
BART D. EHRMAN: TÉNYEK ÉS
TÉVEDÉSEK A DA VINCI-KÓDBAN
A történettudomány álláspontja Jézusról,
Mária Magdolnáról és Constantinusról

Egy adott kor vagy társadalom szelleme, szelle
mi színvonala a sikerkönyveken is lern érhet ő.

Ezt szem előtt tartva egyáltalán nem meglepő a
tudatos f élrevezetésre. az összeesküvés sugal
mazására és az évszázadok óta féltve őrzött tit
kok kinyilatkoztatásszerű feltárására épülő A
Da Vinci-kód világméretű sikere. Megítélésem
szerint azonban nem annyira maga a siker a lé
nyeges - amelyben kétségtelenül fontos szere
pet játszott a rendkívül jól megszervezett mar
keting is - , hanem főképpen a mögötte meg
húzódó társadalmi jelenségek az igazán figye
lemre méltóak. Ebben a tekintetben pedig erő

teljes ellentmondásoknak lehetünk tanúi, ame
Iyeknek elsődleges hordozója a felszínes látvá
nyosságot normalizáló és mintegy normává for
máló média-ipar. Miközben az ideológiai dis
kurzus teljesítményről és képességről beszél,
addig a közvéleményt befolyásoló és alakító
"sztárokat" és "szakértőket" ez az ipar tulaj
donképpen mesterségesen felépíti , egy nagyon
is jól körülhatárolható kapcsolat- és érdekrend
szerben. Az információs fogyasztói társadalom
lehetővé teszi ugyan magát az értesülést, ellen
ben az ismereti színvonaltalanság egységesíté
sével fokozatosan háttérbe szorítja az osztályo
zás, az összefüggések felismerésének és az
elemzés képességének a kifejlődését, amely
alapfeltétele a megértésnek. A technika és a ter
mészettudományok látványos sikereinek a
rendszeres hangoztatásával tudatosan elkendő

zik mindazt az irracionalit ást, i1letve a kritikus
szellemiségnek azt a teljes hiányát, ami ezen te
rületek művelői körében egyre jobban hódít. Is
merős azon magyar informatikus akadémikus
esete, aki a bibliai teremtéstörténet szószerinti
történetiségének a vándor apostolaként járja az
országot; i1letve nem nehéz olyan szerzőket ta
lálni, akiknek a történelemben, vallástudo
m ányban, teológiában vagy filozófiában való já
ratlansága egyenesen arányos azzal a magabiz
tossággal, amellyel ilyen jellegű kérdésekben
megnyilatkoznak. Mindezt megkoronázza a tár
sadalomtudományok gazdaságosságának (és
értelmének) az időnkénti megkérdőjelezése a
Piacot mintegy ontologikus valóságnak tekintő,

s annak mindenhatóságában és racionalitásában
meggyőződéssel hívő közgazdászok részéről .
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Ez tehát az az erősen dualista szemléletű,

jó-rossz és / vagy igaz-hamis kizárólagos ka
tegóriákban gondolkodó. szellemi környezet,
amelyben felépült a botrány ízt tudatosan elő

térbe helyező és kihangsúlyozó, i1letve a keresz
ténység és a katolikus egyház hitelességének és
szavahihetőségének a megkérdőjelezését sugal-
ló Da-Vinci ipar. ,

Ily módon B. D. Ehrman, az Eszak-karolinai
Egyetem Vallástudományi Tanszékének vezető

je, a korai kereszténység szakértője, tulajdonkép
pen egy folyamat résztvevőjeként igyekszik ál
laspontj át kifejteni, és mindenekelőtt a tudomá
nyos kutatás eredményeit köz érthetően köz
kinccsé tenni. ,.Természetesen tudtam - írja - ,
hogy maga a könyv fikció, ám miközben olvas
tam ... r ájöttern. hogy Dan Brown szereplői tulaj
donképpen történelmi állításokat tesznek Jézus
ról, Máriáról és az evangéliumokról. Más szóval
a fikció olyan történelmi alapokra építkezik,
amelyeket az olvas6k kénytelenek tényként, s
nem az írói képzelet termékeként elfogadni"
(12). Mindez elsősorban annak tulajdonítható,
hogy regénye legelején D. Brown - kétségtele
nül az átlagfogyasztók tudatlanságára és a rek
lámok által már "megdolgozott" hiszékenységére
alapozva - gátlástalanul kijelenti: "A műtárgyak

