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E l ő s z ó a m á s o d i k k i a d á s h o z 
Ebben az esztendőben lesz férjem halálának ötödik évfordulója. 2000. október 17-

én halt meg, de már halála pillanatában tudtam, hogy 23-án, a magyar ifjúság és nem-
zet dicsőséges, de a hatalmas túlerővel szemben mégis esélytelen szabadságharcának 
tragikus emléknapján veszünk tőle búcsút. S valóban ezen a napon helyeztük örök 
nyugalomra a hévízgyörki temetőben, ahol sírhelyét - már 32 éves korában - ő maga 
választotta ki. 

Férjem kora ifjúságától elkötelezettje volt az igazságnak, s ezért következetesen és 
rendíthetetlen bátorsággal harcolt haláláig. Olyan esélytelen Dávid-Góliát harc volt 
ez, mint a magyar ifjúságé, de azt is tudta, hogy Isten mindig a Dávidok oldalán áll, 
még akkor is, ha ideig-óráig Góliát látszik erősebbnek. 

Dóka Zoltán soha nem volt karrierista, de azt nagyképűség nélkül tudta magáról, 
hogy többre lett volna képes, mint amire lehetősége volt. Ezt a gyülekezet is tudta róla, 
s bár együtt éreztek vele, mégis boldogok voltak, hogy a felsőbbség Hévízgyörkre he-
lyezte. így hozott ki Isten a rosszból is jót. Ugyanis már megérkezésünk napján szoros 
érzelmi kötődés alakult ki féqem és a gyülekezet között, s ez az évek során tovább mé-
lyült annyira, hogy nyugdíjba menetele után is a gyülekezet közelében akart maradni. 
S most már elmondhatom, hogy ez a szeretet kiállta az idő próbáját, sőt átível a halálon 
is, és él tovább, mert a forrás, amiből táplálkozik, örök. 

A szeretet, ha igazi, megmutatja magát. Leleményes és kifogyhatatlan ötlettára 
van. Miért mondom ezt? Mert ez a szeretet állíttatott síremléket lelkészük halálának 
egyéves évfordulóján, s ez tette lehetővé e könyv másodszori kiadását. így fejezik ki 
szeretetüket most már nekünk, élőknek és az utókornak. 

De, hogy a gyülekezet számára is maradjon emlék az ötéves évfordulóról, október 
23-án emléktáblát fognak elhelyezni a parókia falán. (Az évfordulóról mindig 23-án 
és nem 17-én emlékezünk meg.) 

Eddig arról beszéltem, hogy mit jelentett féqem a gyülekezet számára. De hogy az ő 
számára mit jelentett a gyülekezet ragaszkodása, óvó, biztonságot jelentő szeretete, ne-
héz útjából rájuk háruló sok hátrányt vállaló, hűséges kitartása - azt mondja el ő maga. 

1984-ben Németországból levelet írt a gyülekezetnek. Felolvastuk a templomban. 
Ebből idézem a befejező mondatokat: „.. .akárhogyan is alakul további sorsom, tudnotok 
kell, hogy lélekben és imádságban mindig veletek vagyok és maradok. 25 év közös útja 
eltéphetetlenül hozzátok köt. Mindig elevenen él bennem annak a szeretetnek az emléke, 
amellyel 25 éve családommal együtt befogadtatok nemcsak a hévízgyörki parókiára, 
hanem a szívetekbe is. Csikorgó hideg télben 1959 februárjában megalázottan és hamis 
vádakkal terhelten álltam akkor is előttetek, s ti meleg szobával, meleg étellel és sarkig 
tárt szívvel fogadtatok bennünket, és hálás szívvel mondhatom, hogy ez a szeretet azóta 
sem fogyott. Mindnyájatokat szeretlek, és szeretni is foglak halálom órájáig." 

Kísérje Isten áldása a hévízgyörki gyülekezet szeretetéből útjára induló második 
kiadás szolgálatát. 

2005 nyarán 
Dóka Zoltánné 





E l ő s z ó 

Nehéz történelmi időkben, amikor erőszak uralja az életet, nemcsak az em-
berek szenvednek, hanem a könyvek is. Máglya, zúzda vagy cenzúra a sorsuk. 

Tizenhét évvel ezelőtt Márk kommentárom első kiadása a kommunista 
pártállamot kiszolgáló egyházi cenzúra áldozata lett. Most viszont hálát adok 
Istennek, hogy megérhettem könyvem cenzori szövegmanipulációktól mentes, 
az eredeti kéziratnak megfelelő új kiadását. Aki a két kiadást összehasonlítja, 
megérti, hogy csak e másodikat tekintem a valódi elsőnek. 

A cenzor fő szempontja, amelynek alapján a több mint 300 szövegváltozta-
tást, törlést és betoldást elkövette, az ún. diakóniai teológia volt. Ez a koncepció 
kezdetben biblikus kiindulású kísérletnek látszott a keresztyénség küldetésé-
nek teológiai értelmezésére a modern szekularizáció kontextusában. Egyre in-
kább kiderült azonban, hogy ez a biblikus teológiai szándék csupán álarc, külső 
lepel egy kötelezővé tett, masszív politikai ideológia számára. Ez az egyházi 
ideológia nem az egyház identitásának megőrzését célozta már, hanem éppen 
ellenkezőleg, azt, hogy az egyház szellemi és gyakorlati működését mindenes-
tül alárendelje a marxista-ateista ideológiának és a moszkvai egyház- és világ-
politikának, az ún. „békeharcnak". Ε destruktív kényszerhelyzetnek jogi, er-
kölcsi és személyi vonatkozásaira itt nem kívánok kitérni. Készülő emlékirata-
imban szeretnék ezekkel foglalkozni. Most csupán az ún. diakóniai teológia 
néhány alapvető vonására utalok, ahogyan azok könyvem cenzúrázásában érvé-
nyesültek. 

A koncepció kiindulópontja az egyház küldetésének megkettőzése „igehir-
detésre és diakóniára". Ε megkettőzés célja nem a „praktikus" keresztyénség 
fontosságának hangsúlyozása volt, hanem sokkal inkább az, hogy teológiai kate-
góriát s egyben igazolást adjon az egyház állami oldalról igényelt politikai sze-
repléséhez, mindenekelőtt az egyházvezetők fenntartás nélküli politikai kolla-
borációjához. A diakónia mint az egyház szociáletikai, konkrétan politikai maga-
tartása önállósult és riválisa, sőt mértéke, feltétele lett az igehirdetésnek, ezzel a 
minduntalan hangoztatott jelszóval: a diakóniát nem végző (= nem politizáló), 
csak(!) igét hirdető egyház nem egyház! De éppen ez a szembeállítás jelzi, hogy 
hamis teológiai koncepcióról van szó, amelyben eltorzul, sőt el is tűnik két fon-
tos teológiai összefüggés: a) A diakónia mint szeretetszolgálat nem feltétele, 
hanem következménye az igehirdetésnek, b) Az igehirdetés és a keresztyén 
szeretetszolgálat kapcsolatában döntő teológiai szerepe van a hitnek. Az ige 
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hitet ébreszt és a hit terem jó gyümölcsöket, azaz erkölcsi tetteket, szociáletikai 
magatartást. Ezek az összefüggések szükségképpen szorultak háttérbe a „dia-
kóniai teológiában". Ha ugyanis a diakónia az ige által ébresztett hit gyümölcse, 
akkor a diakónia tartalmát maga az ige határozza meg és nem a külső politikai 
igény. Márpedig a „diakóniai teológia" legfőbb feladata az állami politikai igény 
és az ennek megfelelő egyházi gyakorlat elvi igazolása volt. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a „diakóniai teológia" nem az egyház szabad, egyedül az igéhez kötött 
prófétai szolgálatának teológiai háttere és indoklása volt a politikum felé, ha-
nem egyházi nyelvezetbe csomagolt politikai ideológia az állam mindenkori 
politikai igényeinek kiszolgálásához és az egyház kiszolgáltatásához egyházide-
gen, sőt egyházellenes politikai érdekeknek. Jellemző, hogy a „diakóniai teo-
lógiából" soha nem következett kritika a politikai rendszerrel szemben, annál 
inkább fenntartás nélküli készség a politikai propaganda egyházi igazolására és 
művelésére. 

A „diakóniai teológiának" ez a hamis, egyházellenes alapállása nyilatkozik 
meg valamennyi szövegváltoztatásban, amelyet a cenzor könyvemben végrehaj-
tott. Ennek néhány jellegzetes példáját szeretném még megemlíteni a követ-
kezőkben illusztrációként. 

Mindenekelőtt utalok az említett politikai érdekű „kettős küldetés"-elmélet 
belehamisítására az eredeti kéziratba, ahol annak éppen az ellenkezője kapott 
tudatos hangsúlyt (vö. pl. 6,11-13 magyarázatát a két kiadásban!). Ugyanezt a 
hamisítást szolgálja a „diakónia" szó közel 20 helyen történt beírása a kéziratba. 
Még a könyv előszavába is beleírt a cenzor, többek között a következő monda-
tot: „Szeretném diakóniai teológiánkat is gazdagítani, ,Márk'-i megközelítés-
ben." Magam éppen cáfolni szerettem volna egész könyvemmel ezt a hamis 
teóriát. Még a könyv utolsó szavait is kisajátította magának, a cenzor, még egy-
szer összefoglalva a hamis teóriát: „...prédikálással és diakóniával." - Nyilván a 
kommunista mozgalom világigényét respektálta a cenzor, amikor Jézus és az 
egyház küldetésével kapcsolatban ismételten törölte a „világigényes", „világ-
méretű" és hasonló jelzőket. - Ugyancsak a marxista tanok abszolútságigényét 
kíméli az a drasztikus szövegváltoztatás, amely törli vagy háttérbe szorítja az 
egész könyvben a „tanító" Jézus képét, noha az Márknál, mint Jézus kinyilat-
koztatás-igényének kifejezője, különösen hangsúlyos. - Ismételten törli a cen-
zor azokat a mondatokat, amelyek - főként a 13. fejezetben, de másutt is - az 
egyházüldözésről, háborúkról és az általánosan fenyegető nyomorúságról, mint a 
vég előjeleiről szólnak. így veszi figyelembe a rendszer érzékenységét, amely 
vallásszabadságot, katonai leszerelést és általános jólétet hirdetett, a valóságban 
pedig üldözte a vallást, fegyverkezett a harmadik világháborúra és számos népet 
döntött általános nyomorba. - A cenzúra jelentős manipulációs eszköze volt az 
első kiadás szinte minden lapján megtalálható szövegkiemelés. Ez olyan hang-
súlyeltolódásokat okoz, amelyek meghamisítják a szöveg eredeti értelmét és a 
„diakóniai teológia" szellemiségét és tendenciáit tükrözik. - Utalok még arra az 
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ugyancsak önhatalmú eljárásra, hogy a cenzor a könyv végén közölt „felhasznált 
irodalomba" saját „műveit" is beleírta, amelyeket én mint szakszerűtlen íráso-
kat tudatosan mellőztem. 

A szövegváltoztatások ellen, amelyeket én már csak a kinyomtatott szöveg-
ben láttam, hosszú és éles vitában tiltakoztam, hangsúlyozva a változtatások jog-
talanságát és szakszerűtlenségét. A cenzor azonban felháborodva - „Ilyesmit 
szerző még nem engedett meg magának velem szemben!" fenyegető hang-
nemben visszautasította tiltakozásomat és felszólított, hogy hagyjam el az irodá-
ját. És a deformált könyvet akaratom ellenére megjelentette. 

Legalább ennyit el kellett mondanom a cenzúráról, amely könyvem eredeti 
kéziratát sújtotta, elsősorban azoknak az olvasóknak a kedvéért, akiknek nincs 
módjuk a könyv két kiadását összehasonlítani. De azokkal az állításokkal szem-
ben is, amelyek főként 1984-ben, politikai érdekből, hamis érvekkel bagatelli-
zálni akarták a drasztikus cenzori beavatkozást. 

Van azonban ennek az előszónak más, még fontosabb és számomra kelleme-
sebb kötelessége is: beszámolni a zürichi egyetem teológiai fakultásához fűződő 
kapcsolataimról, és mindazoknak, akik teológiai munkámat bármi módon támo-
gatták, mély hálámat kifejezni. 

Zürich belvárosában egyszer két kőbe vésett, magyar vonatkozású feliratot 
fedeztem fel. Az egyik annak állít emléket, hogy 1676-ban Zürich városa húsz 
protestáns magyar prédikátort fogadott be, akiket hazájukban hitükért üldöztek. 
A másik felirat azoknak a magyar menekülteknek a köszönetét fejezi ki, akik az 
1956-os felkelés leverése után Zürichben találtak menedéket. Ε hálás magya-
rokhoz ezennel én is csatlakozom. Remélem, az alábbi rövid visszatekintésből 
kiderül, mennyire hálás vagyok zürichi testvéreimnek és barátaimnak, akik 
befogadtak, amikor saját egyházam kitaszított, és díszdoktorátussal tiszteltek 
meg, amikor saját hazámban megaláztak. 

A történet azzal kezdődött, hogy testvérem, Dóka Ottó az 1956-os szabad-
ságharc után mint diák nyugatra menekült és Svájcban talált befogadásra. Előbb 
Winterthurban lakott, majd Zürichbe ment, és ott elvégezte a Technikai Főis-
kolát (ΕΤΗ). Svájci lányt vett feleségül és mint mérnök, végleg Zürichben te-
lepedett le. Mihelyt tehette, meghívta Zürichbe magyarországi családtagjait, 
szüleit és testvéreit. Négy éven át minden nyárra meghívott engem is, de nem 
kaptam kiutazási engedélyt. Káldy püspök, könyvem későbbi cenzora, ezt azzal 
indokolta, hogy az állam emigrációmtól tart. Tudomásul vettem az indoklást és 
többé nem adtam be kiutazási kérelmet. Annál nagyobb volt a meglepetésem, 
amikor a püspök 1971 tavaszán közölte velem, hogy ha még szándékomban van 
testvérem meglátogatása, most kiutazhatom. Hazatérésem után hévízgyörki 
kommunistáktól tudtam meg, hogy most éppen azért kaptam kiutazási enge-
délyt, mert kintmaradásomat remélték. 
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Zürichben hamarosan felkerestem Eduard Schweizer újszövetségest, akinek 
1967-ben jelent meg Márk kommentárja. Segítséget kértem tőle könyvem és 
további újszövetségi tanulmányaim számára. Ο azonnal megértette helyzetemet 
és testvéri szeretettel ajánlotta fel támogatását. Tanácsokat és irodalmat adott, 
és megígérte, ha elkészül a kommentárom, meghívat két szemeszterre és nála 
doktorálhatok. 1977 őszén jelent meg kommentárom meghamisított kiadása. 
Nyomban ezután egy hű magyar kolléga, Terray László révén, aki Norvégiában 
szolgált és éppen ebben az időben meglátogatott, titkos üzenetet küldtem 
Schweizer professzornak. így 1978 elején megérkezett a meghívás az akkori 
dékán, Hans-Dietrich Altendorf professzor aláírásával. Örömmel vittem a leve-
let Káldy püspökhöz. Ő azonban felháborodva utasította vissza kiutazási kéré-
semet és megtiltotta, hogy Zürichben doktoráljak. Egy évvel később ismét 
meghívás érkezett Zürichből, ezúttal az új dékán, Hans Heinrich Schmid pro-
fesszor aláírásával. A közvetlenül a püspöknek küldött levél és Schweizer pro-
fesszor személyes közbenjárása most már lehetővé tették kiutazásomat, de a 
doktorálás változatlan tilalmával. 

A két szemeszter ennek ellenére nagy teológiai nyereséget és felejthetetlen 
személyes élményt jelentett számomra. Teológiai munkám két irányú volt. 
Egyfelől általános teológiai ismereteimet igyekeztem elmélyíteni, de elkezd-
tem egy újabb kommentár anyaggyűjtését is az Apostolok Cselekedeteihez. A 
fakultás professzoraitól sok segítséget kaptam. Mindig volt idejük számomra és 
készek voltak a személyes beszélgetésre. Újra meg újra megcsodáltam a nyi-
tottságot és alázatot, amellyel kérdéseimre válaszoltak és gondolataikat, ered-
ményeiket megosztották velem. Többen közülük személyes barátságukba fo-
gadtak. Az említetteken kívül nagy hálával gondolok Siegfried Schulz, tWalter 
Mostert, Hans-Peter Hasenfratz, Hans Weder és Odil Hannes Steck professzo-
rokra. Előadásaikat rendszeresen hallgattam és sokat tanultam azokból. 

Különösen mély és hű barátság köt össze Schmid professzorral, akit azóta az 
egyetem rektorává választottak. Mint Schweizer professzor, ő is azonnal megér-
tette helyzetemet és támogatásáról biztosított. Gyakran voltam hivatalos ottho-
nába. Családjában valódi keresztyén szeretettel fogadtak, és családtagnak tekin-
tettek. Mily sokszor vitt autóján Zürichből Schwerzenbachba, majd a közös el-
mélkedéssel, humorral és Schmidné gyönyörű zongorajátékával eltöltött szép 
est után vissza Zollikerbergbe, ahol laktam! Feledhetetlen emlékek! Megkö-
szönni, kevés a szó... 

A későbbi években is gyakran kaptam meghívást Zürichbe. Ezeken az al-
kalmakon tovább mélyíthettem teológiai ismereteimet, és erősíthettem sze-
mélyes kapcsolataimat. Sőt újakra is találtam. így Erich Bryner, Hans Geisser, 
Werner Kramer, Hans Ruh és Alfred Schindler professzorokkal. Az ő tudomá-
nyukból is értékes ízelítőt kaptam. 

A fakultáshoz fűződő kapcsolatomat maga a fakultás pecsételte meg 1990 
áprilisában, amikor a dies academicuson a dékáni tisztet betöltő Ruh professzor, 
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a teológia díszdoktorává avatott. Nagy öröm számomra, hogy e nem várt, nagy 
megtiszteltetésre válaszul és hálám jeléül könyvem e mostani, cenzúramentes 
kiadását a fakultásnak ajánlhatom. Kérem a fakultás professzorait, fogadják el 
ezt az ajánlást ha a magyar nyelv nem is általánosan használt a teológiai iroda-
lomban. Ezért mindenekelőtt az ő számukra fordítom németre legalább a beve-
zetést, amely összefoglalja a könyv teológiai koncepcióját, és ezt az előszót. 

Nagy hálával gondolok a zollikerbergi anyaházra is, annak elöljáróira és va-
lamennyi diakonisszára, akik 1979 őszén nemcsak otthonukba, de szívükbe is 
befogadtak. Egész tanulmányutam idején ők biztosították számomra a nyugodt, 
gondtalan, családi hátteret, a szállást és az ellátást. Nagyon örülök, hogy később 
is gyakran lehettem az anyaház vendége. Ma is lelki családjuk hálás tagjának 
érzem magam. Legalább néhány nevet hadd említsek meg a vezetőségből: 
Hans Dürig lelkész, Emmy Scherrer főnővér, Rosmarie von der Crone főnővér, 
Vreni Wegmann és Elsbeth Kübler házanyák. De legszívesebben mindnyájuk 
nevét felsorolnám, akikkel Isten ott összevezette utamat. 

Külön köszönettel tartozom Anne Schwenk nővérnek, akitől oly sok segít-
séget kaptam nemcsak a kéziratom megőrzésében, hanem a könyv ezen új ki-
adásának előkészítésében is. Sógora, dr. Werner Rentschier, 1984-ben az élete-
met mentette meg. Neki is hálás vagyok életem végéig. 

