
és hiúság minden nemes és jó szándékú törekvést felégethet bennünk. Saját
énességünktől való megtisztulást, a böjt, és általában a lemondás, az áldozat
hozhat, kicsinységeink .és féktelenségeink megfojtására.

A pusztában imádkozó és böjtölő, a gonosz lélek kísértéseivel szemben
győzedelmesen küzdő Krisztus miszté1'iumával való belső kapcsolat elvezet
bennünket a húsvéti ünnepek küszöbéhez, amikor az egyházzal az Úr hús
'L'étját ünnePelve részesedünk majd a meghalt és feltámadt Krisztus ,tij
kaiban is.

GYURKI LASZLŰ

IZ OSEGYHíz IGEHIRDET~SE ~S J~ZUS TÖRT~.ETIS~GE

"Minden Jézusra vonatkozó tudósítás, amit az újszövetségben talJálunk nem
történeti jelentőséggel készült, hanem azért, hogy a Jézusban való hit tanúbi
zonysága legyen. Az evangéliumok nem történelmi adatok, nem éLetrajzok, hanem
hit-tanúbizonyságok, Ezt ma mímdenkí elfogadja, s mínt tudományos állítást ve
hetjük mi is" - olvassuk W. Trilling Jézus történetiségéről írt könyvében, amely
ben igyekszik röviden összefoglalni, mit is tudhatunk Jézusról a történész szemé
vel.' J. Jeremias pedig így teszi fel a kérdést: "A történelmi Jézusnak és üzene
tének van-e jelentősége a keresztény hitre?,,2 Ez a kérdés szinte érthetetlennek
látszik annak, aki nem ismeri a vele kapcsolatos problémát és vitát, A kérdést
az ősegyházban és a protestáertizmus első századaiban sem vetette fel senki. Ma
viszont az újszövetségi vita középpontjában áll. Számunkra azért fontos ismerni
a problérnát és feleletet adni rá, mert nagyon sokan negatív választ, adnak a
kérdésre: a történeti Jézusnak semmi jelentősége sincs a mí hitünkkel kapcso
latban.

A probléma felvázolása

A probléma meglátása és felvetése a felvilágosodás korának eredménye. Ré
gen azt tartották, hogy az evangéliumok történelmet közölnek, s minden részüle
ben föl is használhatók, mint történelmi források. Az evangéliumok kutatása a
négy evangélium kifejtésében, azok harmóniába való állításában merült ki. Az
újszövetségi szövegmagyarázat tulajdonképpen a dogmatika segédtudománya volt.

A problémát H. S. Reimarus hamburgi keleti nyelvész. - tehát nem is teoló
gus - vetette fel először (1694-1768). Könyve, amelyben elméletét kifejti csak
halála után jelent meg. Reirnarus szerint más volt Jézus szándéka és más volt
az apostolok elgondolása. Jézus szándékát azokból a szavakból tudjuk meg, ame
lyeket a kereszten mondott: "Én Istenem, én Istenem, míért .hagytál el engem".
Jézus ezekkel a szavakkal beismeri, hogy elgondolása, terve teljesen megbukott.
Jézus politikai vezér volt, földi országot akart, de ez nem sikerült neki. Az apos
tolok elgondolása egészen más volt. Jézus halála után szétfoszlottak reményeik,
de ők nem mentek vissza dolgozni régi helyükre, hanem ellopták Jézus holttestét,
kitalálták föltámadását és újra eljövetelét. Krisztus képe tehát így teljesen az
apostolok elgondolása.

Reirnarus elgondolásával szemben igen nagy volt a fölzúdulás. Teljesen el
ítélték.a számukra gyűlöletes írást, pedig Reimarus volt az első, aki észrevette,
hogy a történeti Jézus és az igehirdetés Krisztusa nem ugyanaz. Más a történelem
és más a dogma. Az ő könyvevel kezdődik a történelem Jézusának kérdése. Tud
juk, hogy Reímarus állítása nagyon felületes volt. Jézus nem volt politikai forra
dalmár. Felvetett azonban Reimarus egy problérnát.: ki volt a valóságban a mázá-
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reti Jézus. A felvilágosodás kutatása erre akart feleletet adni úgy, hogy a dogma
tikától akarta megszabadítani Jézus alakját. Ennek azután az lett az eredménye,
hogy míndenkí igyekezett a saját képére formálni Jézust. A racionalisták szerint
erkölcstanító volt, az idealísták szerínt ő volt az ideális ember. az eszteták sze
mében a zseniális szónok, a szecialisták szerínt a szegények barátja. tgy igyekez
tek míndíg "modeI1nizálni" Jézus alakját és megtalálni benne saját koruk ideálját.