r61, épületekről, dokumentumokr6l és titkos szatart á
sokr6l szó/6, a regényben .szereplő ismertetések megfe
lelnek a val6ságnak" (20). Ehrman alapvetőert ezen
állítás tényszerűségét és szavahihetőségét vizsgál
ja a tudományos közvélemény tükrében. Célja a
tények és a tévedések, illetve a történelmi valóság
és a képzelet termékeinek a szétválasztása az is
mert források kritikai megközelítése révén.

A mű két részre oszlik. Az első, rész közép
pontj ában Constantinus császár, az Ujszövetség és
az apokrif evangéliumok állnak. Ennek alapmotí
vuma az úgynevezett "Constantinus-i ősbűn",

amikor is az egyház kokettálni kezdett a politi
kai hatalommal. Ehrman ezt a rendkívül leegy
szerűsített, de eléggé közhelynek számító képet
igyekszik árnyaini a kor összefüggéseinek a ki
domborítása révén, hangsúlyozva, hogy Jézus is
tenségét nem a császár mondatta ki az I. Nikaiai
zsinattal (325), hiszen az kezdettől fogva a Krisz
tus-hívők meggyőződése volt, még akkor is, ha a
kereszténységen belül ennek kapcsán voltak vi
ták és eltérő értelmezések. Minderről átfogó is
mereteket nyújt Henry Chadwick: A korai egyház
(Osiris, Budapest, 1999) című munkája.

_A holt-tengeri tekercsekkel kapcsolatosan D.
Brown a l apvető tévedése, hog y közöttük sem-



miféle evangéliumot nem fedeztek fel, és a do
kumentumok semmit nem mondanak Jézusról.
Lásd Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul
(Piliscsaba, 1998);Vermes Géza: A qumráni közös
ség és a holt-tengeri tekercsek története (Osiris, Bu
dapest, 1998);Benyik György (szerk.): Qumrán és
az Ujszövetség (JATE Press, Szeged, 2(01); Xera
vits Géza: Bibliográfiai segédlet a holt-tengeri teker
csek kutatásához (Studia Biblica Athanasiana 5,
2002,91-111); Lawrence H. Schiffman: Les manus
erit de la mer Morte (Fides, Québec, 2003). Nag
Hammadi esetében D. Brown egyszerűen csúsz
tat és félrevezet: lásd G. Filoramo: A gnoszticiz
mus története (Kairosz, Budapest, 2000); Ladocsi
Gáspár: A Jézus Krisztus-jelenség a gnosztikus iro
dalomban (Jel, Budapest, 2004). Arról nem is be
szélve, hogy ezek az iratok hozzáférhetőek, ha
sonlóan az apokrif evangéliumokhoz, amelyek
régóta ismertek; Csodás evange1iumok (Telosz,
Budapest, 1998); Ecrits apxryphes chrétiens I-II. (Galli
mani, Paris, 1997és 2(05). Ami pedig az újszövet
ségi kánon kialakulását illeti, az egy hosszas fo
lyamat végeredménye, amely egyáltalán nem ki
és beszavazásos alapon jött létre: Benyik György:
Az újszavetségi szentfrás keletkezés- és kutatástörté
nete (JATE Press, Szeged, 2(04); G. Aragione - E.
[unod - E. Norelli (szerk.): Le canon du Nouveau
Testament. Regards nouveaux sur l'histoire de sa
formation (Labor et Fides, Genf, 2(05).