Köszönöm testvéremnek, Dóka Ottó ΕΤΗ mérnöknek, aki jelenleg Adlis-
wilben lakik Zürich mellett, hogy svájci tanulmányútjaimat kezdettől fogva 
önzetlen testvéri szeretettel kísérte. Ő, családunkban a legfiatalabb, volt mindig 
az első, aki a többiek számára is utat tört a történelem kemény kövei között. Az 
ő „kalandvágya" nélkül mindaz, amiről itt beszámolok, csupán elérhetetlen 
álom maradt volna. 

Köszönetet mondok az Ordass Lajos Baráti Körnek, hogy lehetővé tették 
könyvem hamisítatlan kiadását. Különösen is hálás vagyok a hű barátnak és 
kollégának, id. Kendeh Györgynek, aki mint a kör fáradhatatlan titkára és kia-
dója sok-sok időt és erőt áldozott e könyv újbóli megjelenéséért. 

Végül köszönöm családomnak és a Hévízgyörki Gyülekezetnek, amelynek 
1959 óta lelkésze vagyok, hogy nem könnyű sorsomat és a könyvírással járó 
túlterheltséget együtt hordozták velem. Külön hálával tartozom feleségemnek, 
akinek fáradhatatlan helyettesítő szolgálata elsősorban tette lehetővé tanul-
mányutjaimat és teológiai munkámat. Köszönöm lányaimnak, hogy a sorsomból 
fiatalon rájuk szakadt fájdalmas terhek, hátrányok ellenére mindig megőriztek 
gyermeki szeretetükben. Kívánom mindkettőjüknek és egyházi utamat ma is 
rendíthetetlenül vállaló feleségemnek azt a boldogságot, amelyet Jézus ígér 
azoknak, „akiket üldöznek az igazságért" (Máté 5,10). 

Ε könyv első kiadását szüleimnek ajánlottam. Azóta Isten mindkettőjüket 
hazahívta. Hálás szeretetem oda is elkíséri őket. 

Hévízgyörk, 1995 pünkösdjén 
Dóka Zoltán 
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A j á n l á s 

írta 
dr. Hans Heinrich Schmid ószövetségi professzor 

a Zürichi Egyetem rektora 

Habent sua fata libelli. A könyveknek is megvan a maguk sorsa, sőt gyakran 
végzete. És ez a sors számos esetben szorosan összefügg szerzőjük végzetével. 
Ez a megállapítás különösen is ráillik Dóka Zoltán itt következő Márk-kom-
mentárjára. 

Dóka Zoltánnak, a magyarországi lutheránus egyház lelkészének az evangé-
lium jelentette és jelenti az egyetlen elkötelezettséget önmaga, munkája, gyü-
lekezete és egyháza iránt. Ehhez tartozott és tartozik számára elalkudhatatlan 
kötelezettségként a munkájára, igehirdetésére és egyházi állásfoglalásaira vo-
natkozó felelősségteljes teológiai reflexió. Tántoríthatatlan szava a magyaror-
szági kommunista uralom idején éles ellentétbe juttatta őt egyháza vezetőségé-
vel, amely még a kommunista államapparátusnál is buzgóbban hajlongott. Az 
egyházvezetők keményen léptek fel. Zaklatások, fenyegetések, büntető intéz-
kedések, kényszeráthelyezések sújtották Dókát. Mindent megtettek, hogy 
elhallgattassák, elnémítsák. 

De Dóka Zoltán, akit egy kis baráti kör és gyülekezete támogatott és hordo-
zott, ellenállt, hű maradt megbízatásához és elhívásához, önmaga erősítésére, 
de gyülekezete, egyháza számára is, minden megterhelés és útjába gördített 
akadály ellenére, kommentárt írt Márk evangéliumához. 

Az egyházvezetőség által hivatalosan propagált és diktált „diakóniai teoló-
gia" ellenére (vö. Dóka előszavát!) kéziratában az evangéliumot és csak az 
evangéliumot juttatta szóhoz; úgy, ahogyan az az Újszövetség legrégibb evan-
géliumában ránk maradt. Kompromisszumokra nem volt hajlandó. 

Az egyházvezetőség ezt nem tudta elviselni. Bár a könyv 1977-ben megje-
lenhetett, a püspöki cenzúra annyira meggyötörte a szöveget, hogy az végül 
fontos helyeken éppen az ellenkezőjét mondta annak, amit a szerző mondani 
akart és amiért a könyvet Dóka tulajdonképpen megírta. 

Dóka Zoltánt ez is arra kényszerítette, hogy végre igazán feltárja, mennyire 
evangéliumellenes és hamis az a „teológia", amelyet az egyházvezetőség az 
egyházra kényszerített. Nem törődve saját erejével és személyes biztonságával, 
1984-ben Németországból nyílt levelet intézett a lutheránus világkonferenciá-
hoz, amely Káldy püspök rendezésében éppen Magyarországon ülésezett, és a 
nyilvánosság elé tárta, milyen lélek vezérli Káldy püspököt és elvbarátait. 

Teljes mértékben bizonytalan volt, hogy e bátor tette után milyen sors vár 
reá Magyarországon. Mégis visszatért hazájába és egyházába - nem utolsó sor-
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ban azért, hogy cserben ne hagyja az ügyet, és el ne árulja barátait és gyülekeze-
tét. Várható volt, hogy leveléért bűnhődnie kell, és ez be is következett. Hivata-
lából felfüggesztették és nyilvánosan elítélték mint az egyház árulóját. De ez 
sem tudta megtörni Dóka Zoltánt. Megtette, amit tennie kellett. Kimondta a 
szót, s annak most már hatnia kellett. 

Mindeközben Dóka Zoltán kapcsolatot talált a Zürichi Egyetem Teológiai 
Fakultásával és annak professzoraival. Az itteni semleges környezetben szaba-
don tudta megvitatni teológiai nézeteit és feldolgozni az újabb teológiai irodal-
mat. 

Az egyetem Teológiai Fakultására rendkívül mély benyomást tett Dóka Zol-
tán tudása, elszántsága és kitartása. Ezért 1990. április 28-án a Zürichi Egyetem 
alapítása 157. évfordulójának ünnepségén egyhangú határozattal és ünnepélyes 
keretek között a „ teológia doktora" tiszteletbeli címet adományozta neki. Ez a 
megtiszteltetés - az okirat szerint - „elismeri az ő magas fokú személyes áldo-
zatvállalását a teológia igényének megőrzéséért nehéz időkben, valamint tudo-
mányosan megalapozott hozzájárulását a teológiai reflexióhoz és az egyház pra-
xisához a saját hazájában." 

Ezután Dóka ismét elővette Márk evangéliumát. Ha még oly törékeny volt 
is a politikai „fordulat", mégis utat nyitott az egykori kommunista vezetésű 
országokban a szabad véleménynyilánításnak. Dóka átdolgozta a kommentárt és 
megtisztította az egykori cenzúra valamennyi beavatkozásától. Az időt a min-
dennapi munka rövidke szüneteiből és főként éjszakai órákból harcolta ki hoz-
zá. De az igének ki kell törnie, az evangéliumnak érvényre kell jutnia! És most 
itt van a kommentár hamisítatlanul, egyedül az evangélium hagyományos szö-
vegére és a szerző hitére, teológiai felelősségére támaszkodva. 

Kommentárját Dóka Zoltán a Zürichi Egyetem Teológiai Fakultásának 
ajánlotta. A Fakultás ezt a nagylelkű ajándékot hálával elfogadja. Tudja, hogy 
szerény hozzájárulása e könyvhöz nem különös teljesítmény. Csak azt tette, ami 
a feladata: megőrizni a teológiai igényt és élesíteni a teológiai lelkiismeretet. 

A kapcsolat, amely Dóka Zoltán személye révén Magyarország és Zürich kö-
zött kialakult, messze nem az első ilyen jellegű találkozás. Ellenkezőleg: hogy 
Magyarország és Svájc egyházi és teológiai tekintetben különösképpen is kö-
tődik egymáshoz, az már abban is megmutatkozik, hogy a Második Helvét Hit-
vallás, amelyet Zürichben Zwingli utódja, Bullinger Henrik írt, a Magyarországi 
Református Egyházban ma is egyházi használatban van, míg Zürichben és 
Svájcban a 19. századi teológiai liberalizmus kora óta elvesztette kötelező jelle-
gét. Mi több: 1881-ig a magyar református egyháznak még a nevét is ez a svájci 
hitvallás adta: „Helveticae Confessionis" (= Helvét hitvallású). 

A két ország protestánsainak kapcsolatai olyan összeköttetések jelei, ame-
lyek korai kezdetekre és bizonyságok hosszú sorára tekinthetnek vissza. Hadd 
emlékeztessünk e történetek néhány állomására. 
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A svájci-magyar teológiai kapcsolatok gyökerei a reformáció korába nyúlnak 
vissza. Zürich és Svájc sajátos hitvallási struktúrája következtében e kapcsolatok 
lényegében nem a magyarországi lutheránus, hanem a református egyházra vo-
natkoznak. Amikor Luther halála után a magyarországi lutheránus egyház súlyos 
krízisbe jutott, Bullinger és Kálvin gondolkodása igen hamar követőkre talált 
Magyarországon. Valószínű, hogy már 1544-ben egy fiatal magyar pap, Belényes 
György, Kálvintól kapott indításokat vitt Magyarországra. Amikor pedig Bul-
linger és Kálvin 1549-ben a „Consensus Tigurinus" (= Zürichi Egyetértésiben 
közös álláspontra jutva egyesültek, közös nyilatkozatukat még a kinyomtatás 
előtt több magyar is átnézte és helyeselte. 

Sehol nem talált a svájci és zürichi reformáció világosabb és határozottabb 
párhuzamot, mint Debrecenben, elkezdve Kálmáncsehi Sánta Mártonnal, aki a 
zürichi Bullingerhez még közelebb állhatott, mint a genfi Kálvinhoz. A debre-
ceni egyházi élet nagyon szorosan tartotta magát a zürichi példához. Nagy sze-
repet játszott ebben mindenekelőtt Lavater Lajos írása a zürichi egyházi életről 
(„De ritibus et institutionibus ecclesiae Tigurinae opusculum", 1559), amelyet 
Lavater érdeklődő magyarok kérésére írt Bullinger megbízásából. Ezekhez a 
zürichi reformáció iránt különösen érdeklődő magyarokhoz tartozott többek 
között az a Huszár Gál, aki 1559-ben kinyomtatta és ajánlással látta el Bul-
lingernek a hit fő tételeiről szóló művét („Brevis ac pia institutio"), amelyet 
Bullinger 1551-ben Fejérthóy János kérésére küldött Magyarországra. Debre-
cenben bizonyos kérdésekben még szigorúbban jártak el, mint Zürichben: ke-
vesebb ünnepnapot ünnepeltek, és még a harangozást is megszüntették. 

összességében Bullinger gazdag levelezést folytatott Magyarországgal, és 
magyar könyvtárakban tekintélyes számban találhatók ma is 16. századi 
Bullinger-nyomtatványok. Viszont Svájcban is megjelentek több kiadásban 
magyar reformátorok, mint Szegedi Kis vagy Fegyverneki művei. 

Ezek a kapcsolatok Zürich és Magyarország között a teológusképzésben is 
kapcsolatokhoz vezettek. Zwingli a zürichi Grossmünster-templomhoz csatla-
kozó ágostonos rendházat teológusiskolává alakította át, amely a Grossmünster 
állítólagos alapítójának, Nagy Károlynak az emlékére a „Carolinum" nevet vi-
selte. Itt állandóan tanultak magyar diákok is. Még a 18. században is rendszere-
sen tartottak fenn 3-6 tanulmányi helyet magyaroknak. Ösztöndíjat is adtak 
nekik, ha hazai tanáraiktól ajánlást hoztak. Sőt amikor elbúcsúztak, a kormány-
zattól hozzájárulást kaptak az útiköltségükhöz. 

Magyarország és Svájc kapcsolatainak a reformáció idején lefektetett alapjai 
az utókor kapcsolatait is meghatározták. Ennek során, többnyire mozgalmasabb 
története miatt, szinte a legutóbbi időkig a magyar félnek kellett a nehezebb 
szerepet vállalnia. 

Különösen tragikus igazolást nyertek e kapcsolatok Magyarország erőszakos 
rekatolizálása idején az ellenreformáció során, főként az 1671-gyei kezdődő ún. 
„gyászévtized" folyamán. Ekkor a közös szorongattatás terhe alatt református és 
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lutheránus magyarok olyan egységre jutottak, amilyen az előző évszázadban a 
tanviták miatt elképzelhetetlen lett volna. Két svájci, Welcz György és Fülöp, 
pénzt gyűjtöttek, hogy magyar lelkészek egy csoportját kiszabadítsák, akiket 
gályarabokként adtak el Nápolyba. Akciójukat azonban a jezsuiták meghiúsítot-
ták. Később a Welcz testvérek mégis hozzá tudtak járulni pénzükkel a foglyok 
kiszabadításához Bécs és az ottani holland követ, Bruyninx segítségével. 

Különleges szerepet játszott ebben az időben a zürichi teológiai professzor, 
Heidegger János Henrik, aki a teológiatörténetben a verbális inspiráció tanítá-
sának kidolgozásával tette magát emlékezetessé. Zürichi háza szellemi központ-
ja lett az üldözött magyaroknak. Itt futottak össze a hírek és szövődtek kapcso-
latok. 21 megmentett magyart fogadott Heidegger Zürichben 1676. május 20-
án. Közülük tizennégynek Zürichben gondoskodott menedékről. A többieket 
protestáns gyülekezetek fogadták be Hollandiában, Angliában és Németország-
ban. Ezekre az eseményekre Dóka Zoltán is utal előszavában. 

Hasonló gyötrelmektől mindeddig megmenekült Svájc és teológusai. Ezért 
jelentett a mi századunkban Magyarország háború utáni politikai helyzete mind 
az egyház, mind a teológia számára teológiai kihívást, amelyet Svájcban is fel-
ismertek és nem minden indulat nélkül vitattak. Felháborodást váltott ki Barth 
Károlynak egy 1948-ban Bázelben közzétett beszámolója ugyanabban az évben 
tett magyarországi utazásáról („Református Egyház a 'vasfüggöny' mögött"). Ε 
beszámolóban Barth csodálta a magyar keresztyének „alázatát és türelmét, 
éberségét és bátorságát" a „keleti kérdéssel", vagyis Magyarországnak a kom-
munista keleti blokkba való betagolódásával kapcsolatban. Barth benyomása 
szerint a magyarok e problémával „éppen nem idegesen" álltak szemben, „amit 
most többen közöttünk még itt is elkerülhetetlennek tartanak", hanem „kitartó 
hittel" és „az örök dolgok olyan közelségében, amit mi itt így nem is isme-
rünk." 

Barth ezen állásfoglalása „a legnagyobb megütközést" váltotta ki a zürichi 
teológusnál, Brunner Emilnél, aki „Hogyan kell ezt érteni?" címmel nyílt le-
vélben vonta kérdőre Barth Károlyt. Brunnernak „nem fért a fejébe, hogy ép-
pen te (ti. Barth), aki Hitler idején az egyházi kollaborációnak még a látszatát is 
súlyosan elítélted, most azok szócsövévé változol, akik nemcsak a külső, hanem 
már a belső ellenállást is elítélik, és 'idegességnek' gúnyolod azt, ami pedig 
semmi más, mint iszonyodó elfordulás a jogtalanság és az embertelenség való-
ban ördögi rendszerétől... és dicséred, ha magyarországi teológusok 'nem jelen-
legi kormányzatuk jogosságának és jogtalanságának kérdésével foglalkoznak, 
hanem egyszerűen egyházuk saját pozitív feladatával'". 

Barthnak e nyílt levélre adott válasza viszont a helyzetet Magyarországon, 
ahogyan általában „keleten" is, még túlságosan zavarosnak tartotta ahhoz, hogy 
„vele kapcsolatban végleges álláspontot kellene kialakítani", sőt, hogy „ez akár 
ideiglenes megállapításokkal ugyanúgy" elintézhető lenne. Csak ha „egy konk-
rét lelki elnyomás - de még valóban nem tudjuk, hogy melyik égtáj felől! - újra 
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színre lép, ahogyan 1933-1945 között ilyenek voltak a porondon, akkor leszünk 
mi magunk ismét megkérdezettek... Megítélésem szerint akkor a Barmeni 
Nyilatkozat első mondata, amely neked annak idején sajnos nem nagyon tet-
szett, többet fog érni számunkra, mint a te tudományod a 'totalitarizmus' elfo-
gadhatatlanságáról ". 

Az biztos, hogy a Barmeni Teológiai Nyilatkozat Barth által idézett első téte-
le feladhatatlan követelményt fogalmaz meg: „Az... evangélikus egyház érinthe-
tetlen alapja Jézus Krisztus evangéliuma, ahogyan azt számunkra a Szentírás 
tanúsítja és ahogyan az a reformáció hitvallásaiban újra napvilágra jött. Ez meg-
határoz és korlátoz minden más tevékenységet, amelyekre az egyháznak szük-
sége van küldetéséhez." De ugyanúgy biztos az is, hogy Barth a kommunista 
totalitarizmus mélységesen elfogadhatatlan voltát egészen alapvető módon fél-
reismerte, nem csupán annak emberi és politikai következményeiben, hanem 
ugyanúgy, sőt mindenekelőtt antikrisztusi aktivitásában. Erre nemcsak Dóka 
Zoltán, de ő is mellőzhetetlen példát jelent. 

Azt, hogy milyen brutális volt ez a totalitarizmus, az egész világ szeme elé 
tárta az 1956-os magyar felkelés véres eltiprása. Ezek az események Svájcot és 
benne a Zürichi Egyetem diákjait is megrendítették. Egy villámakció során 
pénzt, gyógyszert, ruhát és élelmiszert gyűjtöttek a magyar szabadságharcosok 
számára, önállóan szereztek egy repülőgépet és több teherkocsit, s ezekkel 
szállították a segélyadományokat Magyarországra. Visszafelé pedig menekülte-
ket segítettek kijutni Magyarországról Ausztriába, amíg csak le nem zárták a 
határt. Kereken 10.000 magyar menekült jött Svájcba, közöttük 180 diák. 

Ezek az események ismét felelevenítették a régi hagyományt, hogy magyar 
diákok tanulnak Zürichben. Míg a 19. században az 1833-ban - a „Carolinum" 
utódjaként - alapított egyetemen többnyire egy szemeszterre, összesen csupán 
kerek 20 diákot (többségükben teológusokat) anyakönyveztek állandóan, addig 
a századforduló után emelkedett ezek száma. Bár a második világháborúig sze-
meszterenként átlagosan 15 magyar diák tanult Zürichben, most persze több 
jogász és medikus, mint teológus. Sőt az ötvenes évek elején számuk ötre esett 
vissza. Ezután azonban az 1956-os események következtében a magyar diákok 
száma 80-ra szökött fel; majd az azt követő években szemeszterenként 30-50 
diáknál állapodott meg. 

Mindezek a kapcsolatok Magyarország és Svájc között végül is benne gyöke-
reznek a két ország ama régi kapcsolataiban, amelyeket az imént vázoltunk. 
Magyarországot és Svájcot nemcsak az Európa kis országait különösen jellemző 
szabadságvágy köti össze, hanem ugyanúgy, sőt mindenekelőtt a szellemi, egy-
házi és teológiai kölcsönhatás hosszú története is. Ε történethez tartozik mint 
kicsi, de fénylő mozaikkő, Dóka Zoltánnak ez a Márk kommentárja is, amely 
ugyancsak e szoros magyar-svájci együttműködésből született. 
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Bevezetés 

A részletes magyarázat előtt röviden összefoglalom azokat a történeti és teo-
lógiai szempontokat, amelyek a magyarázatban érvényesülnek. Az összefoglalás 
célja az, hogy az olvasót előkészítse a kritikai együttgondolkodásra. 