.Ezeknek az elgondolásoknak a hibája az, hogy a lélektarira és nem a forrásokra
építenek. Ezekkel kapcsolatbam Trja Hahn István is a Világosságban: "A nagyszámú
Jézus-életrajz eredménye a különböző Jézus-alakoknak valósággal megdöbbentő

sokfélesége. .. De éppen ez a sokféleség. az egymással sokszor szöges ellentétben
álló eredmények mutatták meg legmeggyőzőbben az ilyenfajta rekonstrukciók ön
kényes voltát.">

A problémát más oldalról közeliti meg M. Kiihler 1892-ben megjelent köny
vében (Der sogenannte historísche Jesus und der gcschichtlíche, biblische Chris
tus. 1953-ban és 1963-ban is kiadták), Kahler különbséget tesz Jézus és Krisztus
-között, Jézus a názáreti ember, ahogy Jézus életrajzai leírják, Krisztus viszont az
egyház által hirdetett Megváltó. Jézusról a történelem beszél a források alapján,
,Krisztusról pedig az evangélísták az apostolok igehirdetése által. Kahler tétele
így hangzik: mí a bibliai Krísztus képét ismerjük csak, s ennek egyedül a hitre
van jelentősége. Krisztust csak úgy ismerjük, ahogyan az evangéhsták leírják ne
künk, s nem úgy, .ahogyan a tudományos kutatás mutatja. Kahler ennek ellenére

i'nagyon sokszcr állítja, hogy ez az "ember" hitelre méltó az újszövetség közlése
szerint,

Ezt az elgondolást bizonyos változtatással Bultmann is magáévá tette. (') ab
ból indul' ki, hogy a kutatások Jézus életével kapcsolatban eredménytelenek voltak.
De számunkra ez nem is fontos. Nekünk a kervgrnához (az üzenethez) kell for
dulni. Nem a történeti Jézust keressük, hanem az apostolok Krisztusról szóló ige
hirdetését.

Jézus Pállal ellentétben nem hagyott maga után semmiféle írásos emléket.
Jézust az evangéliumokból ismerjük, ezek pedig nem életrajzok, hanem hit-tanú
ságok. Bultmann szerínt nagyon sok másodlagos elemet is tartalmaznak, sok anyag
változáson ment át, és igen sok legenda is található bennük (például a csodák).
A négy evangélium az evangélisták hítéri át adja nekünk Jézus portréját. Márk
az elrejtőzött Emberfiát állítja elénk, Máté Izrael titokzatos királyát, Lukács az
eljövendő Egyház Urát, János pedig a magát kinyilatkoztató Isten Fiát. Mindegyík
tehát a maga szempontját tartotta szem előtt, s nagyon sok szubjektív vonás ta
lálható bennük, amitől el kellene tekinteni. Ezért mi Jézust csak "mitikus öltö
zetben" ismerjük, s nem tudunk az igehirdetés mögé menni. Ezért nem lehet Jé~

zus-életraizot írni. Bultmann nem állítja azt, hogy Jézusról semmit sem tudunk.
Jézus személyér nem tagadja. Bizonyos dolgokat ki tudunk hámozní Jézus életé
ből és tanításából. a történet-krátika módszereível, de ezeknek - szerínte - semmi
jelentősége sincs a keresztény hitre.

Nagyon meglepő tétel ez: a kereszténység osak húsvéttal kezdődik. Akkor azt
is lehetne mondaní, hogy az izlám csak Mohamed halálával kezdődött, s a budd
hizmus is csak Buddha halálával vette kezdetét. Bultmann állítása szerint Jézus
csak egy zsidó próféta volt és nem tartozik a kereszténységhez. Jézus prédikációja

