kultúra- és társadalom-felfogásának keretei közt 
próbálták értelmezni. Az utóbbi évtizedek kultúrközi tapasztalatai, a 
multikulturális élmények köznapivá válása azonban szükségessé tette új, fi
nomabb és rugalmasabb modellek kialakítását. A jelen társadalomtudomá
nyaiban a diszciplináris határok átjárhatóak, sőt átjárandóak. Ahhoz, hogy 
megértsünk egy nyelvi jelenséget vagy egy rituálét nem elegendő eredeti 
kontextusából kiszakítva a jelenséget magát vizsgálnunk, hanem arra kell 
figyelnünk, milyen összetett jelentése és szerepe van az illető közösség életé
ben, a társadalmi munkamegosztás, az identitásteremtés és az önkifejezés 
bonyolult logikájában. Csak így kerülhetjük el a paternalisztikus, lekicsinylő 
logikát, mely egy másik kultúrából csak az egzotikumot képes meglátni.

Hasonló szemléleti változásnak köszönhető a kis léptékek iránti érdeklő
dés feltámadása. A történetírás számára valóságos forradalmat jelentett az a 
felismerés, hogy egy félreeső tanya nemzedékeinek élete legalább olyan érde
kes és informatív egy kort illetően, mint a királyi ház belügyei. A mikro- 
történetírás természetesen csak korlátozott mértékben vehette hasznát a mak
ró-történelmi eszköztárnak, ki kellett fejlesztenie olyan kategóriákat és mun
kamódszert, mellyel sajátos tárgyát értelmezni tudja. E szemléletbeli és mód
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szertani változások nagy lehetőségeket nyitottak meg a biblikus teológia előtt. 
Figyelmesek lettünk arra a mély szociokulturális különbségre, mely minket az 
Újszövetség embereitől elválaszt, s ugyanakkor modelleket és fogalmakat 
nyertünk e különbség leírására és kezelésére. Gazdag interdiszciplináris szak- 
irodalom áll rendelkezésünkre olyan, a biblikus tudomány számára kulcskér
dést jelentő területekkel kapcsolatban, mint a rituálék elmélete, az oralitás és 
literaritás közti határmezsgye, az emberi test szerepe a társadalmi jelrendsze
rekben, vagy a nemi szerepek és szerepkonfliktusok. Lehetőségünk nyílik az 
Újszövetségben tükröződő közösségi és társadalmi feszültségek értelmezésére 
egy tágabb értelmezési keretben. Könyvünk kitűnő példája annak, hogyan 
lehet e módszereket és eredményeket kreatívan hasznosítani a biblikus tudo
mányban.

Crossant szociális elkötelezettsége, társadalmi kérdések iránti alapvető 
érzékenysége is fogékonnyá teszi az ilyen megközelítésmódok iránt. Képes 
egységben látni és láttatni a szociális berendezkedést, a mindennapi szokáso
kat és a vallásos praxist. Egy szerb ballada példáján értjük meg a szóbeli ha
gyományozás és hagyományteremtés dinamizmusát. A labradori nemi mun
kamegosztás többféle értelmezésének különbözőségeiből áll fel az a 
értelmezési séma, mely az első keresztények ellentmondásos férfi-nő viszo
nyait hordozni képes. Végiggondoljuk, mit jelentett az étkezés, az étel meg
osztása számos első századi hellenisztikus közösségben, hogy valódibb képet 
kapjunk az első keresztények közösen megtört kenyerének jelentőségéről.

Egy adaptált módszerrel annak gyengeségeit is átvesszük. A kurrens 
kultúrközi antropológia és mikroszociológia vállalt nagy gyengesége az oksá
gi viszonyokat illető bizonytalanság. Számos kutató egyetérthet például, hogy 
a társadalmi nemek határainak szigorú kijelölése, az étel rituális tisztaságára 
vonatkozó kódok, és az adott csoport kisebbségi szituációja egy összefüggő 
rendszer szegmensei. Arról azonban, hogy melyik aspektus az ok, melyik az 
okozat, melyik a meghatározó és melyik a tünet -  erről szögesen ellentmondó 
vélemények lehetségesek. Crossan, egy-egy meghatározó antropológus állás
pontjára építve a maga biblikus elméleteit, automatikusan átvenni kényszerül 
azok értékítéletet és világlátást hordozó elemzéseit is. Munkájának egyik 
erőssége azonban a metodikai reflexió, a gyakori, elméletileg jól megalapo
zott önkontroll.

John Dominic Crossan könyvének legszimpatikusabb vonása azonban 
személyessége és közérthetősége. A biblikus teológiára leselkedő egyik ko
moly veszély, hogy az Újszövetség szereplői és írói papírfigurákká válnak 
szemünkben. Bírjunk bármennyi adattal az Újszövetség embereiről, nem sokat 
ér, ha tetteik érthetetlenek és motiválatlanok maradnak előttünk, ha nem tud
juk összekötni tapasztalataikat az általunk ismert világok és saját cselekede
teink valóságával. Crossan könyve elevenné és érthetővé teszi az embereket, 
akikről szólni kíván. Sok személyes adat, élmény színezi s hozza közel szöve
gét. Sokat megmutat önmagából -  sokszor hív meg szemügyre venni önma
gunkat. Közérthető és közvetlen stílusa képez ellensúlyt imponáló szakiro
dalmi referenciáinak. Bár műve teológiai szakmunka, könnyen prédikálható,
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rövid út visz tőle a szószékig. Végül: használatát praktikus, olvasóbarát mu
tatók segítik.

Vajon megírható-e a kereszténység születéstörténete? Feltárhatjuk-e ezt a 
korszakot? Crossan könyve számomra inkább cáfolata, mint bizonyítéka an
nak, hogy ez lehetséges lenne. Hatalmas hozzáértése, szakmai biztonsága 
dacára eredményei sem messzemenően pontosnak, sem szilárdan megalapo
zottnak nem mondhatóak. Mégis, kísérlete méltó az olvasó bizalmára és kriti
kájára. Vállalkozása merész és fontos vállalkozás. Ha egy újszülött első élmé
nyeire vagyunk, kíváncsiak, mindig önmagunkra, saját elfelejtett kezdeteinkre 
is kérdezünk. Vajon miféle harcokon át léptem a világba én, akinek most is
merem magam? Ez teszi olyan személyesen érdekessé a kérdést valamennyi
ünk számára. A kereszténység születését kutatva ugyanezt tesszük. Azt ku
tatjuk, hogyan és miféle küzdelmeken át nyerte el identitását az a 
kereszténység, ami most a mi hitünk.

Ha valaki őszintén és kritikusan szeretne gondolkodni arról, mi is az ő 
kereszténysége, szeretettel ajánlom neki Crossan könyvét társul a gondolko
dáshoz.