A. Márk evangéliumának útja a teológiatörténetben 

Az ÚT iratainak sorrendje nem időrendi. Pál levelei már közismertek voltak 
az egyházban, amikor az evangélisták - az 1. század második felében - írni 
kezdtek. Az evangéliumok tehát tartalmuk miatt kerültek az ÚT élére. De a 
négy evangélium sorrendje sem időrendi. Az újkori kutatás egyik legbiztosabb 
eredményeként tudjuk, hogy Márk könyve volt az első evangélium. A sorrendet itt 
is tartalmi szempontok dönthették el. Többek között talán az, hogy egyedül 
Máté kezdi Jézus születésével. Lukács előbb Keresztelő János születéséről ír. 
Márk és János viszont semmit sem közölnek az ún. gyermekségi történetből. 

Ma már alig érezzük, hogy Márk evangéliumának megjelenése milyen nagy 
jelentőségű lehetett az 1. század keresztyén irodalmában. Pusztán mint irodalmi 
alkotás is egészen új műfaj. Egyedülálló az ókor irodalmi formái között. Sajátos-
sága tartalmi jellegzetességeiből, teológiai koncepciójából adódik. Az apostolok 
halála utáni, új helyzetben, az ún. postapostoláris kor kezdetén, Márk olyan 
művet alkotott, amely összefoglalja az egész addigi teológiai fejlődés rétegeit, 
irányzatait és határozottan mutat az apostolok nélküli egyház jövője felé. Törté-
neti jellegű mű, de nemcsak visszaemlékezik Jézus földi útjára, hanem azt az 
evangélium fogalmával szorosan összekapcsolja az igehirdető és tanító egyház 
jelenével. 

Jelentőségét mutatja, hogy még másik három író is átveszi néhány évtizeden 
belül Márk műfaját, sőt közülük Máté és Lukács szerkezetileg és szövegileg is 
Márkra támaszkodnak. Tekintélye később is megmaradt. Az újszövetségi kánon 
könyveinek válogatása során - a 2. században - sem kérdőjelezte meg senki. 
Csak Markion vetette el (Kr. u. 144), de ő számos más újszövetségi iratot is elve-
tett az egész ÓT-mal együtt. 

A pozitív értékelés mellett azonban kritika is érte Márkot. Első kritikusai 
éppen Máté és Lukács voltak, akik Márk szövegét sok helyen átformálják, 
kihagynak belőle és jelentős hagyományanyaggal kiegészítik. Eljárásuk első-
sorban teológiai kritikát jelent, ami eltérő, teológiai koncepciójukból adódik. A 
magyarázat során gyakran utalunk majd erre a jelenségre. Bizonyára kritika érte 
Márk művét az őskeresztyén teológiai irányzatok vitáiban is. Bár hagyomány-
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egyeztető, összefoglaló jellegű mű, világosan felismerhető belőle Márk pozíció-
ja. A világperspektívájú, missziói keresztyénség képviselője volt (vö. 13,10; 
14,9), a pogánykeresztyénség teológusa (vö. pl. 7,3k magy.), aki valószínűleg az 
egyház tanítói, katechetikai munkájában tevékenykedett (v.ö. 1,21-28 magy.). 
Bizonyára másképpen írt volna Jézusról egy palesztinai zsidókeresztyén, egy 
gnosztikus vagy egy apokaliptikus gondolkodású keresztyén. De maga Márk is 
kritizál. Azzal, ahogyan a hagyományanyagot feldolgozza, ő is jelzi, hogy eltérő 
és szerinte téves teológiai irányzatokra tekintve ír. Az őt ért kritikákhoz érdekes 
adalék Irenaeus közlése a 2. század második feléből. Közli, hogy János evangéli-
uma többek között egy belső, egyházi eretnekséggel harcol, amely szétválasz-
totta a földi Jézust és a mennyei Krisztust (doketizmus), éspedig éppen Márk 
evangéliumára való hivatkozással. Lehetséges tehát, hogy János ismerte és kri-
tizálta Márk könyvét. Újabban F. Neugebauer próbálta ezt kimutatni a két evan-
gélium bizonyos szakaszainak egybevetésével. Irenaeus persze már nem vitatja 
Márkot, sőt védelmébe veszi az eretnekséggel szemben. Számára a négy evan-
gélium már olyan tekintély, hogy szerinte még az is isteni rendelés, hogy éppen 
négy van belőlük. 

Mindenesetre rejtélyes kérdés, hogy miért olyan adatszegény az evangéliu-
mokkal kapcsolatban éppen keletkezésük ideje, azaz az 1. század második fele. 
Több kutató szerint ez az adathiány is a teológiai vitákkal függ össze, amelyeket 
az evangéliumok megjelenése talán még tovább fokozott. (A mai olvasónak 
ezen nem kell megütköznie. A teológiai vitát, ha valóban „teológiai", nem a 
gyűlölet irányítja, hanem az a szándék, hogy az evangélium igazsága minél hí-
vebben és világosabban jusson kifejezésre.) Ε viták a 2. században feledésbe 
merültek - talán tudatosan is! - és helyükbe léptek a kezdeti időt, a „hőskort" 
idealizáló törekvések. Ezek közé tartoztak azok a néha legendáris kombinációk, 
amelyek az egyház tantisztaságának védelmében az evangéliumok közvetlen 
vagy közvetett apostoli eredetét igyekeztek igazolni. 

A 2. századtól fogva Márk evangéliumát nem vitatja senki, de jelentőségét is 
elveszíti. Háttérbe szorul a három „nagy" evangélium mögött. Alig magyaráz-
zák. Évszázadokon át a teológia mostohagyermeke. Augustinus (354—430) szerint 
Máté evangéliuma a korábbi és Márk csak ennek „lerövidítése". Ez a vélemény 
jellemző az egész középkorra is. A reformáció sem fedezte fel. Luther sem fi-
gyelt fel sajátos értékeire, pedig ő az újszövetségi iratok és az egész Biblia bátor 
kritikusa volt. A reformáció utáni, ortodox teológiai korszak pedig teljesen al-
kalmatlan volt a bibliai könyvek sajátosságainak megragadására, elsősorban az 
ún. inspirációs szentírásszemlélet miatt. 

A 18. század második felében, a felvilágosodás új szellemtörténeti légkör-
ében, a Biblia könyveinek vizsgálatában is új korszak kezdődött, az ún. biblia-
kritika korszaka. Az egyház teológiai munkájában ekkor fedezték fel újra Márk 
evangéliumát. Az új szemlélet abból a felismerésből indult ki, hogy a Biblia 
történeti mű, emberek írták és ezért helyes megértéséhez nemcsak lehetséges, 
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de szükséges is, hogy a történeti kutatás eszközeivel vizsgáljuk. Ε történeti 
szempont miatt nevezzük az új korszakot történetkritikai korszaknak is. Ebben 
élünk ma is. Eddigi 200 éves történetének a kutatás módszere szempontjából 
három jelenetős szakasza van: a forráskritikai, a formatörténeti és a redakciótör-
téneti kutató módszer szakaszai. Márk evangéliuma mindháromban központi 
szerepet kapott. 

1. A forráskritikai vagy irodalomkritikai kutatás legmaradandóbb eredményé-
nek bizonyult az ún. szinoptikus kérdés felvetése és megválaszolása az ún. két-
forrás-hipotézissel. Mivel magyarázható, hogy az első három evangélium számos 
részlete hasonló vagy egyező, tehát „együttnézhető" (= szinoptikus), más rész-
letek viszont csak Máténál és Lukácsnál találhatók, ismét más részletek pedig 
csak egy-egy evangélistánál? Megoldás: Máté és Lukács több forrást használtak. 
Első számú forrásuk volt Márk evangéliuma, amely tehát már készen volt, ami-
kor ők írtak. Márkon kívüli, közös anyaguk főként Jézus beszédeit tartalmazza. 
Az egyezések valószínűvé teszik, hogy más közös forrásuk is volt, az ún. Be-
szédgyűjtemény vagy Beszédforrás (rövidítése: Q.) Többi anyagukat a szájha-
gyományból, vagy még más, külön forrásból merítették. Márk szempontjából 
tehát e korszak legfontosabb felfedezése az, hogy Márk a legrégibb evangélium 
(Lachmann, 1835). 

2. A formatörténeti vagy hagyománytörténeti korszakot egy nagyszabású szemlé-
letváltozás vezette be. W. Wrede 1901-ben megjelent Márk-tanulmányában fel-
hívta a figyelmet, hogy reménytelen vállalkozás, az evangéliumok alapján Jé-
zus-életrajzokat írni - amire a kutatók 150 éven át törekedtek - , mert már 
Márknak sem volt pontos ismerete Jézus életének lefolyásáról, de könyvének 
nem is ez a célja. Márk az egyházban továbbadott, Jézusra vonatkozó hagyo-
mányanyagot dolgozta fel, éspedig nem biográfikus, hanem teológiai, közelebb-
ről krisztológiai nézőpontból, amit Wrede a „messiási titok" képzetnek nevez: 
Jézus húsvétig titkos Messiás volt és a titok csak húsvéttal oldódott fel (vö. Mk 
9,9). Wrede krisztológiai né'zeteit ugyan sokan cáfolták, de az evangéliumok 
irodalmi jellemzésével maradandó felfedezést tett. így a további vizsgálódás 
középpontjába a hagyományanyag s azon belül is az egyes elbeszélések, kerek 
egységek, az ún. perikópák kerültek. A kutatók arra törekedtek, hogy minél 
precízebben megkülönböztessék az evangélisták szerkesztő munkáját (= re-
dakció) és az általuk feldolgozott hagyományt (= tradíció) annak érdekében, 
hogy kitűnjenek az egyes egységek formai és tartalmi jellegzetességei, valamint 
a hagyományozás feltételezhető története. Ε jelentős kutatási módszer kidolgo-
zói K. L. Schmidt, Μ. Dibelius és R. Bultmann voltak. 

3. Míg a formatörténeti kutatás az egyes egységek vizsgálata érdekében hát-
térbe szorította az evangélisták szerkesztő munkáját, a harmadik, ún. redakciótör-
téneti kutatási módszer éppen ezt állította a vizsgálódás középpontjába. Azt vizs-
gálja, hogy milyen szempontok érvényesültek az evangélisták munkájában, 
amikor a hagyományt éppen úgy formálták, ahogyan az az evangéliumokban 
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előttünk áll. Ennek vizsgálata Máténál és Lukácsnál, az ún. nagyszinop-
tikusoknál, viszonylag könnyebb, mert: többet tudunk forrásaikról (Mk és Q). 
Sokkal nehezebb viszont Márknál, akinek forrásaira s egyben hagyományszer-
kesztő szempontjaira magából a könyvből kell következtetnünk. Érthető, hogy 
a megoldási kísérletek között jelentős eltérések találhatók. A redakciótörténeti 
kutatómódszer első jelentős kísérlete H. Conzelmann és W. Mancsén nevéhez 
fűződik. Conzelmann Lukács evangéliumáról (1953), Marxsen pedig Márkról 
(1956) írt elemző tanulmányt. Marxsen eredményei (vö. a 13. fejezet bevezeté-
sét!) általában nem találtak kedvező fogadtatásra, de mindenképpen terméke-
nyítően hatottak a további kutatásra. Fontos eredményeket hozott E. Schweizer 
munkássága, aki elsőként írt Márk-kommentárt a redakciótörténeti kutatómód-
szerrel. Jelentős, átfogó tanulmányokat írtak még S. Schulz és J. Schreiber is. Fel-
sorolhatatlan a sok részlettanulmány. Katolikus újszövetségi kutatók is egyre 
több redakciótörténeti Márk-elemzést írnak. Különösen jelentős Pesch, Kertelge, 
Reploh munkássága. 

Ε röviden vázolt, teológiatörténeti háttérrel tudatos összefüggésben készült 
a jelen könyv is. Figyelembe veszi a történetkritika módszereit és támaszkodik 
azok eredményeire. Ugyanakkor kísérletet tesz a Márk evangéliumával kapcso-
latos redakciótörténeti kérdésfelvetés megoldására, azaz Márk teológiai kon-
cepciójának megragadására. Mielőtt e kísérlet szempontjait összefoglalnám, a 
szerzőség kérdésére keresünk rövid választ. 

B. Ki írta Márk evangéliumát? 

Ε naivnak tűnő kérdés a szerzőség problémájának bonyolult voltára utal. 
Mert bár a szerzőt valószínűleg Márknak hívták (gyakori név az 1. században), a 
kérdés éppen az, hogy ki volt ez a Márk. Maga a könyv névtelen, tehát nem ad 
támpontot. (Csak a 2. századtól írták az evangéliumok fölé a szerzők nevét.) 
Szokták ugyan a szerzőt a 14,51k-ban szereplő ifjúval, őt pedig az ApCsel-ben és 
a levelekben említett Márkkal azonosítani (vö. ApCsel 12,12.25; 13,5.13; 
15,37kk; Kol 4,10; Filém 24; 2Tim 4,11 lPt 5,13), aki eszerint szemtanú volt. 
De éppen ez szól a feltevés ellen. Az egész evangéliumból ugyanis világosan 
kitűnik, hogy a szerző nem lehetett szemtanú, hanem átvett és teológiailag for-
mált hagyományanyagot dolgoz fel. A magyarázat során többször is látni fogjuk, 
hogy Márk nem ismeri jól Palesztina földrajzát, sem a zsidó szokásokat. A zsidó 
kegyességről polemikusabban és szabadabban ír, mint ahogy az egy született 
zsidótól várható. Ugyanez a megfigyelés zárja ki azt a 2. század elejéről származó 
feltevést is, hogy Márk Péter tolmácsa volt és a szemtanú-apostol visszaemléke-
zéseit jegyezte le (Papias). Ε feltevés mögött a már említett, 2. századi tenden-
cia rejlik: igazolni az evangélium apostoli eredetét a tévtanítókkal szemben. Kr. 
u. 200 körül a hagyomány már azt is feltételezi, hogy Péter és Márk Rómában 
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voltak és az evangélium ott keletkezett. Mindezek későbbi kombinációk, ame-
lyek éppen a legfontosabb pontokon nélkülözik a történeti alapot. A 2. századtól 
fogva azután a hagyományképző fantázia egyre szaporítja az adatokat. Tudni 
vélik, hogy Márk zsidó lévita családból származott. Már papi tisztet viselt, ami-
kor keresztyénné lett. Ekkor levágta egyik hüvelykujját, hogy alkalmatlanná 
legyen a papi szolgálatra. Ezért kolobodaktylos-nak (= csonkaujjú) nevezték. Ő 
volt az egyiptomi egyház alapítója és 20 évig Alexandria püspöke. Hamvait ké-
sőbb Velencébe vitték és a róla elnevezett Márk-dómban helyezték el. Velence 
címerében ma is ott látható Márk óegyházi szimbóluma, az oroszlán. Mindez 
már a legendák körébe tartozik. 

Valójában nem lehet továbbjutni a szerzőség kérdésében, mint hogy megál-
lapítjuk: az evangéliumot egy Márk nevű, de egyébként ismeretlen keresztyén 
írta, akinek nem volt közvetlen kapcsolata már a szem- és fiiltanúkkal, hanem 
anyagát a hagyományból vette és saját teológiai szempontjai szerint szerkesztet-
te egybe. Mint említettük, valószínűleg pogánykeresztyénről van szó, bár lehet-
séges, hogy pogány, hellenista környezetben és légkörben élő zsidókeresztyén 
volt, aki pl. csak görögül tudó, pogány olvasói számára lefordítja a héber, ill. 
arám szöveget és magyarázza a zsidó szokásokat (vö. 5,41; 7,3k.l 1.34; stb.). 

Mivel a szerző közelebbi adatai hiányoznak, a mű keletkezési helye is bizonyta-
lan. A hagyományos feltevés szerint Rómában írták. Ez azonban csak Márk és 
Péter feltételezett kapcsolatából később konstruált nézet. Nincs bizonyító ereje 
az evangéliumban található, latin jövevényszavaknak (pl. 5,9.15; 6,27.37; 12,14; 
15,15.39), latinos magyarázatoknak (12,42; 15,16) és fordulatoknak (14,65,15,15) 
sem. Ezek az ún. latinizmusok ui. mindenütt feltételezhetők, az egész Római 
Birodalomban, nemcsak Rómában. A kérdést számos kutató nyitva hagyja. Má-
sok keleti vagy nyugati, pogánykeresztyén gyülekezetet tételeznek fel. Mint 
láttuk, Palesztina nem jöhet számba. Talán Szíria feltételezése a legvalószí-
nűbb. 

A keletkezési idő is vitatott. Akik feltételezik Márk és Péter kapcsolatát, azok 
abból indulnak ki, hogy Péter a hagyomány szerint Kr. u. 64-ben, a Néró-féle 
üldözések során szenvedett vértanúhalált Rómában. Egyes egyházatyák szerint 
Márk még Péter életében, tehát 64 előtt írt. Papias és mások szerint viszont 
Péter halála után. Az idői meghatározás másik kiinduló pontja - Péter halálának 
ideje mellett vagy anélkül - Jeruzsálem és a templom pusztulása (Kr. u. 70). A 
szokásos nézet szerint a nagyszinoptikusok világosan feltételezik az eseményt 
(vö. Mt 22,7; Lk 19,43k; 21,20.24), tehát 70 után keletkeztek. Márknál viszont 
csak a zsidó háború (66-70) hatása érezhető (vö. 13,7), tehát 70 előtt keletke-
zett. Szerintem helyesebb az az újabban egyre erősödő nézet, hogy Márk 13 a 
templom pusztulásához kapcsolódó, apokaliptikus nézetek kritikájaként szüle-
tett s ez azt jelenti, hogy Márk is 70 után írt (vö. Mk 13 magy.). A templom 
pusztulása bizonyára nemcsak a zsidóság, hanem az őskeresztyénség számára is 
megrendülést okozott és a belső erőviszonyok eltolódását hozta magával, ami 
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nem ment nehézségek és feszültségek nélkül. Márk ebben a konkrét helyzet-
ben próbálta összegezni a múltat és megmutatni az egyház jövőjének útját. 

Végül érdemes a szerzőség kérdésének egy újabban felvetett szempontját is 
megemlítenünk. Tudatosnak kell tartanunk, hogy Márk névtelenül írt. Olyan 
ügyben fogott tollat, amely mindenkire tartozik, s éppen ezért egyáltalán „nem 
fontos", hogy „ki írta Márk evangéliumát". Vö. még 1,1 magy.) 

C. Márk evangéliumának jellegzetességei 

Milyen szempontok vezették Márkot könyvének megírásánál? Más szóval: 
milyen redakcionális koncepció fedezhető fel benne? A következő fejezetek-
ben az ezzel kapcsolatos vizsgálódásaim eredményeit ismertetem vázlatosan. 