. csak feltételezése és nem eleme az újszövetség teológiájának Csak egy feltétele
zés a sok közül. Az apostolok húsvéti tapasztalata, a zsidóság messíási hite, s a
pogány világ mítoszaí szolgáltatták azt a ruhát, amivel II názáreti Jézust felöltöz
tették. Ebből érthető Bultmann tétele, hogy míért nem lehet Jézus-életrajzot írni:
hiányoanak ehhez II források. A történelmi út által, a rendelkezésünkre álló for
rások által egy zsidó prófétához és tanításához jutunk el, ami teljesen jelenték
telen a mí hitünk számára. Nekünk nem a történelmi Jézust kell kutatní - ez
úgyis hiábavaló törekvés -, hanem a kerygmát keH értelmezni, vagyis Pál apos
tol evangéliumát a bűnös megigazulásáról. A páli és jánosi közösségek erősen az
ókor színkretísta vallásosságának befolyása alatt állottak, s tele vannak mítoszok
kal. Eppen ezért nekünk mítosztalanítaní kell, azaz saját nyelvünkre kell lefor-
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dítaní az üzenetet. Amit az első keresztények tanítottak az Istentől kiváLasztott
népről, a megtestesült Igéről, aki isteni hivatást teljesített, az ő megváltó és elég
tételt adó haláláról, föltámadásáról, a közösségben való munkálkodásáról a szent
ségek által, az ő végső visszatéréséről - mdndezek mítoszok, Történeti megjele
nítésük alá van rendelve a mítosznak és nem tartoznak az újszövetség gondolatá
nak lényegéhez. Nem a történeti és mítíkus elemek közt kell különbséget tenni,
mint a XIX. század Jézus életének írói tették, hanem az egész üdvtörténetet a
maga teljeliségében rnítosznak kell felfogni. Tehát egy "nem történeti", "nem idő

beli" tényről van szó, Éppen ezért nem is fejeződött még be. Nem lehet 1-30
évre leszűkiteni, mert megújul míndannyíszor és rníndenütt, ahol a kerygrnát hir
detik. A kinyilatkoztatás valóra válik a hít elfogadásában. így hangzik röviden
Bultmann nézéte. Mit válaszolunk rá?

Bultmann elgondolásának pozitív meglátása a kerygma befogadása és valóm
váltása. Igen sok veszélyt és tévedést rejt azonban magában, mert áldozatul esik
a megtestesülés valósága. Föláldozza ezt a mondatot: és az Ige testté lett. Fel
bontja az üdvtörténetet, amikor tagadja Jézusnak és tanításának történetiségét.
Tulajdonképpen ókor!i eretnekségekről van szó. Gnoszticizmusra és doloetízrnusra
kell gondolnunk. Ezek az eretnekségek nem tulajdonítottak Jézusnak valóságos,
hanem csak látszólagos testet. Másik tévedés az, hogy Jézus tanítását PáJ apostol
tanításával akarja helyettesíteni.

Jézus történetiségének jelentősége és igazolása

Amint láttuk, az evangéliumok nem használhatók profán értelemben vett tör
téneti kútfőknek, s ezek alapján nem írhatunk Jézus-életrajzot, De ennek ellenére
azt kell mondanunk, hogy a történeti Jézushoz és az ő tanításához kell eljutnunk..
Azt az evangéliumot kell megtalálnunk. amelyet Jézus hirdetett. S ehhez az evan
géliumok segitenek minket, amelyek Jézus tanítását közvetítik számunkra.

Az evangéliumok mínden verse arról tanúskodik, hogy a kereszténység for
rása nem a kerygma, nem is az apostolok húsvéti tapasztalata, s nem egy ideális
Krisztus-kép, hanem az ember názáreti Jézus, aki Poncius Pilátus alatt kereszt
halált szenvedett. Az ősegyház kerygrnája szüntelenül a történeti Jézusra és az ő

üzenetére utal; és ez a kereszténység forrása. Az igehirdetés különböző formáin
keresztül átvilágít a történeti Jézus senki mással nem helyettesíthető alakja. Az
igehirdetés lényeges eleme az, hogyamegdicsőült Messíás azonos a názáreti Jé
zussal, aki tanított, csodákat tett és Poncius Pilátus alatt keresethalált szenvedett.