Ehrman munkájának második részét a Jézus
és Mária Magdolna D. Brown által feltételezett
kapcsolata képezi. Akár azt is lehetne mondani,
hogy az eddig említett források körüli csúszta
tások és hamisítások mintegy dramaturgiailag
készítik elő a Jézusra vonatkozó titkok "feltárá
sát". Hiszen ha az egyház (és a kereszténység)
"ködösített" a Jézusról szóló írott tudósítások
esetében, akkor - a browni logika szerint 
mennyivel inkább igaz lehet ez magára a sze
mélyre vonatkozóan. Ehrman ezért is tekinti át
a Jézusról szóló (pogány, zsidó és keresztény,
kanonikus és nem-kanonikus) történelmi forrá
sokat; majd ezt követően vázolja a forrásokból
rekonstruálható történelmi Jézus képét, amely
érzékelteti, hogy "a Jézusról szerzett ismerete
ink egyfelől nem puszta találgatások, másfelől

nem a teremtő képzelet termékei" (160).
Az egyházi összeesküvés-elméletbe ágyazott

browni "titok" végeredményben hétköznapian
egyszerű - és még csak nem is eredeti -, ellen
ben bombasztikusan hat a vallásilag és teológiai
lag műveletlen vagy félművelt fogyasztók köré
ben: Jézusnak szexuális viszonya volt Mária
Magdolnával, s e kapcsolatból egy leánygyer
mek született. Sőt mi több: Mária Magdolnának
kellett volna az egyházat "megszerveznie", és ta
lán "irányítania", egyfajta dinasztikus rendszer
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szerint, erre azonban nem kerülhetett sor, mert
Galliába kellett menekülnie. Ehrman nem annyi
ra ezen szenzációhajhász kitalációk cáfolására
fekteti a hangsúlyt, hanem azt igyekszik kidom
borítani, hogy Brown állításai mennyire megala
pozottak a források és a korabeli palesztinai val
lási és társadalmi viszonyok ismeretében. Se
mennyire! A kortörténeti háttér megismerésében
még segíthet: Everett Ferguson: A kereszténység
bölcsője (Osiris, Budapest, 1999) és Gerd Theis
sen: A Jézus mozgalom, az értékek forradalmának tár
sadalomtörténete (Kálvin, Budapest, 2006).

D. Brown regényének tényleges mondaniva
lója és célja Ehrman könyvének utolsó fejezeté
ben domborodik ki. A tudatos csúsztatásokra,
hamisításokra és félrevezetésekre építő regény
író mintegy "jézusi" megalapozottságot, ősiséget
és eredetiséget igyekszik tulajdonítani a női iste
ni princípium "igazi őskeresztény" imádatának,
amelynek mintegy szerves része lenne a rítuali
zált és szakralizált szexuális aktus. Mindebben
nehéz nem észrevenni azt a feloldhatatlanul el
lentétes és ellentmondásos amerikai társadalmi
légkört, amelyben kemény puritanizmus és kor
látlan szabadtoslság, illetve archaikus patriárká
tusi szemlélet és militáns feminizmus feszülnek
egymásnak. Ebbe természetesen nehezen illik
bele a források és a keresztény ókor nőkkel kap
csolatos szemIéletmódjának árnyalt elemzése.

Ehrman befejező szavai szerint "a múlt
olyan történet, amiben mi magunk is képesek
vagyunk benne élni, s ami ismeretekkel lát el
minket jelenbeli életünkről. A múlt igaz törté
net, része a magunkról és a világban elfoglalt
helyünkről alkotott képünknek. Ezt a történe
lemfelfogást vallják A Da Vinci-k6d szereplői is.
S ez még egy érv amellett, hogy megtudjuk, az
ő múltértelmezésük történelmileg hiteles-e
vagy sem, történelmi kijelentéseik igazak-e,
vagy csak az írói képzelet termékei" (210). Ehr
man munkája kétségtelenül segít a tisztán látás
ban. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet,
hogy D. Brown regénye rendkívüli kihívás
mind a keresztény egyházak, mind pedig a tu
dományos kutatás számára. Megkérdőjelezi az
ismereteket mellékesnek tekintő érzelmi alapú
vallásosság elégségességét; illetve felveti a teo
lógiai és vallástudományi ismeretterjesztés
szükségességének a kérdését. Hiszen csakis a
megbízható tájékozottság segíthet abban, hogy
az olvasó a regényből szerzett ismereteit ne te
kinthesse olyan tudásnak, amely akár igazolás
ként is szolgálhat(na) egy sajátságos életfelfogás
vagy világszemlélet "tudományos" vagy "val
lásos" megalapozásához. (Ford. Békési József;
Gold Book, Debrecen, 2006)
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