1. A hagyományanyag Márk evangéliumában 

A formatörténeti kutatás fontos eredménye, hogy a Jézusra vonatkozó ha-
gyományanyag kezdetén a „perikópa" áll. Vagyis olyan rövid, zárt, kerek egysé-
gek, amelyek nem utalnak önmagukon túl, sem vissza, önmagukban hordozzák 
a kérdésfelvetést és a választ, a megoldást is. Jézus egy-egy konkrét cselekede-
tét vagy megnyilatkozását, vagy egy vele történt esetet mondanak el. Ez azt 
mutatja, hogy az őskeresztyénség Jézus történetére nem biografikus, történeti 
érdeklődéssel nézett vissza, hanem azért, hogy annak egy-egy alkalmas részle-
tét felhasználja az igehirdetés számára; kb. úgy, ahogy ma is egy-egy „textust" 
választunk az igehirdetés alapjául. Ez azt is jelenti, hogy az így elmondott egy-
ségekben kezdettől fogva nem a puszta történeti közlés szándéka dominált, 
hanem az az igehirdetői, kérügmatikus szándék, amely Jézus történetét az ige-
hirdetés jelenére alkalmazta. Ilyen alkalmazott, kérügmatikus egységekből áll 
az egész hagyomány és maga Márk evangéliuma is. 

Könnyen megállapítható azonban, hogy a hagyományegységek gyűjtése nem 
Márkkal kezdődött. Nála ui. világosan felismerhetők korábbi gyűjtemények 
nyomai. így pl. Jézus vitabeszédei a zsidó kegyesség képviselőivel (2,1-3,6; 
11,27-12,27); Jézus példázatai (4,1-33); Jézus csodái (4,35-5,43) stb. Ε gyűjte-
ményekre, amelyek az egységeket fajtáik szerint csoportosítják, bizonyára az 
egyház katechetikai munkájában volt szükség az igehirdetés nyomán hitre-
jutottak oktatásánál. Márk ugyan maga is formálta e gyűjteményeket, de gyűj-
teményes jellegüket nem szüntette meg, s ezért több-kevesebb pontossággal 
ma is kielemezhetők. Innen is látszik, hogy Wredenek igaza volt. Márk nem 
ismerte már Jézus életének pontos és valóságos kronológiáját. Az ui. aligha kép-
zelhető el, hogy a gyűjtemények egységei eredetileg is idői egymásutánban 
történtek, vagyis hogy Jézus egyszer sorozatban vitatkozott, azután példázatokat 
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mondott, majd ismét sorozatban csodákat tett. Kétségtelenül gyűjteményekről 
van szó! Azt lehetne tehát gondolni, hogy Márk maga is azt tette, amit az általa 
használt gyűjtemények összeállítói, csak ő éppen a gyűjteményeket gyűjtötte 
össze. Valójában sokkal többről van szó nála, s éppen itt jelentkezik hagyo-
mányformáló munkájában a minőségileg más, ami az új, evangéliumi műfajt 
létrehozta. 

Könnyen megfigyelhető, hogy a gyűjtemények additív jellegűek. A bennük 
szereplő egységek egy felsorolás önálló tagjai, amelyek nem utalnak egymásra. 
Összekapcsolásuk szempontja tartalmi vagy formai rokonság, de nem történeti. 
Márk viszont határozottan arra törekszik, hogy a felhasznált anyagnak idői, tör-
téneti jelleget adjon. Bármennyire nem ismerte is Jézus életének pontos lefo-
lyását, mégis az a szándéka, hogy a hagyományt, mint Jézus „történetét" fűzze 
egybe. Miből látszik ez? Márk történeti perspektívájának számos jele és eszkö-
ze van. Ilyen pl., hogy határozott egymásutánba állítja Keresztelő és Jézus mű-
ködését (1,14). Vagy: az egységeket idői jellegű megjegyzésekkel vezeti be és 
kapcsolja össze, hogy azok a történeti folyamatosság benyomását keltsék (pl.: 
2,1; 5,21; 7,24; 7,31; 9,30; 10.1 stb.). Vagy: hasonló céllal, két önálló egységet 
egymásba fűz (pl. 3,20-35; 5,21—43; 6,7-30; 11,12- 25 stb.). Legfontosabb azon-
ban, hogy az események határozott cél felé igyekeznek s ez a cél a szenvedéstör-
ténet. Honnan vette Márk ezt a történeti szempontot? Láttuk, hogy a hagyomá-
nyos gyűjteményekből éppen ez a szempont hiányzik. Nem hiányzik viszont 
magából a szcnvcáéstörténetből! Bár valószínű, hogy Márk a szenvedéstörténet 
több változatát is ismerhette és saját szenvedéstörténetét azok felhasználásával 
szerkesztette, nyilvánvaló, hogy bármelyik változatnak szükségszerű jellemzője 
volt a történeti perspektíva. A szenvedéstörténet egységei, részletei éppen ab-
ban különböznek minden más gyűjtemény egységeitől, hogy túlmutatnak ön-
magukon, mert részei egy olyan eseménysorozatnak, amely Jézus halálában ér 
célhoz. Itt tehát Márk valóban egy olyan hagyomány-összefüggést talált, amely-
nek lényegéhez tartozik a történeti folyamatosság. Ez pedig azt jelenti, hogy 
Márk evangéliumának, mint hagyománygyűjtő, irodalmi műfajnak mintája, 
előfoka nem a fenti gyűjteménytípus, hanem a szenvedéstörténet. 

Kérdés: vajon Márk tudatosan kapcsolódott-e ehhez a mintához? Messzeme-
nő tudatosságot találunk! Márk átveszi a szenvedéstörténet egységeinek Jézus 
halálára mutató tendenciáját és azt kiterjeszti az 1-13 fejezetekre is, azaz Jézus 
egész „történetére". Melyek ezek az utalások? 1,14: Keresztelő „átadatik", mint 
majd Jézus is. 3,6: Jézusnak meg kell halnia! 3,19: Júdás elhívása azonnal fel-
idézi Jézus halálát. 6,14-29: Jézus „hírnöke" meghal. 8,31; 9,9.12.31; 10,33k.45: 
Jézus maga szól haláláról és feltámadásáról. 11,18: 12,12: a szinedrium Jézus 
halálára készül. Mindez azt jelenti, hogy Márk az egész hagyományt egyetlen 
nagy szenvedéstörténetté formálja. Jézus „története", az egybeszerkesztett 
hagyomány, egyetlen „úttá" válik, amelynek célja a kereszt ( az út-motívumhoz 
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vö. 1,2; 10,32.52 magy.). Márk könyvére valóban illik M. Köhler megfogalmazá-
sa: „szenvedéstörténet részletes bevezetéssel". 

Ε megfigyelések bepillantást engednek Márk hagyományszemléletébe és 
teológiai szándékába is. A hagyomány különböző típusait (tanítás, csodák) össze 
akarja kapcsolni a szenvedéshagyománnyal, hogy azok Jézus keresztútjának 
részeivé váljanak. Ezzel egyrészt kifejezi, hogy szerinte a hagyomány egyetlen 
részletét sem lehet helyesen érteni és hirdetni a kereszt ténye nélkül. A tanító 
Jézus, vagy a csodatévő Jézus képe önmagában hiányos és ezért torz Jézus-kép, 
mert éppen a halálba menő Jézus tanított és tett csodákat. Vagyis a Jézus-
hagyomány kulcsa a kereszt (teologia crucis). Másrészt: a húsvét után kérüg-
matizált hagyományt, amely egyre inkább a megdicsőült, mennyei Krisztusban 
való hit kifejezőjévé vált, hozzáköti, ill. visszakapcsolja a földi Jézus történeti 
valóságához, s így óvja az egyházat attól a veszélytől, hogy a feltámadott Krisz-
tus hirdetése elszakadjon a Megfeszítettől. 

Márk hagyományrendező munkájának fenti két teológiai konzekvenciája lé-
nyegében már kifejezi a márki krisztológia és evangéliumértelmezés irányát is. 

2. Márk krisztológiája 

Azok a hagyományegységek és gyűjtemények, amelyeket Márk felhasznál, 
már magukban is krisztológiai jellegűek voltak. Tehát a maguk módján feleltek 
a krisztológia alapkérdésére: kicsoda Jézus? Márk ezt a krisztológiailag már 
meghatározott hagyományt veszi át és szerkeszti Jézus történetévé. Ezzel nem-
csak a hagyományegységek önállósága szűnik meg és válnak Jézus történetének 
részeivé, hanem megszűnik a bennük megszólaló, krisztológiai válaszok önálló-
sága is. Ezek most már kölcsönösen kiegészítik, sőt relativizálják egymást. Amit 
az egyik mond, azt nem lehet úgy hirdetni, mintha a másik nem volna. Ha pl. a 
csodahagyomány azt hirdeti, hogy az isteni hatalommal cselekvő Jézus az Isten 
Fia, akkor kérdés, hogyan viszonylik ehhez a krisztológiához az Isten akaratát 
hirdető, tanító Jézus, vagy a szenvedő Jézus, vagy a dicsőségesen visszatérő 
Ember Fia-Jézus képe. Hol van e krisztológiai válaszok egysége? Nyilvánvaló, 
hogy itt krisztológiai egyeztetésre van szükség, ami már Márk előtt megkezdődött. 
Ennek egyik legtipikusabb példája az apokaliptikus Ember Fia-képzet és a 
szenvedéshagyomány egyeztetése (vö. 8,31; 10,33k.45; 14,21.41). Szokták 
ugyan ezt az egyeztetést magára Jézusra visszavezetni, de ezt kizártnak kell 
tartanunk, ő bizonyára nem foglalkozott tartalmilag meghatározott, messiási 
képzetek egyeztetésével, hogy azokból valami újat hozzon ki és azt maga elé 
tűzze, mint megvalósítandó ideált. Az ő küldetéstudata és igénye más és sokkal 
több volt annál, mint amit bármely hagyományos messiásképzet ki tudott volna 
fejezni (vö. pl. 2,7). Az egyeztetés bizonyára Márk környezetében történt. Maga 
Márk viszont alapvetően új lépéssel megy tovább. A különböző krisztológiájú 
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hagyományt - mint láttuk - nemcsak egymás mellé állítja, azaz nem csupán 
elvileg egyezteti, hanem Jézus történetévé fűzi egybe. Az egyeztetés tehát nem 
a kérügma, hanem a történet szintjén megy végbe. A különböző krisztológiai 
válaszokat Jézus történetévé relativizálja. Ez pedig azt jelenti, hogy Márk 
krisztológiájában Jézus történeti személye áll középpontban és nem valamelyik 
krisztológiai cím. Ezért nála a krisztológiai kérdés így vetődik fel: hol van Jézus 
történetében az a pont, ahol személyének krisztológiai egysége, azaz személyé-
nek titka nyilvánvalóvá válik? Ε történet-krisztológiai kérdésre válaszol Márk 
azzal a hagyományformáló, teológiai képzettel, amelyet Wrede „messiási titok-
nak" nevezett. 

Márk úgy írja le Jézus történetét, saját redakcionális munkájával úgy formálja 
a hagyományt, hogy Jézus személyének titka egészen a keresztig rejtve marad-
jon az emberek előtt. Addig senki nem juthat el a helyes krisztológiai hitvallás-
ra, amit elsőként a pogány(!) százados mond ki a kereszt alatt (15,39). A nagy-
szinoptikusok nem veszik át, sőt feloldják ezt a koncepciót. Márk viszont kö-
vetkezetesen ragaszkodik hozzá. Ennek keresztülvitelében fontosak számára az 
ún. titok-motívumok, amelyeknek - különbözőségük ellenére - ebben van egy-
ségük. Wrede nyomán ezeket három csoportba szoktuk sorolni. 

a. A hallgatási parancsok tiltják Jézus hírének terjesztését. Jézus hallgatást pa-
rancsol a meggyógyított embereknek, az őt ismerő (!) démonoknak és az őt hiá-
nyosan ismerő tanítványoknak (vö. l,43k; 3,1 lk; 8,29-33). Ε két utóbbi hallga-
tási parancs azt is megmutatja, hogy Márk számára Jézus személyének titkát 
elsősorban az „Isten Fia" cím jellemzi és a „Krisztus" cím csak ennek aláren-
delten kap jelentőséget. Ezért helyesebb volna tulajdonképpen Jézus „istenfiúi 
titkáról" és nem a „messiási titokról" beszélni. - A hallgatási parancsok körébe 
tartoznak azok a leíró vonások is, ahol Jézust mint állandóan úton levőt látjuk, 
visszahúzódik, elmegy, átkel, nem akar ismertté válni, el akar rejtőzni, noha 
nem tud. A visszahúzódásnak egyik fontos eszköze a tanítványok szeparálása 
azzal a céllal, hogy nekik külön tanítást adjon. Ez a tanítványok húsvét utáni 
feladatára céloz. Ok lesznek majd a tanúk. 

b. Az értetlenségi motívum azt jelenti, hogy Jézus személye titkát senki sem érti 
és ismeri fel, még a tanítványok sem. Ez a motívum különösen velük kapcso-
latban hangsúlyos. Márk a valószínű történeti valóságon túlmenően negatív 
képet rajzol a tanítványok értetlenségéről, hitetlenségéről (vö. 4,40k; 8,17kk 
stb.), amit a nagyszinoptikusok rendszerint korrigálnak, másképpen hangsú-
lyoznak, törölnek vagy legalábbis enyhítenek. A tanítványok „Lukács szerint 
nem (Jézus) messiásvoltát értik félre, hanem speciálisan annak szenvedésjelle-
gét" (Conzelmann). Máté törli a tanítványok értetlenségének márki motívumát 
és egyenesen „idealizálja" őket (Strecker). Márknál viszont a motívumnak külö-
nös és sokoldalú jelentése van. Krisztológiai: Jézus személyének titkát csak a 
kereszten lehet felismerni és megérteni. Antropológiai: az ember önmagában 
képtelen megragadni Istennek Jézus által történt kinyilatkoztatását. A tanít-
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ványság kezdettől fogva Isten kegyelmes ajándéka. Ekléziológiai: az egyház nem 
az apostolok személyére vagy hitére épül, hanem egyedül és kizárólag az őket 
visszafogadó Megfeszített kegyelmére, aki mint Feltámadott jár előttük (16,6k). 

c. Jézus példázatokba rejti mondanivalóját. Az ún. márki „példázatteória" Márk 
sajátos példázatértelmezését írja le. Nála a példázat (= parabolé) már nem azt 
jelenti, amit eredetileg Jézusnál jelentett, ti. Isten országát kinyilatkoztató, fel-
táró igehirdetést, hanem olyan rejtélyes beszédet, amely elrejti Jézus tanítását, 
hogy senki ne érthesse meg. A tanítványok ugyan külön tanítást kapnak róla 
(4,34), ennek ellenére nem értik, akárcsak Jézus többi hallgatója (4,13; 7,17k). 
Viszont azonnal „nyílt beszéddé" lesz Jézus szava, mihelyt szenvedéséről, halá-
láról és feltámadásáról szól (8,32a). Persze a tanítványok ezt sem értik (8,32k; 
9,32!). Vagyis a példázatok rejtélyét a szenvedés bejelentése oldja fel. A tanít-
ványok értetlenségét viszont csak a kereszt ténye és a Feltámadott kegyelme. 

Fontos megfigyelnünk, hogy mindezek a titokmotívumok idői jellegűek és 
túlutalnak önmagukon a feloldás helye, azaz Jézus halála és feltámadása felé. 
Márk tehát nem valami általános érvényű igazságot, örök titkot akar kifejezni 
velük (pl. Isten megfoghatatlanságát, kifejezhetetlenségét). De az sem felada-
tuk - mint Wrede gondolta hogy áthidalják az ellentétet Jézus nem messiási 
élete, mint történeti tény és a húsvét után messiási jellegűvé átformált hagyo-
mány között. Nincs ugyanis semmiféle utalás arra, hogy Márk feltételezné Jé-
zus életének nem messiási jellegét. Bár teológiai gondolkodása történeti jelle-
gű, soha nem veti fel azt a történelmi kérdést, hogy vajon Jézus Messiásnak 
tartotta-e önmagát. Számára ez az egész hagyomány természetes előfeltétele 
volt, amit fenntartás nélkül vallott ő maga is. Az ő kérdésfelvetése teljes mér-
tékben „intratradicionális", azaz hagyományon belüli és krisztológiai, nem pe-
dig profán-történelmi jellegű. Márk a hagyomány különböző krisztológiáinak 
ismeretében Jézus Messiás voltának tulajdonképpeni értelmét és tartalmát 
akarta feltárni. Ebben a törekvésében jelentett számára a titokképzet olyan 
hagyományértelmező, herméneutikai eszközt, amelynek segítségével minden 
egyéb hagyományt a szenvedéshagyománynak rendelt alá. 

Ez a krisztológiai szemlélet jut kifejezésre az ún. messiási címek használatában 
is. Márk három ilyen címet használ aktívan: Isten Fia, Krisztus, Ember Fia. 

Közülük Márk számára legfontosabb - mint említettük - az Isten Fia cím. 
Márk szerint ez jellemzi legjobban az ember-Jézus személyének végső, isteni 
titkát. De ezt egészen a keresztig csak Isten (1,11; 9,7) és a démonok (3,11; 5,7) 
tudják róla, valamint démoni, azaz hitetlen ismeréssel a főpap (14,61). Az első 
ember, aki pozitív hitvallásként kimondja, a százados a kereszt alatt (15,39). Ez 
azt jelenti, hogy Márk szerint Jézus istenfiúsága sehol máshol nem ismerhető 
fel igazán, csak a kereszten. 

A Krisztus cím, amely Márk korában már Jézus tulajdonneve (1,1; 9,41), 
Márknál aktivizálódik s egyben relativizálódik. Önmagában a zsidó, nacionalis-
ta, politikai messianizmus kifejezője és párhuzamos a „zsidók királya", ill. 
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„Izrael királya" politikai váddal, amelynek alapján Pilátus megfeszíttette Jézust 
(vö. 15,2.26.32). Ezért felel Jézus Péter „vallomására" hallgatási paranccsal 
(8,29k), és fűzi hozzá azonnal az első szenvedésjövendölést (8,31), és ezért kerül 
a Krisztus cím és az Isten Fia cím ellentétbe, feszültségbe egymással (vö. 8,29 
és 9,7; valamint 15,32 és 15,39 kontrasztját). Csak a főpap előtt kap egyértelmű 
igenlést Jézus részéről, mert ott a politikai messianizmus félreértését elhárítja a 
szituáció (Jézus szenved!) és a mellé állított Isten Fia cím (= „Áldottnak Fia": 
14,61k). Különösen a szenvedéstörténetben világos, hogy Márk Jézus személyét 
ki akarja emelni a zsidó, nacionalista és immanens messianizmus gondolatköré-
ből és úgy jellemezni őt, mint aki „Isten Fia", azaz Isten világigényes megjele-
nése az embervilágban. Viszont, mint korábban láttuk, Márk számára a 
krisztológia fő kérdése nem a megfelelő krisztológiai cím, hanem a krisztológiai 
kinyilatkoztatás „helye", ami a kereszt. Ha tehát Jézus istenfiúsága azt jelenti, 
hogy Isten megjelent a világban - ahogyan ezt az egész őskeresztyénség vallotta 
- , akkor Márk speciális krisztológiai mondanivalója az, hogy rámutat a „helyre", 
ahol Isten jelenléte nyilvánvaló, hozzáférhető az embervilág számára, ahol Isten 
együtt van az emberrel. Isten és ember találkozásának, Isten szeretete kinyilat-
koztatásának „helye" a kereszt. 