A Jézus által hirdetett tanítás megelőzi az ősegyház kerygmáját. Jézus életé
nek egyes eseményei bizonytalanok, de üzenetét ki lehet fejteni. Jézus életének
eseményeit és tanítását felhasználta az ősegyház, hogy tanuságot tegyen a benne
való hitéről. Az evangéliumok nem modern értelemben 'vett életrajzok, de túlzás
arról beszélni, hogy nincs bennük történelem és minden teljesen át lett dolgozva.
Szerit Pál a négy evangélium Irásba foglalása előtt írta leveleit. Ö volt a pogány
keresztény egyház nagy teológusa, de ennek ellenére csak elszórtan találjuk az ő

terminológiáját az evangéliumokban. Jézus szavai az evangéliumokban húsvét előtti

állapotokra utalnak. Nagyon ritka a krísztolögíaí alakítás, s ha ilyet találunk is·
az evangéliumokban azok is míridíg a történeti Jézusra vonatkoznak. Az elsődle

ges forrás hiánya sohasem észlelhető.

A források tehát arra köteleznek bennünket, hogy a történeti Jézusig menjünk
vissza és az ő üzenetét keressük. A kerygma, amit az ősegyház róla hirdetett,
míndig őrá vonatkozak, Ennek az igehirdetésnek a lényege: Isten volt Krisztusban
és Isten általJa kiengesztelődött a világgal. Ez történeti eseményre utal. Krisztus
meghalt búnéinkért az Irások szerint. Ez csak történelmi esemény lehet, s Jézus
halálát nem lehet önkényesen tagadni. Jézus maga. is beszélt saját haláláról ~
föltámadásáről.

A föltámadt és megdicsőült Krlsztus, akit az apostolok hirdettek és a közös
ség vallott, megegyezik az apostolok által ismert názáreti Jézus vonásaival. Ugyan-
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ez áll Szent Pál tanítására is. O is szüntelenül hivatkozik néhány dologra, ami az
ő tanítását megelőzte. Szent Pál azt álilitja, hogy az ember a hit által igazul meg
a törvény cselekedete nélkül. Ezt hirdette Jézus is és teljesen érthetetlen lenne
Szent Pál tanítása, ha nem ismernénk Jézusét. A kerygma alapja rníndig Jézus
tanítása volt, erre tanították a közösséget és ennek lecsapódását birtokoljuk az
evangéliumokban.

A megtestesülés kifejezi, hogy Jézus története saját magát adja történelmi
kutatásnak, A zsidókhoz írt levél szerzője arról ír, hogy Krisztus egyszer halt
meg mindenkíért (9, 12). Ez is a történelmi eseményt húzza alá. A megtestesülés
botrányát nem lehet kikerülni. Az ember a hiten keresztül ezzel a történelmi
ténnyel találkozik. Az újszövetség írásai arra tanítanak minket, hogy az ember
a hit által igazul meg, de ez a hit Krisztus halálában - mint történelmi tény
ben - gyökerezik, amely számunkra a megváltást szerezte. Bultmann ezt ködö
síti el, amikor azt állitja, hogy a megváltás nem ebben az egyetlen cselekedetben
történt, hanem minden ember számára újra és újra megismétlődő esemény, vala
hányszor Krisztus halálának üzenete szól hozzá.?

A legujabb teológiai fejlődés itt megy túl Bultmannon és az ő kerygrnatíkus
teológiáján. A történeti Jézus kutatását komolyan kell venni. S ezzel a teológiai
kutatás nem szenved csorbát, ahogy Bultmann állítja, s nem fogunk újra csak
olyan Krísztus-képot kíformálnl, mint amilyeneket a XIX. század kutatóí. A tör
ténész míndig követi saját rnódszereit, de ma már sokkal biztosabb eszközök áll
nak rendelkezésünkre, hogy Jézus életét kutassuk, mínt a múlt koroknak. A Jé
zus életére vonatkozó kutatás bizonyos fokig szerénnyé tett bennünket, amennyi
ben tudjuk, hogy az evangéliumok nem modern értelemben vett életrajzok és for
rások, de az evangéliumok kutatásában ma már több segítségünk van, mínt régen.
J. Jeremias a következőket használja fel ehhez: Irodalomkrttíka, formatörténet,
Jézus korának tanulmányozása, Jézus anyanyelvének kutatása, Jézus üzenetének
eszkatologikus jellege, Jézus tanításának kizárólagcssága (a hit követelménye)."
Mindezek segítségével közelebb jutunk a történeti Jézushoz.