Az eredetileg apokaliptikus Ember Fia cím Márknál nem kap kifejezett, teo-
lógiai reflexiót. Ennek egyik okát már említettük. Még Márk előtt megtörtént a 
cím egyeztetése a szenvedéshagyománnyal. A másik ok: noha a zsidó és zsidó-
keresztyén apokaliptikában az Ember Fia képzet éppen nem emberi, hanem 
emberfeletti, mennyei lényt jelöl (vö. 8,38; 13,26; 14,62; Dán 7,13k), puszta 
hangzása szerint emberi lény megjelölésének tűnik, különösen olyanok számá-
ra, akik nem ismerik a hozzá kapcsolódó apokaliptikus képzeteket. Márk még 
valószínűleg ismerte ezeket, de érezte a kifejezés kétértelműségét, s éppen így 
találta alkalmasnak arra, hogy kifejezze Jézus személyének rejtett titkát, azaz 
emberségébe rejtett, isteni dicsőségét, amelyet a cím hallatán senki sem ismer 
fel (vö.2,10.28 stb.). Talán ezzel függ össze, hogy a 15. fejezetben egészen el-
tűnik az Ember Fia cím, viszont a százados vallomása éppen Jézus „emberfiúi" 
titkát leplezi le: „...ez az ember Isten Fia volt!" Ha ez a feltevés helyes, akkor az 
Ember Fia-képzet történetében itt érzékelhető először a későbbi fejlődésnek az 
a tendenciája, hogy az apokaliptikus háttér egyre inkább eltűnik és a cím az 
Isten Fia cím ellenpárjaként Jézus ember voltának megjelölésévé lesz (pl. 
Ignatiusnál, Irenaeusnál a 2. században). 

3. Az „evangélium "fogalma Márknál 

Márk szóhasználatában a legátfogóbb fogalom az „evangélium" (= jó hír, 
örömhír). A hellenista, missziói keresztyénség használta, s innen vette át Pál is, 
Márk is. Eredete vitatott. Régebben a császárkultuszból származtatták. Újabban 
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erősödik az a vélemény, hogy keresztyén használata a Deutero-Ézsaiásra tá-
maszkodó (vö. Ézs 40,9; 52,7; 61;1), zsidó, apokaliptikus fogalomvilágból ered 
(vö. Jel 10,7; 14,6), és talán maga Jézus is használta. Mindenesetre a missziói 
keresztyénségben telt meg krisztológiai és szoteriolóiai tartalommal, ahogyan 
IKor 15,1-5-ben, e korai hitformulában találjuk: a megfeszített és feltámadott 
Krisztus az Isten evangéliuma, örömhíre a világ számára. Ezt a jelentéstartalmat 
fejezi ki a „Krisztus evangéliuma", vagy abszolút formában „az evangélium" 
szóhasználat Pálnál és Márknál egyaránt. 

Márki használatának sajátossága, hogy alkalmazásának iránya megkettőződik. 
13,10-ben és 14,9-ben világosan a húsvét utáni egyház világmisszióját jelöli. 
Ilyen értelme van bizonyára 8,35- és 10,29-ben is. 1,1 viszont „Jézus Krisztus 
evangéliumának kezdetéről" szól. A kifejezés nem vonatkozhat magára a 
könyvre, mert az nem „Jézus Krisztussal", hanem Keresztelővel „kezdődik", 
aki viszont még nem hirdetett „evangéliumot", csak előhírnöke volt annak. 
Sokkal valószínűbb, hogy Márk itt is a húsvét utáni evangéliumhirdetésre gon-
dol - olvasói is csak így érthették! viszont a „kezdet" szó, ha nem is a köny-
vet, de a benne leírt eseményeket, azaz Jézus történetét jellemzi. A könyv azt 
mondja el, hogy a jelenben folyó evangéliumhirdetés kezdete Jézus keresztútja 
volt (vö. 1,1 magy.). Ez még konkrétabbá válik l,14k-ban. Itt az „Isten evangé-
liuma" Jézus egész „igehirdetését", azaz földi tevékenységét jellemzi (vö. a 
magy.). Vagyis Márk az evangélium fogalmával összeköti a húsvét utáni idehir-
detést azzal, ami húsvétig történt. Húsvét után evangéliumot hirdetni azt jelen-
ti, hogy Jézus keresztútját, mint Isten evangéliumát hirdetni. 

Ezzel az evangéliumértelmezéssel - a már ismertetett hagyományértel-
mezéssel egybehangzóan - Márk fontos teológiai kritikát végez és tanítást ad a 
kortárs-egyház számára. Egyfelől a missziói evangéliumhirdetést visszautalja és 
hozzáköti Jézus földi valóságához, s ezzel óv attól a veszélytől, hogy a megdi-
csőült Urat a keresztre ment ember-Jézustól elszakítva hirdessék evangélium-
ként. A jelen igehirdetés, a kérügma, nem önálló, közvetlen kinyilatkoztatás, 
hanem mindenestül arra támaszkodik, ami Jézus keresztútjában történt. Ott 
ment végbe Isten kinyilatkoztatása, amely örömhír a világnak. Másfelől viszont 
a Jézus-hagyományt hozzáköti az evangéliumhoz, azaz a Jézus halálát és feltá-
madását hirdető, ősgyülekezeti kerügmához, s ezzel óv attól a veszélytől, hogy a 
hagyomány önállósuljon és annak hiányos krisztológiája (tanító, csodatévő, apo-
kaliptikus Jézus) közvetlenül érvényesüljön az egyház katechetikai munkájá-
ban. - Ez az evangéliumértelmezés egyúttal jellemzi Jézus földi útját. Jézus 
története nem egyszerűen az emberi történelem egyik múltbeli eseménye, 
hanem olyan történés, amelyben Isten érkezett a világba, és egyszer s minden-
korra véghez vitte a világ üdvösségét. Tehát eszhatologikus esemény. Ez azt 
jelenti, hogy Jézus története sohasem válik „múlttá", hanem éppen mint Isten 
cselekedete, evangéliuma, mindig jelenvaló és aktuális. Ez az aktualitás jut 
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érvényre az egyház evangéliumhirdetésében s ezért az evangéliumhirdető egy-
ház, mint Isten cselekvésének eszköze, maga is eszhatologikus valóság. 

Márk evangéliumértelmezése felől nyílik lehetőség a sokat vitatott Márk-
befejezés értelmezésére is. A legrégibb kéziratokban a könyv 16,8-cal fejeződik 
be. Már a 2. században csonkának érezték ezt a befejezést és kezdték kiegészí-
teni (v.ö. 16,9kk magy.). De sok mai kutató szerint sem lehet 16,8 az eredeti 
befejezés, hiszen pl. 16,7 túlutal önmagán a Feltámadott megjelenéseire. Sze-
rintük az eredeti befejezés vagy nem készült el, vagy elveszett. Az utóbbi idő-
ben viszont szaporodik azoknak a kutatóknak a száma, akik 16,8-ban látják az 
eredeti befejezést. Szerintem is ez a valószínűbb. Márk nyilván tudott a Feltá-
madott megjelenéseiről, de talán szándékosan nem akart ezekről írni. Mondani-
valója húsvét hajnalával végződött, mert éppen ezzel ért célhoz Jézus keresztút-
ja. Megtörtént, megvalósult „Isten evangéliuma" (1,14). Húsvéttal kész Isten 
műve, az emberiség üdvössége, és kezdődik annak hirdetése. A befejezés ezt az 
evangéliumi korszakfordulót érzékelteti. Az új korszak első hírnöke az „ifjú" az 
üres sírban. Azt hirdeti, akit az egyháznak is hirdetnie kell: a megfeszített Názá-
retit, aki él (16,6). 

4. Márk földrajza és kronológiája 

Említettük már, hogy Márk sem Jézus életének pontos lefolyását, sem Pa-
lesztina földrajzát nem ismerte jól. Annyit azonban nyilván tudott, hogy Jézus 
működése Galileában kezdődött és Jeruzsálemben végződött. Ε két hely jelenti 
Márk földrajzi sémáját, amelybe elhelyezi a hagyományt. Ε helyek azonban nem 
csupán földrajzi megjelölések számára. Mindkettő határozott teológiai értéke-
lést kap. Galilea pozitív, Jeruzsálem negatív hely. Az értékelést jól mutatják az 
előfordulások. 

Galileából]ör\ Jézus (1,9). Itt hirdeti az evangéliumot. (1,14). A Genezáreti tó 
Márknál „Galilea tengere". Ennek partján hívja el Jézus az első tanítványokat 
(l,16kk) s hangzik kinyilatkoztatást hozó tanítása (2,13; 3,7; 4,1; 6,32.34 stb.). 
Galileában történnek, hatalmas tanítása mellett, csodái is s itt terjed azok híre 
(1,28.39). Jézus egy nagy körutazással mintegy összekapcsolja Galileát a 
pogánylakta területekkel (7,31). Galilea tehát Jézus működésének mintegy a 
nyitott kapuja a pogány világ felé. Ez a Jézus-követés „helye" (3,7; 15,41), va-
lamint a feltámadott Jézus és a tanítványok „útiránya" (14,28; 16,7). 

Jeruzsálem viszont Jézus ellenségeinek székhelye (3,22; 7,1). Jézus számára a 
szenvedés és halál helye (10,32kk; 11,1). Nincs benne „otthona". Este mindig 
kimegy belőle (11,11.19) „Elhagyott" város! S mindez érvényes a város kul-
tuszközpontjára, a templomra is. Jézus idegenként járkál benne (11,11). „Rablók 
barlangjának" nevezi (11,17). Itt vívja végső harcát a zsidó kegyesség vezetőivel 
(11,27; 12,35; 14,49) s meghirdeti pusztulását (13,lkk). Végül Jézus halálában 
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végbe megy rajta Isten ítélete (15,38). Isten nem lakik többé a „kézzel csinált 
templomban", hanem elveti és másikat, „nem kézzel csináltat épít" (14,58). 
Isten új népe „minden nép" közül való lesz (11,27) s az Istennel való szövetség 
pecsétje nem a templomi kultusz lesz többé, hanem Jézus „sokakért kiontott 
vére" (14,24). - Ebbe az összefüggésbe tartozik a zsinagóga is. Ez is idegen, 
ellenséges hely Jézus számára. Ellenségei vannak benne „otthon", „övék" a 
zsinagóga (1,23.39). Itt fogan meg először a döntés, hogy végeznek Jézussal 
(3,6). A botránkozó hitetlenség helye (6,2kk). Húsvét után pedig az üldözések 
egyik központja (13,9). 

Jól felismerhető, hogy Márk e földrajzi sémával a keresztyénségnek a zsidó 
kegyességtől való elszakadását és az egész embervilágot átfogó, missziói külde-
tését szemlélteti és erre szólít fel. 

Ennek a földrajzi sémának felel meg Márk kronológiája is. Mint többször is 
említettük, Márk, hiányos ismeretei ellenére is, Jézus „történetét" írja, s ez 
éppen hagyományformáló munkájának páratlanul új vonása, amely az evangéli-
umi műfajt létrehozta. A már említetteken kívül egy vonást kell még különösen 
hangsúlyoznunk, amely legjobban mutatja kronológiájának teológiai szándékát. 
Míg János evangéliumában többször is, Márknál Jézus csak egyszer megy 
Galileából Jeruzsálembe, noha saját hagyományában is talált volna támpontokat 
a többszöri úthoz (vö. 10,46k; 11,2k; 14,3.13kk; 15,43). Az út egyszerisége tehát 
teológiai mondanivalót fejez ki: ezt az „utat" nem lehet megismételni! Ez a 
kinyilatkoztatás eszhatologikus útja, amelyen Isten jött a világhoz s örökre el-
végezte a világ üdvösségét. 

5. Az evangélium felosztása 

Van olyan vélemény, amely szerint miden felosztási kísérlet ellenkezik 
Márk szándékával, aki a hagyományt nem „felosztani", hanem egybefűzni akar-
ta (Marxsen). Ez igaz. Ennek azonban nem mond ellent, ha úgy gondoljuk, 
hogy a redakcionális építkezésnek is lehet bizonyos tagoltsága, és feltételezzük, 
hogy maga Márk is tudatosan törekedett erre. 

A felosztásra egyébként számos kísérlet történt. Ezek ismertetésére nem 
térhetünk ki. Csupán saját felosztásom szempontjaira utalok röviden. 

Az evangéliumot két részre osztja az a krisztológiai fordulat, amely 8,27-nél 
történik. Az első részben Jézus hatalmas tanítása és tettei állnak középpontban, 
amelyek elrejtik személyének titkát. A második rész viszont azzal kezdődik, 
hogy maga Jézus veti fel a krisztológiai kérdést és azt, Péter elégtelen(!) válasza 
után, ő maga válaszolja meg (8,31). Mivel az első részben nagy hangsúly kerül 
Jézus isteni hatalmának megnyilatkozására (tanítás, csodák) anélkül, hogy Iste-
nen és a démonokon kívül valaki is tudná, hogy „kicsoda ez?" (4,41), azért en-
nek a résznek - Dibelius szép kifejezését használva - ezt a címet adjuk: „Jézus 
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titkos kinyilatkoztatása". A második részben viszont Jézus újra meg újra ki-
mondja személyének titkát, hogy ti. ő a halálbamenő, kinyilatkoztatása mégis 
titok marad. Még a tanítványok sem értik és ismerik fel őt (vő. pl. 9,31 k). Ezért 
e második résznek ezt a címet adjuk: „Jézus kinyilatkoztatott titka". 

Ε két főrészen belül is kínálkoznak támpontok a további, kisebb egységekre 
való beosztáshoz. így az első főrészben - H. Kuhn felismerése szerint - az ún. 
szummáriumok a legalkalmasabbak erre (1,32-39; 3,7-12; 6,53-56). Ezek Márk 
elbeszélő stílusának eszközei. Általuk érzékelteti Jézus történetének mérhetet-
len gazdagságát, amelyből csak kiemelt példák a részletes elbeszélések. Mind-
háromnak átvezető szerepe van az előző és a következő nagyobb szakasz között. 
Az első és a harmadik mégis inkább a megelőző, a második a következő sza-
kaszhoz kapcsolható. - A második főrész tagolása még egyszerűbb. Világos egy-
séget alkot 8,27-10,52, amely Jézus keresztútját írja le Jeruzsálemig. 11,Ι-
Ο,37-ben Jézus Jeruzsálemben van és végső harcát vívja a zsidó kegyességgel. 
14,1-16,8 a szenvedéstörténetet mondja el azzal a kicsengéssel, hogy Jézus úton 
van „Galilea" felé s maga után hívja tanítványait is. 

így az egész evangélium felosztási váza a következő: 

Első főrész: Jézus titkos kinyilatkoztatása (1,1-8,26) 

I. Isten felkészíti Jézust az útra (1,1-13) 
II. „Új tanítás hatalommal" (1,14-39) 
III. Jézus harca a zsidó kegyességgel (1,40-3,6) 
IV. Jézus hatalommal tanít és cselekszik (3,7-6,56) 
V. Jézus hatalmában a pogányok is részesednek (7,1-8,26) 

Második főrész: Jézus kinyilatkoztatott titka (8,27-16,8) 

I. Jézus keresztútja és a Jézus-követés (8,27-10,52) 
II. Jézus végső harca a zsidó kegyességgel (11,1-13,37) 
III. Jézus végső szolgálata a világért (14,1-16,8) 

* 

IV. A későbbi befejezések. 
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U t ó s z ó 

írta: Dr. Dr. theol. h. c. D. D. h. c. Eduard Schweizer, 
a Zürichi Egyetem nyugalmazott újszövetségi professzora 

Hogy tizenhárom évvel ezelőtt (akkor már két éve nyugállományban) olvas-
tam e bevezetés első vázlatát, természetesen az előszó nélkül, bizony már elfe-
ledtem. De amit akkor írtam róla, ma megismételhetem: „Ez egy igen szép 
munka és örültem neki." Hogy ez most annyi zűrzavar után (a hamisítatlan ma-
gyar kommentárral együtt) németül is megjelenhet, különösen is okot ad az 
örömre és a hálaadásra. A felkérés, hogy rövid utószót írjak hozzá, szinte percre 
akkor érkezett hozzám, amikor egy Princetonban tartandó előadásomnak éppen 
az utolsó mondatát gépeltem: „Jesus did die on the cross - Why? The answer of 
Mark." (= Jézus meghalt a kereszten - miért? Erre felel Márk.) Tehát pontosan 
Dóka Zoltán témája az, ami engem még mindig lelkesít, a „teologia crucis" 
(Dóka) Márk evangéliumában. 

Ezért szinte mindvégig egyetértek az ő szemléletével. Kissé másként látom 
még mindig a könyv tagolását, ti. úgy, hogy a háromszori szenvedésjövendölés-
nek a tanítványok félreértésével együtt Jézus működése második részében 
(8,27-10,52) megfelel az első részben Jézus háromszori elvettetése egy-egy 
szakasz végén (3,6: a farizeusok és Heródes-pártiak vetik el; 6,l-6a: a honfitár-
sai; 8,14—21: a tanítványai). Ebben az esetben minden szakasz szummáriummal 
(1,14—15; 3,7-12; 6,6b persze nagyon röviden) és a tanítványok elhívásával, kivá-
lasztásával és kiküldésével (1,16-20; 3,13-19; 6,7-13) kezdődik. így még jobban 
kitűnne, hogy „az események határozottan egy cél felé sietnek... a keresztre" 
(Dóka). De bizonyos, hogy a szummáriumokhoz igazodva is lehetséges a felosz-
tás, ahogy Dóka teszi. 

Csupán egyetlen helyen hangsúlyoznék határozottan másként (anélkül, hogy 
ebben kifejezett ellentétet látnék). Hogy „a példázat... Márk számára már nem 
az Isten országát kinyilatkoztató igehirdetés"(Dóka), ezt így nem tudnám mon-
dani. Bizonyos, hogy a példázatokat egyetlen ember sem érti (4,10-12; a tanít-
ványokat sem kivéve: 4,13). És mégis „Jézus sok ilyen példázatban hirdette az 
igét, ahogyan képesek voltak hallgatni "(4,33). Lehet ezt másként érteni, mint 
úgy, hogy Jézus példabeszéde Márk számára Isten kinyilatkoztatása, de az em-
ber radikálisan bezárkózva marad előtte mindaddig, amíg Isten kegyelme közbe 
nem nyúl, ti. azáltal, hogy Jézus „a tanítványainak mindent megmagyará-
zott"(4,34) és rajtuk keresztül, ahogyan éppen Márk evangéliuma bizonyítja, az 
üzenet minden hallgatójának és olvasójának? 
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Most már én is úgy gondolom, mint Dóka Zoltán, hogy valószínűleg 16,8 a 
könyv eredeti befejezése. Újabb kutatás kimutatta, hogy 16,6-7 tartalmilag 
teljesen megegyezik az lKor 15,3-5-ben lévő hitformulával: Jézus a Megfeszí-
tett - (nincs már) a sírban - feltámasztatott - Péter és a tanítványok látták. így 
tehát valóban „kezdődhet már az ő hirdetése minden nép között" (Dóka), és 
lehetséges 1,1-et ugyancsak úgy érteni, ahogyan ő, ti. hogy Jézus egész történe-
te „a Jézus Krisztusról szóló evangéliumhirdetés kezdetét" írja le. 

így hát én is azzal fejezhetem be, hogy szívélyes köszönetet mondok a szer-
zőnek a márki keresztteológia ilyen tömör, összefoglaló leírásáért, és minden jót 
kívánok neki. 
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E L S Ő F Ő R É S Z 

J É Z U S T I T K O S K I N Y I L A T K O Z T A T Á S A 
(1,1-8,26) 

I. Bevezetés: Isten felkészíti Jézust az útra (1,1-13) 

Márk egész könyvével Jézus földi útjának jelentőségét és teológiai értelmét 
akarja elmondani az egyház igehirdetése számára. Ezért, mielőtt elkezdené 
Jézus nyilvános működésének leírását (1,14), megmutatja azokat a történeti és 
transcendens összefüggéseket, amelyekben Jézus történetét szemlélnünk kell. 
Mintegy ráhangol bennünket arra a hullámhosszra, amelyen ez a történet való-
ban érthető és beszédes lesz számunkra. 

/. A könyv felirata: 1,1 

(1) Jézus Krisztus evangéliumának kezdete 

Névtelen könyv olvasásába kezdünk. A szerző tudatosan nem nevezi meg 
magát. Nem a maga nevében ír. Nem is külön neki szóló kinyilatkoztatást ad 
hírül. Akárcsak az Ótestamentum történeti könyveinek névtelen szerzői, az 
emberi nyilvánosság előtt végbement történetet ír, amelynek „szerzője" maga 
Isten és tanúja az egyház. Névtelenségével azt fejezi ki, hogy Jézus története 
egyetemes igényű, mindenkire vonatkozik és mindenkit, aki megértette, ta-
núskodásra kötelez. Nem egyéni dicsőségvágy sarkallja tehát írásra. A tanúsko-
dásra elhívott egyetemes egyház képviselőjének tudja magát. Nevét környezete 
őrizte meg és a későbbi hagyományból tudjuk, hogy Márknak hívták. Ezenkívül 
minden személyes adat bizonytalan. 

Teljesítménye mégis óriási. Elsőként vállalkozott arra, hogy a názáreti Jézus 
életére vonatkozó, sokrétű és összefüggéstelen hagyományból kerek egészet 
formáljon. Szándékát a könyv feliratával azonnal el is árulja. 

1 Az ευαγγελιον = euangelion (= jó hír, örömhír) Márk korában még nem je-
lentett könyvet, iratot, hanem az egyház missziói igehirdetésének szakkifejezé-
se volt és a Jézus Krisztusról tanúskodó, élő beszédet, bizonyságtételt jelentet-
te. Márk sem saját könyvére gondol tehát, amikor ezt a szót leírja, hanem az 
egész világon hangzó missziói igehirdetésre (13,10; 14,9). Nyilván ő maga is 
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ennek a világraszóló evangéliumhirdetésnek volt a munkása. Minden jel arra 
vall, hogy amikor ő írni kezdett (Kr. u. 70 táján), már véget ért az őskeresztyén 
misszió első nagy korszaka. Pál apostol halott. A többi apostol sincs már életben. 
De az evangélium nem némulhat el! Jézus Krisztus él és őt tovább kell hirdetni 
az egész világnak! Márk könyve hatalmas biztatás erre. 

A biztatás azonban intéssel, figyelmeztetéssel párosul: az egyháznak újra át 
kell gondolnia azt a nagy örökséget, amit az apostoloktól kapott! Márk ezt az 
átgondolást végzi el könyvében. Hol látott ő veszélyt, ami szükségessé tette az 
intést? 

Márk jól ismerte saját kora egyházát. Látta, hogy különböző csoportok, teo-
lógiai irányzatok hogyan bontják meg annak egységét, s közben egyre inkább 
elbizonytalanodik az igehirdetés. Egyre bizonytalanabbá lett, hogy ki is az a 
Jézus Krisztus, akit hirdetniök kell. Voltak zsidókeresztyén csoportok, amelyek 
úgy gondolták, hogy mivel Jézus a zsidó nép tagjaként lépett fel, a keresztyén-
ség a zsidó vallásosság továbbfejlesztett formája, s ezért nekik továbbra is előjo-
gaik vannak az egyházban a pogányokkal szemben. Pogánykeresztyén csopor-
tok viszont egészen elvitatták Jézust a zsidóságtól és úgy tekintettek rá, mint 
dicsőséges mennyei lényre, Isten Fiára, aki a világ ura és megváltója. Sőt voltak, 
akik a görög gondolkodás hatására szétválasztották benne a földi embert és a 
mennyei, dicsőséges lényt és csak az utóbbit hirdették megváltóként. Megint 
mások besorolták Jézust az ókori pogány világban számontartott „isteni embe-
rek" közé, akikben isteni bölcsesség és erők működtek, csodákat tettek s így 
messze kiemelkedtek az átlagemberek sorából. Jézusra is úgy tekintettek, mint 
aki követőit hasonló erőkben részesíti. Főként zsidókeresztyén csoportok Jé-
zusban a nagy isteni tanítót látták, egy új Mózest. Az ún. apokaliptikus gondol-
kodású zsidókeresztyének pedig Jézust mint az eljövendő Ember Fiát (Dán 
7,13k) hirdették, aki félelmes emberfeletti lényként fog megjelenni, hogy Isten 
ítéletét végrehajtsa a világ felett. 

Márk ezeket a nézeteket féligazságoknak tartja, amelyek eltorzítják az evan-
géliumot. Kritikája - amelyre később is gyakran utalunk majd - egy pontban 
sűrűsödik: valamennyiből hiányzik a názáreti Jézus képe, akinek útja a kereszt-
re vezetett s ott erőtelenül, meggyalázva halt meg. Ezt a kritikát - hasonló 
irányzatokkal szemben - már Pál apostol is gyakorolta (vö. lKor 1,18; 2,2 stb.). 
Márk Pál kritikáján azzal lép túl, hogy a megfeszített Jézusról szóló evangéli-
umba belevonja a Jézus életére vonatkozó egyéb hagyományt is és az egészet, 
mint Jézus keresztre vivő útjának történetét foglalja egybe. Ezzel Márk mind a 
hagyományt, mind az evangélium fogalmát határozott történeti perspektívába 
állítja és mindazt, amit az őskeresztyénség Jézusról, mint megdicsőült mennyei 
lényről hirdetett, alárendeli a földi Jézus történeti valóságának. 

Ez a történeti perspektíva jut kifejezésre a könyv feliratában: „Jézus Krisztus 
evangéliumának kezdete." Vagyis Márk úgy tekint Jézus történetére, amiről ír, 
mint a saját jelenében folyó evangéliumhirdetés kezdetére. Az evangélium nem 
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tetszőleges tartalmú, csak a jelenhez kötött prédikáció, hanem olyan esemény, 
történés, amely Jézus földi útjával kezdődött, arra támaszkodik és abból él. El-
torzul az egyház igehirdetése, ha ez a történeti és tartalmi összefüggés megsza-
kad. 

Persze Márk sem úgy tekint Jézusra, mint a múlt letűnt figurájára, akinek 
csak emlékét őrzi az egyház. Jézus az ő számára is a feltámadott, élő és jelenvaló 
Úr, aki a róla szóló evangéliumban maga munkálkodik. De arra a kérdésre, hogy 
kicsoda ez az élő Feltámadott, csak Jézus keresztre vivő, földi útjában található 
meg a válasz. A Feltámadott mint Megfeszített van jelen az egyház evangéli-
umhirdetésében. Ezért övé XL evangélium, ő annak alanya és tárgya egyszerre. 

Mindebből látszik, hogy Márk tudatos teológusként, kritikai szándékkal ír és 
szól saját kora egyházához. Olvasói tekintetét odaszegezi a keresztre menő 
názáreti Jézusra, aki az evangélium kezdete, egyetlen alapja és forrása. Könyve 
Jézus-könyv a szó legmélyebb értelmében. 

Néhány régi kéziratban a felirat így olvasható: „Jézus Krisztus, az Isten Fia 
evangéliumának kezdete." Vitás, hogy melyik az eredeti. Biztosat nem lehet 
mondani. Tény, hogy Márk számára az „Isten Fia" cím Jézus legfontosabb mes-
siási megjelölése. Mégis valószínűbb a rövidebb forma. Nehezebb lenne ui. 
megmagyarázni, miért hagyta ki a kéziratok nagyobb része, ha eredetileg benne 
volt Márk szövegében. Márk bizonyára nem akarta előre kimondani a könyv 
krisztológiai eredményét, amely csak a kereszten válik nyilvánvalóvá. (Vö. 15,39 
magy., valamint az egész felirathoz a Bevezetés C. 2. és 3. pontjait.) 

2. A hírnök 1,2-8 (Mt3,l-12;Lk3,1-20) 

(2) Amint meg van írva Ézsaiás prófétánál: „íme, én elküldöm kö-
vetemet a te színed előtt, aki majd elkészíti utadat. (3) Kiáltó hangja 
a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyenessé tegyétek ösvényeit!" 
(4) Megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés 
keresztségét a bűnök bocsánatára. (5) És kiment hozzá Júdea egész 
vidéke és a jeruzsálemiek mind és megkeresztelte őket a Jordán fo-
lyóban, miközben bevallották bűneiket. (6) János pedig teveszőrruhát 
viselt és bőrövet a dereka körül és sáskát és erdei mézet evett. (7) És 
ezt hirdette: Jön nálam erősebb én utánam, és nem vagyok méltó, 
hogy lehajolva kioldozzam saruja szyát. (8) Én vízzel kereszteltelek 
meg titeket, ö azonban Szentlélekkel keresztel majd benneteket. 

Vö. 2. v.-hez: Mai 3,1 (2Móz 23,20) - 3. v.-hez: Ézs 40,3 (LXX). 

A szakasz világosan tagolódik két részre (2-3 és 4-β vk.) s ez mutatja Márk 
szerkesztésének irányát. A nagy szinoptikusokkal ellentétben (Mt 3,1-3; Lk 
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3,1-6) itt az ótestamentumi idézet áll az élen, mintegy megjelenítve az egész 
Ótestamentumot, s csak ezután jelenik meg Keresztelő János. Mint 1,1-ben, itt 
ismét kitűnik Márk történeti perspektívája. Korszakokat állít egymás után 
(Ótestamentum - Keresztelő), amelyek mintegy a történelemformáló Isten 
léptei „az idő teljességéig" (1,15). A történeti perspektíva egyben teológiai 
értékelést is jelent. Márk mind az Ótestamentumot, mind Keresztelő működé-
sét szorosan Jézus idejéhez köti, s annak rendeli alá. Mindkenő Jézus jöttét 
hirdeti. Az Ótestamentum közvetlenül Keresztelőre mutat, mint Jézus „út-
készítőjére". Keresztelő pedig mintegy az utolsó isteni jeladás Jézus megérke-
zése előtt. 

2 Márk az egész szakasz anyagát a Keresztelőre vonatkozó őskeresztyén 
hagyományból meríti és formálja a saját szempontjai szerint. Innen van, hogy a 
szövegben bizonyos egyenetlenség, szakadozottság található. Ilyen az „amint 
meg van írva" hagyományos idézési formula, amely nyelvtanilag nem illeszke-
dik sehova. Szokták ugyan kapcsolni 1,l-hez: „Jézus Krisztus evangéliuma úgy 
kezdődött, amint meg van írva...", vagy 1,4-hez: „Amint meg van írva... úgy 
jelent meg Keresztelő János...", de nyelvtanilag mindegyik erőszakolt. Ezért 
hagytuk meg a fordításban Márk szövegének egyenetlenségét. Éppen ez jelzi 
Márk szerkesztő munkáját és azt is, hogy számára mindhárom egységnek (1,1 + 
l,2k + 1,4-8) külön hangsúlya van. Az „amint meg van írva" így, mint a hagyo-
mányból vett idéző formula, magára az idézetre utal. - Hasonlóan pontatlan 
Márk forrásmegjelölése is. Csak az idézet második fele (1,3) található ugyanis 
Ézsaiás könyvében. 1,2 viszont 2Móz 23,20 és Mai 3,1-ből összeállított ún. ke-
verékidézet. Valamennyi a görög nyelvű Ószövetséget (LXX) követi. A pontat-
lanság oka többféle lehet. Talán emlékezetből idéz Márk. De lehet, hogy volt 
az őskeresztyénségben olyan írásgyűjtemény, amely Keresztelőre vonatkozta-
tott ótestamentumi idézeteket tartalmazott, s talán már itt megtörtént a téve-
dés. Érdekes viszont, hogy Máté (3,3) és Lukács (3,4) a párhuzamos helyen csak 
a valóban ézsaiási szöveget idézik. Mk 1,2 náluk más összefüggésben, Jézus 
szavaként hangzik fel (Mt 11,10 és Lk 7,27 = Q). Ezért valószínűbbnek tűnik, 
hogy az eredetileg csak ézsaiási idézetbe maga Márk fűzte bele a keverékidéze-
tet, nem ellenőrizve annak forrását. Ézsaiás egyébként is a legtöbbet olvasott és 
idézett próféta volt, nem csak az őskeresztyénségben, hanem a Jézus korabeli 
zsidóságban, sőt a kumrániaknál is. ő az eljövendő, messiási üdvkor prófétája. 
Neve tehát mintegy felidézi az egész várakozást és reprezentálja az üdvkorra 
mutató Ótestamentumot. 

Az idézet érdekes bepillantást enged az őskeresztyén Ótestamentum-
használatba. A mózesi szöveg nyilván csak segítség a malakiási szöveg keresz-
tyén átalakításában. A hangsúly Malakiáson van. Itt ui. a „követ" (άγγελος = 
angelos = angyal, követ), aki az ítéletre érkező Isten útját készíti el, Illés (Mai 
4,5). Erre a prófétai ígéretre támaszkodott az a zsidó várakozás, hogy a végső idő 
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előtt, annak hírnökeként, megjelenik Illés próféta. Ezt a várakozást az őskeresz-
tyénség is átvette és Keresztelőre vonatkoztatta (vö. Mk 9,11-13), mint Jézus 
útjának előhírnökére. így került sor a szövegváltoztatásra is. Az érkező, akinek 
útját a követ elkészíti, nem az ítélő Isten, hanem Jézus. 

3 Hasonló változtatás figyelhető meg az ézsaiási szövegben is (Ézs 40,3). 
Ézsaiásnál eredetileg arról van szó, hogy a babiloni fogságból a pusztán át haza-
térő nép élén maga Isten érkezik. Ez a prófétai ige a zsidóságban már igen ko-
rán fontos szerepet kapott a végső időre vonatkozó várakozásban. Különös hang-
súlyt nyert a „puszta", ahol majd megjelenik Isten, dicsőséggel és hatalommal, 
összegyűjti népét és ítéletet tart a bálványimádók felett. Ε várakozás nyomán 
sok rajongó, apokaliptikus csoport vonult ki a pusztába, hogy ott várja „az Úr 
napját", a végső idők· beköszöntét. Ilyenek voltak a kumrániak is, akik többek 
között éppen Ézs 40,3-mal igazolták pusztai tartózkodásukat. Az eredeti héber 
szöveget már a LXX megváltoztatta. Héber: „Szó kiált: A pusztában készítsétek 
az Úr útját..." LXX: „Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek..." Ez a változtatás 
külön is alkalmassá tette a szöveget a Keresztelőre való alkalmazásra, aki szin-
tén „a pusztában prédikált" (Mk 1,4). Márk szövege pontosan a LXX-t követi 
egyetlen keresztyén változtatással. LXX: „...a mi Istenünk ösvényeit!" Márk: 
„...az ő (ti. Jézus) ösvényeit!" így az „Úr" megjelölés is Jézusra vonatkozik. 

Márk persze már a keresztyén szövegváltoztatásokkal együtt vette át mind-
két (2. és 3. v.) idézetet a hagyományból. Kérdés: milyen tartalmi mondanivaló-
juk van itt az evangélium élén? 

2 - 3 Az első, akit Márk megszólaltat, maga Isten: „íme, én..." ő az alanya, 
cselekvője mindannak, ami következik, ő rendeli, küldi a követet, azaz Keresz-
telőt. Ő szabja meg útkészítő feladatát. S Jézus útjában is az ő szándéka megy 
végbe. Márk Ótestamentum-használatának később is mindig ez a szerepe. Az 
idézetek, utalások mindig újra jelzik: mindabban, amit Jézus szól és cselekszik, 
Isten akarata valósul meg. Az ótestamentum és a benne megszólaló Isten Jézus 
és nem ellenfelei oldalán áll. 

Isten Jézust szólítja meg. Mielőtt az események elindulnának, már beszél 
vele. S máris előtűnik Jézus Istennel való kapcsolatának páratlansága, isteni 
titka (vö. 1,11), amely földi utjának nem következménye, hanem előzménye. 
Jézus Isten szavára azzal válaszol, hogy engedelmesen végigjárja az utat, amely-
re Isten küldte. Ebbe a hatalmas, isteni párbeszédbe tartozik Jézus imádságos 
élete (1,35; 6,41; 7,34; 8,6; 9,29; 11,17.24; 14,22k.32.35k.39; 15,34). Megcsillan 
itt Jézus préexisztenciájának képzete is, amelyet Márk bizonyára vallott a kor-
társkeresztyénekkel együtt, de mindvégig háttérben marad, mert ő éppen Jézus 
földi útjára akarja olvasói figyelmét fordítani. 

Az egész idézetben éppen az út-motwum a legfontosabb Márk számára. Két-
szer is előfordul: „...elkészíti utadat" és „Készítsétek az Úr útját.../" Különösen 
az evangélium második felében lesz hangsúlyos ez a motívum. Jézus egész mű-
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ködését úgy írja le Márk, mint Istentől rendelt utat, amelyet Jézus engedelme-
sen végigjár s amelynek célja, csúcspontja a kereszt. 

Ennek az útnak a küszöbén áll Keresztelő, az isteni hírnök, akinek egész 
működése egyetlen hatalmas kiáltás Jézus érkezéséről. Fellármázza hallgatóit 
az érkező fogadására. Egybecseng ezzel a könyv befejezése. Jézus útjának vé-
gén ugyancsak isteni küldött hirdeti a feltámadott Jézust, mint Megfeszítettet 
(16,5k). Jézus útját tehát Isten hírnökei veszik körül. Ez a „prédikációs", 
kérügmatikus keret felszólítást jelent az olvasók felé: nekünk is be kell állnunk 
a hírnökök, az „útkészítők" sorába! Jézus keresztútját kell hirdetnünk mint 
Isten útját a világhoz! 

4 Amit Isten mond, megtörténik (vö. Zsolt 33,9). János - származásának, 
életrajzi adatainak említése nélkül - „megjelent". A görög ige (εγενετο = 
egeneto) szó szerint azt jelenti: „lett, megtörtént". A teremtéstörténetben (LXX) 
16-szor ismétlődik ugyanez a kifejezés. Jézus első megjelenésénél is ezt találjuk 
(1,9). Márk számára csak ez a fontos: Keresztelő fellépése mögött Isten akarata 
áll (vö. Jn 1,6!). Megjelent a „követ" (1,2). 