Az evangéliumok drodalomkrltikaí vizsgálata nagyon előrehaladt. Ma már
különbséget tudunk tenni, illetve fel tudjuk ismerni az evangéliumokban a Márk
féle hagyományt, a sajátosan Lukács, Máté és Jánoshoz tarwzó hagyományt. Az
Irodalomkrítíka a szájhagyományhoz vezet vissza bennünket, ami megelőzte az
evangéliumokat. Fölismerjük továbbá az evangéliumokban az evangélisták mun
káját, s különbséget tudunk tenni a hagyomány és a szerkesztés munkája között,
Ennek segítségével vissza tudunk menni az irásba foglalás előtti áüapotig. (Ezzel
kapcsolatban bővebb kifejtés található a Vigilia 1970 januári számában: Az
evangéliumok és a történelem.)

A formatörténet segítségével azokat a törvényszerűségeket ismerjük meg, ame
lyek a szájhagyományt arányítotték. Különbséget lehet tenni a hagyományok születése
és növekedése között. A formatörténet segítségéve! meg lehet állapítani egyes hagyo
mányok "életbe ágyazott helyét" (Sitz im Leben). Föl lehet fedezni az evangéliu
mokban bizonyos helíenísta elemeket, amelyek egy régebbi palesztinai hagyo
mányra épültek.

Jézus korának tanulmányozása is magához Jézushoz vezet el bennünket. Az
evangéliumok történeti személyeket említenek (Nagy Heródes, .Heródes Antipász,
Poncius Pilátus), vallási és politikai csoportokról szólnak (farizeusok, szadduceu
sok, Heródes-pártiak, zelóták), beszélnek a templomról, az istentiszteletről, Gabilea
és Júdea egymástól különböző lakóiról', kis és nagy településeket említenek és POIl

tosan megneveznek, Megismerjük belőlük az egyszeru emberek életét, hallunk a
templomadóról és a rómaiaknak fizetendő adóról. Ez annyira sokoldalú ábrázo
lása egy kornak, hogy nem lehet kitalálás és míndenképpen föl kell figyelni rá a
történésznek is. Annál is inkább, mert mi.ndezeket megerősítik az ásatások és a
Holt-tenger mellett előkerült esszénus-közösség leletei is. 6

Jézus anyanyelvének tanulmányozása is segít ebben a munkában. A kutatók
véleménye szerínt Jézus a galileai arám nyelvet beszélte. Ezt a dialektust kezdték
kissé jobban tanulrnányoení. Annak ellenére, hogy nem áhlnak rendelkezésünkre
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kritikai szövegek és szótér a galileai arám dlalelctusról, a kutatás így is sok ered-o
ményt hozott. Az evangélísták Jézusnak ugyanazt a szavát különböző görög szó
val adták vissza. Ezek segítenek bennünket az eredeti szó rekonstruálásában. Pél
daképpen hozhatjuk föl II Miatyánk szövegét, amelyet másképpen közöl Máté,
mínt Lukács. Vissza' !reJ[ menní az ősarám szöveghez, Jézus több szavát és mon
dását eredeti arám nyeívű formájában őrizték meg az evangéliumok. Ezek közül
is kiemelkedik egy szó: "abba", ami annyira megragadta a tanítványokat, hogy a
hellenista közcsségben is arám nyelven élt tovább ez a szó. Szenrt Pál is így hasz
nálta. Az "abba" magyarul "édesapát" jelent. Egészen meleg családi kapcsolatot
fejez ki, ami a kívülálló számára elérhetetlen. Ez a kifejezés sem az ószövetség
ben, sem a biblián kívüli irodaiomban egyáltalán nem fordul elő. A zsidók ne
vezték Istent "abinu"-nak - atyánknak -, de sohasem "édesapáJIlak". Ez a je
lentéktelennek látszó szó tehát sajátosan jézusi eredetre mutat. Ugyancsak sajá
tosan jézusi eredetre utal a másik kifejezés is, amelyet sehol sem találunk meg,
mint bevezetést a beszédhez: "ámen, ámen, mondom nektek". Ezek Jézus saját
szavai, saját prédíkácíóí.?