A „Keresztelő" melléknév jelzi János tevékenységének súlypontját (Márk 
vegyesen használja a βαπτιζων = baptidzón és a βαπτιστής = baptistís formát, 
vö. 6,14.24k). Szövegileg nem indokolt Mancsén véleménye, amely szerint a 
„keresztelvén a pusztában" változat az eredetibb olvasási forma, s ez arra vall, 
hogy a „pusztai prédikátor" képe Ézs 40,3-ra támaszkodó keresztyén átfestése a 
Jordánnál „keresztelő" Jánosnak. János ui. valóban a Jordán alsó folyásánál fek-
vő Araba pusztában élt és működött (Kumrán közelében). Pusztai tartózkodásá-
val tudatosan jelezte, amit hirdetett, hogy ti. itt a végső idő, küszöbön van Isten 
ítélete. Az viszont kétségtelen, hogy az őskeresztyénség számára nem a keresz-
telés volt a leghangsúlyosabb működésében (hiszen ezt meghaladottá tette a 
keresztyén keresztség), hanem igehirdető tevékenysége. Márknál is a „pusztai 
prédikátor" kép a fontos. A ,,puszta" említése, a földrajzi helymegjelölés mel-
lett, egyrészt visszamutat 1,3-ra, másrészt előreutal Jézusra, aki ugyancsak a 
„pusztában volt" (1,13) s mindig újra „puszta helyekre" vonul vissza (1,35; 1,45; 
6,31). Teológiailag a „pusztának" több arca van. Jézusnál egyrészt az Istennel 
való találkozás, másrészt a kísértés, a próbatétel helye. Keresztelőnél a végső 
döntés, az Isten ítéletére való felkészülés, a megtérés és bűnbánat helye. Ép-
pen ezt ,Jiirdeti" János. A κηρύσσει ν = kérüssein ige gyakori és fontos Márknál. 
Eredetileg az ókor hirnökeinek, heroldjainak tevékenységét jelölte. Vallásos 
értelemben az isteni titkok közlését jelentette. Az Újszövetségben az (apostoli) 
igehirdetés szakkifejezése (κήρυγμα - kérügma). Márk egy nagy ívet rajzol meg 
vele Keresztelőtől (1,4.7) Jézuson át (l,14.38k) a világtávlatú misszióig (13,10; 
14,9). Keresztelő azonban még nem az evangéliumot hirdeti, mint Jézus és a 
missziói egyház, hanem a „megtérés keresztségét" (vö. 6,12!). 

A babiloni fogság utáni zsidó kegyességben a megtérés prófétai értelme egyre 
inkább eltorzult. Az Isten élő, konkrét szavára való engedelmes figyelést felvált-
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ja az aprólékos törvénymagyarázatok és a kultikus tisztaság szabályainak meg-
tartása. A vallásos élet mindinkább személytelenné, külsőségessé és kazuisz-
tikussá vált. Keresztelő igehirdetésében a próféták radikális megtérésre hívása 
csendül fel újra, amely teljes személyes Istenhez fordulást követel az embertől. 
Radikális szakítást a régi élettel és Istenre tekintő teljes életújulást. Az a harc 
tehát, amit Jézus az eltorzult kegyesség ellen folytatott, már Keresztelőnél meg-
kezdődik. Mégis alapvető különbség van közöttük. Míg Jézus Isten kegyelmes 
közelségében hívott megtérésre, addig János a küszöbön álló ítélet fenyegeté-
sével sürgette a megtérést. 

A keresztség a megtérés isteni pecsétje, amely a megtérőt bizonyossá teszi a 
bűnbocsánat felől. A vallásos értelmű fürdés, alámerítkezés, vízzel való tisztál-
kodás általános jelenség az ókori keleten. A zsidóságban a kultikus tisztaság 
eszköze (vö.7,2-4). Kultikus értelme volt a Kumránban gyakorolt fürdőknek és 
az ún. prozelita-keresztségnek is (pogány betérők keresztsége). János kereszt-
ségét mindezektől megkülönbözteti, hogy nincs kultikus jellege, János maga 
végezte mindenkin, aki kész volt a bűnbánatra és megtérésre, a közeli ítéletre 
felkészítő, egyszeri aktus, tehát nem jelkép, hanem valóságos isteni esemény, 
„eszhatologikus szentség" (A. Schweizer). 

„A bűnök bocsánatára" kifejezést gyakran tartják keresztyén bővítésnek. De 
már az eddigiek alapján sincs okunk Keresztelőtől elvitatni, hogy tudott a bűn-
bocsánatról. A különbség az, hogy míg Keresztelő - az Ótestamentummal és a 
késői zsidósággal egyezően - az utolsó nap ajándékaként tekint a bűnbocsánat-
ra, addig Jézus már most „a földön" adja azt (2,10). Az εις = eis prepozíció 
(bűnök bocsánatára!) idői értelmű és az eszhatológiai jövendőre mutat. Aki ré-
szesül a megtérés keresztségében, az az ítéletben bocsánatot nyer. Éppen en-
nek pecsétje a keresztség. Márknál persze az előretekintés már közvetlenül 
Jézusra vonatkozik. Ami Keresztelőnél még csak megpecsételt ígéret, az Jézus-
nál már jelenvaló ajándék (2,5). 

5 Márk tud arról, hogy Keresztelő fogadtatása nem volt egyöntetűen pozitív. 
A jeruzsálemi vallási vezetők „nem hittek neki", csak a sokaság tartotta prófé-
tának (ll,30kk). Heródes pedig kivégeztette (6,14-29). Márk itt csak a pozitív 
hatást említi. A Jordánba lépő nép bűnvallása mutatja, hogy János prédikációja 
célba talált. 

Az írói túlzás, a hiperbola, („Júdea egész vidéke", „a jeruzsálemiek mind") 
teológiai tartalmú. így jut kifejezésre, hogy Keresztelő küldetése egyetemes 
igényű. A sokféle irányzatra szakadt zsidóság egészéhez szól. Ez is a végső időt 
jelzi: amit Isten most cselekszik, abban mindenki érdekelve van! Ez a stílussa-
játosság - hasonló teológiai tartalommal - visszatér majd Jézus működésének 
leírásában is (1,32k; 2,13 stb.). Sőt 3,8k szerint a Júdeából és Jeruzsálemből ér-
kezők már csak egy kis részét képezik a Jézushoz tóduló sokaságnak. Nagyobb 
részük pogánylakta területről érkezik. Keresztelő küldetése még a zsidóságra 
korlátozódik. Jézusé világigényű! 
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2. A hírn ök -1,2-8 

6 János öltözetének leírása megfelel 2Kir 1,8-nak (LXX), ahol Illés próféta 
öltözetéről olvasunk. Az azonos öltözködés is mutatja tehát, hogy Keresztelő 
valóban a végső idő küszöbén visszatérő Illés. Márk is így értette a hagyomány-
ból átvett jellemzést (vö. 9,1 lkk). 

Persze ez az azonosítás már utólagos értékelés. Nem valószínű, hogy maga 
János utánozni akarta volna Illést. Eredeti, nagy prófétai egyéniség volt ő! 
Legalább olyan, mint Illés (vö. Mt 11,11)! Legutóbb pedig Vielhatier kimutatta, 
hogy az itteni leírás nem felel meg 2Kir 1,8 héber szövegének, csak a LXX-nak. 
Az azonosítás tehát görög nyelvterületen történt. - Szokták Keresztelőt pusztai 
aszkétának is tartani. Lk 1,15 azonban inkább emlékeztet az ószövetségi nazi-
reusokra (Bir 13,14), mint a korabeli eremitákra (= pusztában élő aszkéták), akik 
a társadalomból kiszakadva mindenről lemondtak, ami az emberi kultúrélet 
produktuma. János senkit sem biztatott pusztai tartózkodásra, sem aszkézisre. 
Életmódja, étkezése egyszerűen a pusztában élő, pásztorkodó beduinok szegé-
nyes életmódját tükrözi. Pusztai tartózkodása pedig prófétai jeladás a végső idő 
közelségéről. 

Márk összefüggésében persze mindez nem jelentős. Keresztelő nem önma-
gában, hanem csak mint Jézus „hírnöke" fontos. így látjuk a 7-8 vk-ben. Itt van 
az egész szakasz csúcspontja, csattanója. 

7-8 Először és utoljára szólal meg János. Egész igehirdetésének summáját 
mondja. Szinte búcsúbeszéd, amellyel utat nyit az Érkezőnek. Önmagát (7. v.) 
és tevékenységét (8. v.) alárendeli neki. 

A két vers különböző változatokban olvasható az evangéliumokban és az 
ApCs-ben. Az utóbbiban önálló változatokat találunk (7. v.: ApCs 13,25; 19,4; -
8. v.: ApCs 1,5; 11,26). Az evangéliumok eltérően kapcsolják a kettőt. Jn Ivók-
ban Márkhoz képest éppen fordított a sorrend. Máté (3,11) és Lukács (3,16) 
beékelik az elsőt a másodikba. Márk szövege egyszerűbb, simább. Talán ez a 
régebbi forma. A sok változat mutatja, hogy gyakran volt rájuk szükség. Jézus és 
Keresztelő viszonya hosszú ideig volt vita tárgya az őskeresztyénségben. 

7 János első szavában egész küldetése sűrűsödik össze: ,Jött...l" Ez a márki 
hangsúly a nagyszinoptikusoknál elvész. Keresztelő tudatában van küldetése 
nagyságának, de önmaga kicsiségének is az Érkezőhöz képest. Ezért nevezi 
„nálam erősebb"-ndm. A kifejezésnek nincs speciális messiási háttere. Egyszerű-
en az összehasonlítást szolgálja. A Biblia „erősnek" mondja Istent (Ézs 9,6; Jel 
18,8 stb.), az angyalokat (Jel 5,2; 10,1; 18,21), a gyülekezet tagjait (ljn 2,14) és a 
Sátánt (Mk 3,27). Itt azonban éppen a középfokon van a hangsúly (vö. Lk 
11,22). János önmagán szemlélteti az Érkező nagyságát. Ha megérkezik, ő arra 
sem lesz méltó, hogy a legalantasabb rabszolgamunkát elvégezze rajta. Minden 
igazi Jézus-szolgálatban nélkülözhetetlen a kicsiségnek és a méltatlanságnak ez 
a tudata. János hasonlata egyúttal a küszöbönálló korszakfordulót is jelzi. Az 
Erősebb megérkezésével az ő szolgálata végetér. Ha az uralkodó megérkezett, a 
hírnökre többé nincs szükség (vö. Mt 11,11; Lk 7,28; Jn 4,42). Márk a 
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2. A hírn ök -1,2-8 

„lehajolva" szócska beszúrásával (csak nála olvassuk!) még inkább aláhúzza ezt. 
Jánosnak akkor már nem lesz más dolga, csak az, hogy leboruljon ez Erősebb 
előtt. 

Nehezen eldönthető kérdés: vajon kit várt Keresztelő? Istent vagy a Messi-
ást? Az előbbi mellett szól Lk l,16k és az a tény, hogy a János tanítványaiból 
alakult szekta magát Jánost tartotta Messiásnak. Ez volt éppen a gyökere annak 
az egyre fokozódó vitának, amely leginkább Lukács és János evangéliumában 
tükröződik (vö. pl. Lk 3,15kk; Jn 1,19kk). Az őskeresztyénség természetesen 
Jézusra mint Messiásra vonatkoztatta Keresztelő várakozását s ennek megfele-
lően formálta a hagyományt. Éppen Márk élenjáró ebben. Különösen is látszik 
ez a 8. versben. 

8 Az alárendelő összehasonlítás folytatódik: „Én..., ő azonban..." Márk tör-
téneti perspektíváját mutatja az igeidők használata: „...keresztel/#/W...". János 
keresztsége a múlté. Kezdődik az Erősebb keresztségének korszaka. János 
mintegy küldetése végén állva tekint vissza és előre. Meghajol Isten újat cse-
lekvő döntése előtt. 

Az idői alárendeléshez járul a tartalmi: János csak vízzel keresztelt, az Erő-
sebb Szentlélekkel. A kétféle keresztség szembeállítása a már említett vitát 
tükrözi az őskeresztyénség és a Keresztelő-szekta között (vö. Jn 1,26.31.33; 
ApCs 19,1-6). Hagyománytörténetileg eredetibb formában őrizték meg ezt a 
mondatot a nagyszinoptikusok: „...Szentlélekkel és tűzzel..." (Mt 3,11; Lk 3,16). 
A tűz az ítélet képe (Am 7,4; Mal 3,2 stb.). Keresztelő nem egy a vízkeresztség-
nél magasabbrendű Lélek-keresztséget várt, hanem az ítéletet. Ez adta éppen 
az általa gyakorolt keresztség végső döntés elé állító komolyságát. Csak Jézus 
felől visszatekintve vált az ő keresztsége ideiglenes jellegűvé, amelyet felvál-
tott az egyházban gyakorolt teljes értékű keresztség. Nem valószínű tehát, hogy 
a „Szentlélekkel" kifejezés Keresztelőre megy vissza, ő a „tüzet" azaz az ítéle-
tet várta az Érkezőtől, Márk és a későbbi hagyományfejlődés viszont (vö. Jn 
1,33; ApCs 1,5; 11,16) „helyreigazította" Keresztelő várakozását: az Érkező nem 
„tűzzel" , hanem Szentlélekkel jött el! Márknál Keresztelő tehát már nem az 
ítélet hírnöke, hanem a Lélekkel keresztelő Jézusé. A nagyszinoptikus változat 
(Q!) hagyománytörténetileg átmeneti formát jelent Keresztelő (tűz!) és Márk 
(Szentlélek!) között. 

A fenti korrekció persze nem jelenti azt, hogy az őskeresztyénség lebecsülte 
Keresztelő személyét és keresztségét. Jézus szerint János keresztsége „menny-
ből", vagyis Istentől volt (Mk 1 l,30kk). S maga a keresztyén keresztség is Jáno-
séhoz kapcsolódik: vízzel történik, megismételhetetlen és Isten bocsánata felől 
tesz bizonyossá. A különbség abban van, ami a kettő között történt: Jézusban 
jelenvalóvá lett a végső teljesség, amire Keresztelő még előrenézett. A bűnbo-
csánat már nem ígéret, hanem jelenvaló ajándék s ennek záloga, bizonysága a 
Lélek ajándéka. János keresztsége Jézusban lett teljessé s ezért történik a ke-
resztyén keresztség „Jézus Krisztus nevére" (ApCs 3,38). 

13 



3. Jézus megkeresztelése - 1,9-11 

Csak ebben a Jézus felől korrigált mondatban van értelme a „titeket", „ben-
neteket" névmásoknak. Hiszen Keresztelőnél a vízkeresztség még a tűzkereszt-
séggel állt szemben s nem vonatkozhatott mindkettő ugyanazokra. Itt azonban 
már más a helyzet. Keresztelő a vízkeresztségben részesülteket átadja az Erő-
sebbnek. Nem magának gyűjtött híveket, hanem Neki, aki majd részesíti őket a 
vízkeresztségnél nagyobb Lélek-keresztségben (vö. Jn 3,26-36). 

3. Jézus megkeresztelése: 1,9-11 (Mt 3,13-17; Lk 3,21 k) 

(9) És történt azokban a napokban: eljött Jézus a Galileában levő 
Názáretből és megkeresztelkedett a Jordánban János által. (10) És 
azonnal, amint feljött a vízből, látta meghasadni az egeket, és a Lel-
ket mint egy galambot leszállani magára. (11) És hang (szólította) az 
egekből· „Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm." 

Vö. a l l . v.-hez: Zsolt 2,7; Ézs 42,1 

A szakasz jelentősége Márk összefüggésében: Jézus bemutatása. Ki az erő-
sebb, akiről Keresztelő nagy kijelentései szóltak? A válasz kettős: egy Jézus 
nevű ember, aki a galileai Názáretben lakik s most Jánoshoz jön megkeresztel-
kedni. Személyének titkát azonban senki sem ismeri, csak ő maga és Isten: ő az 
Isten Fia! 

Ezzel máris felcsendül Márk főtémája: az ember-Jézus isteni titka. Mindaz, 
ami ezután következik, e titok körül forog. De a titok feloldása csak a kereszten 
történik majd. A pogány százados vallomásában először hangzik fel emberi aj-
kon a felismerés: a megfeszített ember-Jézus az Isten Fia (15,39)! Ebben a 
perspektívában áll Márknál ez a szakasz. 

9 A hírnök bejelentésére: ,jön!", itt a válasz: „eljött!" Jézus megjelenésével 
megérkezett a végső idő, amit Keresztelő várt. Isten cselekvésének eszhato-
logikus ideje. Erre utal a καν εγενετο = kai egeneto (= és történt; vö. 1,4) és a 
prófétai, ill. apokaliptikus fordulat is: „azokban a napokban" (vö. Jer 30,3; 
31,31.38; Jóel 3,1; Mk 13,17.24 stb.). 

Márk nem a profán életrajzírás eszközeivel mutatja be Jézust. Számára a na-
cionális, biológiai, lélektani, társadalmi és vallási(!) kategóriák elégtelenek Jé-
zus „kifejezésére". Csupán lakóhelyét említi. De itt sem annyira Názáret a fon-
tos, hanem Galilea, melynek mindvégig teológiai jelentősége van (lásd Bev. C. 
4.) A názáreti Jézus csak isteni mértékkel mérhető! 

Keresztelő utolsó szolgálatát végzi Jézuson. Már nem ő, hanem Jézus az 
események alanya (nyelvtanilag is!). Jézus egyedül jön Galileából és (Lukácstól 
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3. Jézus megkeresztelése - 1,9-11 

eltérően) egyedül keresztelkedik meg. Már e vonások is hangsúlyozzák Jézus 
páratlanságát. Noha megkeresztelkedik, mint a többiek, mégsem egy a sok kö-
zül. Ezt fejezi ki megkeresztelésének leírása is, amely megfelel 1,5-nek, de 
hiányzik a bűnvallás. Keresztség bűnvallás nélkül?! Ez János keresztségének a 
végét jelenti! Valóban! Megérkezett az Erősebb! A hangsúly tehát ezen a 
krisztológiai szemponton van. így oldja fel Márk azt - az őskeresztyénségben 
egyre élesedő - dogmatikai kérdést, hogy a bűntelen Jézus hogyan vehette ma-
gára a bűnösök keresztségét. Erre a kérdésre felel Máté külön anyaga is (3,14k), 
ahol a feloldásnak szoteriológiai jellege van: Jézus vállalja a bűnösöket! Lukács 
átsiklik a kérdésen. Egyetlen szóval utal Jézus megkeresztelésére (3,21: 
βαπτισθεντος = baptisthentos), és sietve lép tovább. János evangéliuma nem is 
említi, noha Keresztelő „látta a Lelket Jézusra leszállani, mint egy galambot." 
(l,32kk). A mellőzés tehát szándékos! A kérdés még a 2. században is eleven 
volt. Ezt mutatja az apokrif ebionita és a nazarénus evangélium. Ebionita ev.: 
„János leborult előtte, és szólt: Kérlek, Uram, keresztelj meg engem! Ő azon-
ban elutasította, és szólt: Hagyd, mert így illik, hogy minden beteljesedjék!" 
Nazarénus ev.: Jézust anyja és testvérei hívják Jánoshoz, „ő azonban így felelt: 
Mit vétettem, hogy elmenjek, és ő megkereszteljen?!" - A mai kutatók általá-
ban Jézus élete egyik legbiztosabb adatának tekintik megkeresztelkedését. 
Újabban mégis vitatják történetiségét, főként a Jézus és Keresztelő közötti nagy 
teológiai különbségek miatt (pl. Haenchen). Szerintem éppen a vele kapcsolatos 
későbbi dogmatikai problémák szólnak történetisége mellett. 

10k Folytatódik Jézus bemutatása. A keresztség után azonnal következő 
látomás pozitíve mondja meg, ki ez a páratlan, rendkívüli ember. 

Az ευθυς = euthiis (= azonnal) Márk kedvenc szava. 42-szer találjuk nála. A 
népies, nem irodalmi görög nyelvben gyakori. Olyan, mint a magyarban az 
„aztán". Máté és Lukács javarészt nem veszik át Márktól, hanem az irodalmi 
ευθεως = eutheós-t használják. A LXX-ban kétszer fordul elő a héber VöHiNNéH 
(= és íme!) fordításaként (lMóz 15,4; 38,29). Márk nyelvezetében az önálló ha-
gyományegységek egybekapcsolásának egyik eszköze, s így Márk történeti 
gondolkodásának egyik jele. Kifejezi az események folyamatosságát, Jézus út-
jának sürgető céltudatosságát. Itt is ilyen hangsúlya van. 