Jézus üzenetének eszkatologikus jellege szintén közelebb visz bennünket a tör
ténelem Jézusához. Jézus használta saját korának apokaliptikus nyelvét. Ezen kí
vül JézU'.S miJnden prédikációja Isten közbejöttéről. szól, amellyel a történelmet
irányítja, továbbá Isten ítéletéről. Jézus ezt úgy fejezi ki, hogy eljött hozzánk az
Isten országa. Ez Jézus középpontí témája és teljesen új az akkori rabbinista
tanítással szemben. Jézus személyében megjelent az Isten országa, de beteljese
désének idejét osak az Atya ismeri. Ez a tanítás nem származik az ősegyháztól,

mert az ősegyház igehirdetésének középpontjában a megfeszített és feltámadt Krlsz
tus állt. Teljesen jézusi eredetre mutat a következő, nehezen érthető eszkatologikus
mondás is, ami az egyház kezdetétől fogva problémát okozott: "ámde azt a na
pot, azt az órát senki sem ismeri, a mennybelIi. angyalok sem, sőt még a Fiú sem,
csak az Atya" (Mk 13,32). Jellemző erre a szövegre, hogy Máté kéziratainak na
gyobb része kihagyja a "Fiút", Lukács pedig nem is hozza Jézusnak ezt a mon
dását. O. Cullmann fejtegetése szerint a szövegnek ez az értelme: a Fiú az evan
géliumokban rnlmdig a konkrét názáreti Jézust jelenti, s Il1J€m a második Isteni
Személyt önmagában. Igy érthető, hogy II végső napot ő sem ísmerí,"

Jézus hitet követelt. Ez azt jelenti, hogy Jézus olyan tekintély volt. aki ki
lépett az ószövetség határaiból. Jézus tanításában a kizárólagossággal, a hit köve
telményével találkozunk. Míndíg szembetaláljuk magunkat valami újja1. Jézust és
tanítását az akkori zsidó társadalom semmiféle kategóriájaban sem lehet elhe
lyezni. Bármennyire is úgy VIselkedett, mínt a többi törvénvtanító, amikor ta
nítványokat gyűjtött maga köré, tanított és vitatkozott a zsinagógákban, mégis
különbözött tőlük, rnert környezetéhez szekatlan elemek tartoztak, mint az asszo
nyak és gyermekek, (Az apostolok maguk is csodálkoztak. amikor Jézus Jákob
kútdánál a szamariai asszonnyal szóba állt - 1. Jn 4,27).. Jézus szóba állt a meg
vetett vámosokkal és bűnösökkel, akiket minden zsidó messzire elkerült. Jézus
továbbá nemcsak értelmezte a törvényt, hanem saját tanítását a törvény fölé
helyezte. Ez egészen hallatlan dolog volt, mert Jézus a zsidók szemében Isten
akaratának számító törvény fölé helyezte magát. Isten helyében, Isten tekintélyé
vel mert cselekedni. Bármennyire is próbálnak párhuzamot vonni Jézus tanítása
és a rabbindsta irodalom között (ezzel kapcsolatban a legalapvetőbb munka: H.
Strack - P. Billerbeck Kom11wmtar zum N. T. aus Targum und Midrasch), azt
látjuk, hogy Jézus üzenete analógia nélkül van. Nem találunk paralel helyet az
zal, amikor Jézus a bűnösöket hívja országába, vagy a vámosokkal asztalhoz ül.
Megengedhetetlen az, hogy valaki az Istent "abba"-nak szólítsa. Jézus a tékozló
fiúról szóló példabeszéddel Igazójja a vámosokkal és bűnösökkel szembeni eljá
rását. O úgy cselekszik, mánt akinek hatalma van. Olyan valaki lépett a színre,
akinek üzenete előtt, akik befogadták, biztosak abban, hogy Isten szavát hailják,

Ha az evangéliumokat vizsgáljuk, mindenképpen Jézussal találkozunk, vagyis
a történelmi Jézushoz jutunk el: Hahn István is megjegyzi tanulmányában, hogy
az evangéliumi elbeszélések egy sor olyan közlést is nyújtanak Jézusról, amelyek
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semmiképpen sem Illeszthetök 'bele a mítíkus keretbe, sőt annak ellentmondanak,
Ezek azért is fontosak, mert a legkorábban keletkezett és teológiai szempontból
még :1egkevésbé átdolgozott Márk evangéliumában találhatók. A következőket so
rolja ezek közé: Jéz\l.St családja háborodott elméjűnek tartja (Mk 3,21); Galileában
semmiféle csodajelet nem képes végrehajtani, s csodálkozik azon, hogy nem hisz
nek neki (Mk 6,5-6); s végül a keresztfán mondott megrendítő szavak: "Istenem.
Istenem, míért hagytál el engem?" (Mk 15,34). Hozzáfűzi ezekhez: Milyen dog
matikaí érdek sugallhatta volna €'I1IIlek a messlás-kírályhoz méltatlan sikertelen
ségnek bevallását? "Az evangéliumoknak ez a néhány közlése a reális tényekre
való emlékezés levegőjét árasztja,"?

W. Trilling idézett művében a következőket sorolja Iöl, rnint amiket teljes
bizonyossággal lehet állftaní Jézusról: 1. Kereszthalála. Jézus a rómaiak előtt a
leggyalázatosabb halált szenvedte el. Szent Pál szerínt ezért botránya kereszt a
zsidóknak és esztelenség a pogányoknak (lKor 1,23). Jézus kereszthalálát említi
Tacitus római történetíró is. 2. Jézus működésének eredménytelensége, Jézust nem
fogadták eJ. honfitársai, rtaJrutványai pedig elhagyták, s műve teljesen kudarcot val
lott. Ez őszintén és leplezetlenül elénk tárul az evangéldurnok lapjairól. 3. Jézus
názáreti származása. Jézus a megvetett. félig pogánynak tartott tartományból
származott, ami a Messíás számára semmiképpen sem lehetett előny. Nátánáél
kérdéséből is nagyon jól kitűnik ez: "Jöhet valami jó Názáretből?" (Jn 1,46) Jé
zus názáreti származása semmiképpen sem lehetett a tanítványok kítalálása, s
mindenképpen történeti ténynek keLl elfogadni. 4. Keresztelő János megkereszteli
Jézust a Jordánban. Ez a következő problémát veti fel: ha a Messiást az Előhírnök

megkereszteli, akkor Keresztelő János nagyobb nála, Keresztelő János is érzi az
ellentmondást. Egy későbbi apokrif evangélium is utal erre a problémára. Eszerint
ugyanis Jézus nem keresztelkedett meg, hanem így felelt: míért kellene nekem
megkeresztelkedni? Jézus megkeresztelését nem találhatta ki keresztény és nem
támaszthatott ilyen ,problémát. Tehát ez a forrás is mindenképpen történeti. to

Ezek csak kiragadott példák az evangéliumokból, amelyek szinte minden tu
dományos vizsgálat és bizonyítás nélkül is kézenfekvők rníndenkí számára. A
szentírás-tudomány feladata, hogy az előbb felsorolt eszközök segítségével egyre
jobban megközelítse a történeti Jézust.

Erdemes röviden összefoglalni, mít is válaszolnak protestáns szeritírás magya
rázök (J. Jeremias, O. Cullmann) Bultmann nézeteire.

Jézus evangéliuma - szavai és tettei - a kiindulása a kereszténységnek, (A
kereszténység tehát nem Jézus halála után kezdődött, amint Bultmann állítja.)
Milyen a viszony az evangélium és az igehirdetés között, a húsvét előtti tanítás és
a húsvét utáni igehirdetés között? Két egymástól elválaszthatatlan valóságról van
szó: Jézus evangéliumát és az ősegyház hit...tanúságát nem lehet egymástól elvá-:
lasztani, mert ez egy valóság. Jézus evangéliuma az egyház hít-tanúsága nélkül
élettől megfosztott történelem. Az egyház ugyanis szüntelenül megvallja az ő ta
nítását, átadja és tanuságot tesz róla. De ez az igehirdetés nem lehet Jézus nélkül.
Jézus nélkül csak egy elképzelést vagy filozófiát hirdetne. Joggal állítja O. Cull
mann, hogy az őskeresztény igehirdetést történeti él emétől megfosztani annyi, mint
az ókor gnoszticizmusához visszatérni, mégpedig a doketízmushoz, amely szerint
Jézusnak csak látszólagos teste volt.u

Jézus evangéléurnát és az ősegyház tanúságtevését hasonlítjuk a kérdéshez és
felelethez. Jézus élete, működése,halála, tanítása - amely szerint "abba"-nak nevezte
Atyját, aki hívta a bűnösöket, továbbá engedte, hogy keresztre szegezzék -, ez az
Isten hívása. Az ősegyház tanusága ezer hangon, a Szeritlélek indítása alatt, a vá
lasz erre. Jézus a kereszten a középpont. feléje megy a nagy sokaság, A názáreti
Jézus az Isten hívása, a róla való tanúságtevés pedig a felelet. Ez a felelet két
féleképpen történik: az imádás, dicséret, továbbá a világ előtt való tanúságtevés'
által. Ez a felelet a Széntlélek indítására történik. A lényeges elem a hívás és
nem a válasz. Az ősegyház hít-tanúsága - Pálé, Jánosé, a Zsidókhoz irt levélé 
csak Jézus prédikációja után érthető.
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Az ősegyház igehirdetése nem kinyilatkoztatás. Az újszövetség szerint az Ige
testté lett és az Isten kinyilatkoztatása csak rajta keresztül jut el hozzánk. Az
ősegyház igehirdetése viszont tanúbizonyság, amely a kinyilatkoztatásra támasz
kod.ik. Az ígehirdetés nem kiinyilatkoztatás, s Golgota sincs mindenütt, ahol az
igét hirdetik, hanem osak: egy van Jeruzsálemben. Nincs folyamatos kinyilat
koztatás.

A hit telüntélye az Úr. A történeti Jézus nem egy feltételezése a tanításnak:
a sok közül, hanem az egyetlen. A kerygma feltételezi Jézust, rnínt a válasz a
kérdést, a kinyilatkoztatáson alapuló tanúbizonyság magát a kinyilatkoztatást.
Egyedül az Emberfia és szava tud te~jesen ,tekintélyt adni az igehirdetésnek és
senki más rajta kívül.

A történettudomány tudja bizonyítani Jézus történetiségét, csak: nem tudja
megmagyarázni, mert nem lehet a szokványos történeti kategóriákban elhelyezní.
A történettudomány Jézus-képe feloldhatatlan rejtélyhez vezet,almit csak a hit
tud feloldani. A hivő Krísztus-képe tehát nincs ellentétben a történeti kritika Jé
zus-képével, hanem sokkal teljesebb annál, A hivő ember előtt ugyanis feltárul
az érettünk emberré lett megváltó Isten titka.

Jegyzetek: 1. W. 'I1riIlling: Jésus devtaa1t I'hfstoíire, Coof.. 318~39. Ol. - 2. J. Jeremias: Le probléma
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történelem. VllIJáJgIOSSIág (10011) 23. o. - 4. O. Cuflrnazsn : É1JuJdIesde 'I1héolol'/ie bJhlique. De
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CSOKA J, LAJOS

I ROMiN KOR KIIllKUlásl ts I BENCtSEK
A XX. század egyik közismert nyu~ti történetfilozófusa, az angol A. Toynbee

az A Study of History című, több nyelvre 1efordított 12 kötetes művében azt ta
nítja, hogy a történeti élet folyamatának: egyes szakaszait, az egyes civilizációk
kialakulását a "challenge" és a "response" kapcsolódása hozza létre. A lelki és
erkölcsi, a társadalmi és gazdasági élet süllyedtségében lévő néptömegek segély
kiáltásaira vagy hívására, a "challange"-re a kor legjobbjai s azok munkatársaí a
tőlük telhető legnagyobb lelki, erkölcsi és fizikai igyekezettel adnak választ, "res
ponse't-t, sietnek segítségükre. A történeti élet emelkedő Irányzata, az új clviilli.
zácíó kialakulása és uralma, ja: kor szellemiségének fölemelése, átlelkesítése, "ethe
rialisation"-je s életrnódjának javítása, nemesítese addig tart, ameddig a kor leg
jobbjaiJnak energiája. Mikor aztán ez a pozitív - rendszerint a vallásból, főleg a
kinyilatkoztatásból táplálkozó - életerő a tömeg negatív jellegű ellenállása kö
vetkeztében kimerül, megkezdődik az illető korszak vagy civilizáció stagnálása,
majd hanyatlása, pusztulása.

Ebben a történetelméleti fölfogásban dolgozott H. Fischer német kultúrtör
ténész, aki az 1969-ben megjelent művében azt mutatta be, hogy a X. század ele
jének tarthatatlan viszonyai követelésére, "Herausforderung"-járn a kor szellemi
elitje miként adott feleletet, "Antwort"-ot, melynek eredménye az európai kul
túrtörténet román korszaka l~. Azt már műve címében - Die Geburt der West
lichen Zivilisatíon. Aus dem Geist des romanischen Manchtums - jelezte, hogy
a korszak: teremtő és irányító egyéniségeit a bencésekben. elsősorban a Cluny-i
bencésekben látja, Megállapítása szerínt az európai történet X-XII. századának

153