A keresztség utáni eseményt Márk mint Jézus látomását (ειδεν = eiden) írja 
le. Itt még hiányzik a nagyszinoptikusok objektivizáló tendenciája. Sőt Márknál 
krisztológiai jelentősége van annak, hogy a látomásban csak Jézus részesedik: 
senki nem tudja - egészen a keresztig! -, hogy kicsoda a názáreti Jézus. Vagyis 
Márk Jézus fellépésénél azonnal érvényesíti a messiási titok képzetét (lásd: 
Bevezetés). - Persze Márk nem a modern pszichológia értelmében tekint Jézus 
látomására. A vízió modern értelemben belső, lelki folyamat. Olyan képek, kép-
zetek válnak vízióélménnyé, amik már előzőleg megvoltak a vizionáló tudatá-
ban. Márk szerint Jézus látomásában ennek éppen az ellenkezőjéről van szó. 
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Nem egyszerűen Jézus „lelkében" ment végbe valami, hanem Jézus és Isten 
között történt valami. Tehát Isten valóságos aktivitásáról van szó. Hasonló ér-
telme van az Ótestamentumban a próféták elhivatási víziójának is (pl. Ézs 6). 
Hogy Isten és egy földi ember között ilyen „találkozás" lehetséges-e és valósá-
gos-e, az emberi eszközökkel mindig ellenőrizhetetlen marad, mint ahogy a 
személyes kapcsolatok lényegük szerint mindig objektíválhatatlanok. 

A látomás tartalmi leírásáról tudnunk kell, hogy ezek a képek („az egek 
meghasadása", „a Lélek leszállása", „a mennyei hang") a korabeli apokaliptika 
képzetei. Hogy ezek segítségével maga Jézus tárta-e fel látomását a tanítványok 
előtt, vagy már a húsvét utáni gyülekezet fogalmazta meg és fejezte ki velük 
Jézus Istenhez való viszonyát, az vitatható. A szakasz jelenlegi megfogalmazása 
alapján az utóbbi valószínűbb. De számunkra - és Márk számára is - fontosabb 
ennél az a kérdés, hogy mit jelent ez a leírás Jézus személyére és jelentőségére 
nézve. 

Már az ótestamentumban olvasunk az ég „meghasadásáról" (Ézs 64,1), ill. 
„megnyílásáról" (Ez 1,1). Márk szövege Ézsaiáshoz, a nagy szinoptikusoké Ezé-
kielhez áll közel. Márknál hasonlóan „hasad meg" a templom kárpitja is (15,38) 
s az egybecsengés nem véletlen. A zsidó várakozásban az ég meghasadása a 
végső idő eseménye. Addig el van zárva egymástól ég és föld. Akkor a kettő újra 
kapcsolatba kerül: a mennyei világ nyilvánvaló lesz a földi világ számára. Tehát: 
Jézussal megérkezett a végső idő. Benne találkozik ég és föld, Isten és ember. 

A JJlek leszállása" is a végső idő eseménye (Jóel 2,28; Ézs 11,2 stb.). Isten 
Lelke egykor, Mózes és a próféták által, Izraellel volt (Ézs 63,11; Agg 2,5 stb.). 
Mióta nincs próféta, azóta Isten Lelke a mennyben van s csak a végső időben 
jön el újra. Tehát: Jézusban itt a végső idő. Benne van jelen Isten Lelke a föl-
dön. Egész működése a Lélek vezetése alatt áll (1,12; 3,29k). Ezért részesíthet 
másokat is a Lélek ajándékában (1,8). A galamb" itt még csak hasonlat. Lu-
kácsnál már megjelenési forma (3,22). 

A „mennyeihang" nem azonos a rabbinizmusból ismert ún. „Bat-Kol"-laI (= a 
hang leánya, azaz visszhang), amely ott Isten mennyben mondott szavának csak 
földi visszhangját jelenti. Itt nem a visszhang, hanem Isten „saját szava" hang-
zik (11. v.!), amit a zsidóság ugyancsak a végső időtől várt, miután Mózes és a 
próféták ideje óta Isten közvetlen hangja elnémult. Tehát: Jézussal itt a végső 
idő! Isten újra szól! 

A látomás súlypontja e mennyei hang tartalma. Jézus személyének legmé-
lyebb titka Márknál az, hogy ő Isten Fia. A mondat hagyománytörténete rendkí-
vül vitatott. Itteni formájában egy Zsolt 2,7-ből és Ézs 42,1-ből összeállított 
keverékidézet, amely azonban nem követi pontosan az ótestamentumi szöve-
get. Zsolt 2,7-ben („Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!") Isten a trónra lépő 
izraeli királyt fiává fogadja, adoptálja s ezzel beiktatja hivatalába. A beiktatás 
aktusa volt az olajjal való felkenetés s ehhez kapcsolódott Isten lelkének aján-
déka (lSám 10,1.6.10). Ez a gyökere a „Messiás" (= Felkent, görögül: „Krisztus") 



3. Jézus megkeresztelése - 1,9-11 

megjelölésnek (Zsolt 2,2.6). Ennek alapján szokták Jézus látomását adop-
cióként magyarázni, ahol tehát Isten Jézust a Lélek által Messiássá keni fel és 
Fiává fogadja. Vagyis itt kezdődik Jézus Messiás volta, istenfiúsága. Lehet, 
hogy a Márk előtti hagyományban volt a mondatnak ilyen értelme is. Márknál 
azonban ennek már nincs nyoma. Nála nem Jézus istenfiúságának kezdete a 
kérdés, hanem nyilvánvalóvá válásának a helye (15,39). Számára Jézus istenfiú-
sága eleve adott. Nem ismer Jézus életében olyan stádiumot, amikor Jézus nem 
lett volna még Isten Fia. Ezért helytelen az adopciós magyarázat. Márk szerint 
Jézus látomása olyan titkos (= csak Jézusnak szóló) isteni kinyilatkoztatás, epi-
fánia, amellyel Isten kinyilvánítja az ember-Jézus isteni méltóságát és elindítja 
őt földi küldetése útjára, amely a keresztre vezet. Erre utal a keverékidézet 
második fele. 

Jellemző, hogy Zsolt 2,7-ből éppen az időileg meghatározott, konkrét adop-
tációs formula („ma nemzettelek téged") marad el s helyébe lép az ézsaiási 
idézet, amely nem datálja, hanem megállapítja és aláhúzza Jézus istenfiúi rang-
jának páratlanságát. Ézsaiásnál eredetileg Isten „Szolgájáról" van szó (= Ebed 
Jahve), aki Isten akaratát engedelmesen véghezviszi. Lehetséges, hogy a 
„mennyei hang" tartalma eredetileg csak Ézs 42,l-re támaszkodott (vö. Mt 
12,18) és a „Szolgából"- a παις = pais (= szolga, fiú) görög szó közvetítésével -
csak később lett „Fiú". Ehhez kapcsolódhatott azután Zsolt 2,7 tudatos haszná-
lata. Ε hagyománytörténeti háttérnek persze Márknál már nincs szerepe. Az un. 
pais-krisztológiával nála sehol sem találkozunk. 

A „szeretett" és a ,gyönyörködöm" szavak ézsaiási értelme közel áll egymáshoz. 
Eredetileg mindegyik Izraelre vonatkozott s bennük nem az érzelmi vonás 
dominál, hanem a kiválasztás gondolata. Isten szövetségi szeretete csak ezt az 
egy népet választotta ki magának, hogy Őt szolgálja, akaratát teljesítse. A 
„szeretett"-nek megfelelő héber sz6,JdCHID, azt is jelenti: egyedüli, egyetlen. 
A keverékidézetben ez a szó is az ézsaiási háttérre utal! A „gyönyörködöm" szót 
így is lehetne fordítani: „téged választottalak". Ezek a szavak tehát Jézus Isten-
hez való viszonyának páratlanságát fejezik ki. Az „Isten Fia" megjelölést mind 
az Ótestamentumban, mind pogány környezetben alkalmazták, főként uralko-
dókra, vagy különös képességű emberekre. Jézus nem egy ezek közül! ő a 
„szeretett Fiú", az egyetlen, akihez nincs fogható! Ő hozza Isten végső teljes-
ségét. 

Végül utalnunk kell a mondat márki hangsúlyára: „Te vagy az én szeretett Fi-
am..." Zsolt 2,7 szórendjét („Fiam vagy te...) csak Márk változtatja meg (vö. 
ApCs 13,33; Zsid 1,5; 5,5). Neki éppen ez a kontraszt fontos: ez az ember az Isten 
Fia! A rámutatás hangsúlya nem visszafelé tekint a keresztségre, hanem előre, 
Jézus egész útjára, amely a keresztre visz. Amit itt Isten mond Jézusról, az 
visszhangzik majd a százados bizonyságtételében (15,39). 
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4. Jézus megkísértése - l,12k 

4. Jézus megkísértése: 1,12k (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13) 

(12) És azonnal kiQzte 5t a Lélek a pusztába. (13) És a pusztában 
volt negyven napig: kísértette a Sátán, vadállatokkal volt együtt, és az 
angyalok szolgáltak neki. 

Mindhárom szinoptikus tud Jézus megkísértéséről. A nagyszinoptikusok 
azonban Q-ból veszik anyagukat, amely lényegesen hosszabb. Márk szövege, 
amely rövidsége ellenére kerek egész, más hagyományra támaszkodik, s jelen-
legi formáját talán maga Márk adta. Semmiképpen sem „kivonata" a Q-
elbeszélésnek. Nyelvi és tartalmi különbségek szólnak önállósága mellett. így 
pl. Márk - mint Pál is - a héber Sátán szót (= ellenfél, támadó, ellenség, vádló) 
használja, míg Q a görög διάβολος = diabolos-x. (= rágalmazó, vádló; a LXX is így 
fordítja a Sátánt). Fontos tartalmi különbség, hogy Márknál Jézus nem böjtöl. Q 
viszont nem szól a vadállatokról. Mint látni fogjuk, a márki változat kompozíciós 
szerepe is más. 

12 Az ευ Ους = euthüs (= azonnal) jelzi, hogy a kísértés szorosan kapcsolódik 
a látomáshoz. Mindkettő ugyanabban a transcendens, isteni dimenzióban tör-
ténik. Ezért a „puszta" is többet jelent, mint földrajzi helymegjelölést. Az ókori 
ember számára a puszta félelmes, veszedelmes hely, ahol vadállatok és démo-
nok tanyáznak. 3Móz 16,8k szerint itt lakik Azazel, a pusztát megszemélyesítő 
démon (az ótestamentumi Sátán-képzet egyik változata), akinek a nagy engesz-
telési ünnepen egy kecskebakot küld ki Áron főpap. Az apokaliptikus gondol-
kodás szerint a végső időben a pusztában kerül sor a nagy harcra a Messiás és a 
Sátán között s a Messiás győzelmével elkezdődik az üdvösség korszaka. Jézus 
megjelenésével éppen ez a végső harc kezdődik most. Ezért szállt reá a Lélek, 
aki mint magával ragadó isteni erő űzi ki a pusztába. Az Ótestamentum Lélek-
fogalma tűnik itt elő: Isten embereit, a prófétákat is így ragadja el „az Úrnak 
Lelke" (lKir 18,12; Ez 3,14 stb.; vö. még ApCs 8,39). Márk ezt a vonást még 
aláhúzza az εκβαλλειν = ekballein (= kivet, kidob, kiűz) használatával, amit csak 
nála olvasunk. Viszont ugyanezt az igét találjuk Jézus démonűzéseinél is, ame-
lyekben tehát ugyancsak a Jézusban lakozó Lélek űző, hajtó ereje nyilvánul 
meg. De Jézust a Lélek nem veszedelmek elől menti, mint a prófétákat, hanem 
éppen a veszedelembe űzi, a pusztába, ahol a Sátán lakik. 

13 Ilyen rövid elbeszélésben feltűnő, hogy a „puszta" szó megismétlődik. 
Lehet, hogy hagyománytörténeti oka van: a 12. v. még Márktól származik s itt 
kezdődik a hagyományból átvett szöveg. A mostani formában a szóismétlődés 
azt hangsúlyozza, hogy Jézus teljes engedelmességgel követi a Lélek vezetését 
(vö. Rm 8,14). Oda megy, ahova a Lélek „űzi". 
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A „negyven" hagyományos, szent szám az Ótestamentumban. De előfordul a 
pogány irodalomban is (pl. Pythagoras 40 napig böjtölt). Általában valamilyen 
eseményre, munkára, feladatra való előkészület idejét jelképezi s mint ilyen, 
együtt jár a böjtöléssel. Izrael 40 évi pusztai vándorlásánál (5Móz 8,lkk) köze-
lebbi párhuzam Mózes 40 napi böjtölése a Sinai hegyen (2Móz 34,28) és még 
inkább Illés próféta 40 napi böjtölése a pusztában (lKir 19,4.8). Illést is angyal 
táplálta. Sőt az apokaliptikus irodalomban Ádám is 40 napig böjtöl a bűneset 
után. - Csakhogy Márknál Jézus nem böjtöl! Ennek oka bizonyára az, hogy Márk 
Jézus idejét nem az előkészület, hanem a beteljesedés idejének tartja (vö. 
2,18kk!). Ez egyben azt is sejteti, hogy Márk a „kísértéstörténetet" nem annyira 
konkrét eseményként, mint inkább Jézus egész földi útjának jellemzéseként 
írja le. Ezért nincs szó arról, hogy miben állt a Sátán kísértése, mint a 
nagyszinoptikusoknál. De hiányzik Jézus győzelmének és a Sátán eltávozásának 
említése is. Az egész leírás mintegy nyitva marad az elkövetkező események 
felé. - Ezt az értelmezést támasztja alá az a további megfigyelés, hogy a leírás 
egyes vonásai egyidejűségben vannak: a kísértés, a vadállatokkal való együttlét, az 
angyalok szolgálata egyaránt 40 napig tart! 

A zsidó gondolkodásban a vadállatok a Sátán megkötözöttei s a bűneset óta 
az ember ellenségei. Ezért ígéri az ótestamentum az igazaknak, hogy Isten 
megoltalmazza őket (angyalok által!) a vadállatoktól (Zsolt 91,1 lkk; vö. Jób 
5,22). A messiási üdvkorban pedig a vadállatok békességben élnek az emberrel 
csakúgy, mint a szelíd állatokkal (Ézs 11,6-9; 65,25). Ilyen pozitív értelmű Jé-
zus együttléte is a vadakkal. Megjelenésével itt az üdvkor békessége. 

Az angyalok szolgálata valószínűleg Jézus táplálására vonatkozik. A διακονειν 
= diakonein (= szolgálni) ige ugyanis többnyire felszolgálást, étellel, itallal való 
ellátást fejez ki (vö. 1,31; 15,41; Lk 17,8 stb.), bár jelenthet általánosabb értelmű 
szolgálatot is (támogatni, segíteni, rendelkezésre állni). Ószövetségi párhuzam-
ként adódik lKir 19,5kk (Illés). Zsolt 78,25 is „angyali eledelnek" nevezi a 
mannát. Valószínűbb azonban, hogy a zsidó apokaliptikus irodalom a közvetlen 
háttér. Naftali Testamentumában pl. mindhárom itteni motívum együtt szere-
pel: „Az ördög elmenekül majd tőletek, a vadállatok félni (tisztelni?) fognak 
titeket és az angyalok gondoskodnak rólatok." Ez az ígéret az igazaknak szól az 
utolsó időre. A Mózes Apokalipszis szerint Ádám és Éva elbukása után került az 
ember ellenséges viszonyba nem csak Istennel, hanem az állatokkal és az an-
gyalokkal is, akik addig tisztelték, ill. táplálták az embert. 

Nyilvánvaló, hogy ez az apokaliptikus háttér nem önmagában fontos, hanem 
mint Jézus jellemzése. Jézus megáll a kísértésben s ezért általa visszatér a földre 
a bűneset előtti békesség Istennel, angyalokkal és állatokkal, tehát éggel és 
földdel egyaránt. 
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5. Megszólal az evangélium - 1,14k 

Azzal, hogy Márk ezt a leírást elbeszélése élére teszi, Jézus egész földi útját 
jellemzi vele. A Lélek Jézust a sátáni kísértésekben elbukott embervilágba 
viszi, hogy ott legyőzze a kísértőt s visszaállítsa a teremtettség békességét. 

A kísértéstörténet különböző változatai (Mk és Q; de a nagyszinoptikusok 
sem egyeznek egészen!) azt mutatják, hogy a történeti hátteret már az evangé-
listák sem tudták megközelíteni. Valószínűleg Jézusnak egy különös kísértés-
élménye áll a háttérben. Az evangéliumokban ennek húsvét utáni értelmezése-
ivel találkozunk. Mint láttuk, Márknál nem is az eseményszerűségen van a 
hangsúly, hanem Jézus egész földi útjának jellemzésén: ebben a transcendens 
dimenzióban értendő mindaz, ami ezután következik. 

Ennek ellenére egyoldalú beállítás J. M. Robinson kísérlete, aki Jézus és a Sá-
tán „kozmikus harcaként" próbálta megragadni Márk egész koncepcióját éppen 
a márki kísértéstörténet alapján. Ez azonban, bár fontos, de csupán az egyik 
aspektus, amellyel Márk Jézus történetét szemléli. Márk alapszempontja - mint 
láttuk (vö. 1,1) - az evangélium: Jézus földi útjában Isten evangéliuma valósul 
meg, s ezért az a húsvét utáni evangéliumhirdetés kezdete és alapja. Éppen 
erről lesz szó a következőkben. 

II. „ Új tanítás hatalommal!" (1,14-39) 

Ε szakasz összefoglaló jelentőségű. Mintegy summázza Jézus „galileai kinyi-
latkoztatásának" fő vonásait. Jézus tanítványokat hív el, tanít, démonokat űz, 
gyógyít s mindebben az a hatalom nyilatkozik meg, amely a Lélek által műkö-
dik benne, mint Isten Fiában. így teszi jelenvalóvá Isten országát a földön s 
ezáltal valósul Isten örömhíre, evangéliuma a világ számára. 

5. Megszólal az evangélium 1,14k (Mt 4,12-17; Lk 4,14k) 

(14) Miután átadatott János, elment Jézus Galileába és hirdette Is-
ten evangéliumát: (15) Betelt az idö, közel van Isten országa. Térje-
tek meg és higgyetek az evangélium alapján! 

Akárcsak 1,1-ben, itt is Márk koncepciójának egyik fő pillérével találkozunk. 
Márk irodalmi eszközei között kiemelkedő szerepük van az ún. szummá-
riumoknak, amelyek Jézus működését jellemző összefoglalások (vö. Bev. C. 5.). 
Ezek sorában e két vers a legátfogóbb: Jézus egész földi útját mint Isten evangéli-
umát jellemzik. így értendő mindaz, amit Jézus szól és tesz, ami vele történik! 
Ezért áll ez a jellemzés Jézus egész működésének élén. Az először megszólaló 
Jézus egymondatos igehirdetését tehát nem egy konkrét, valahol, valakinek 
elmondott prédikációként kell értenünk. A szummárium-jelleget mutatja, hogy 
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nincs sem konkrét hallgatóság, sem konkrét helymegjelölés. Galilea említése 
már magában is általánosítást jelent. Sőt Márk számára sokkal több, mint egy 
zsidó tartomány földrajzi neve: Jézus „eszhatologiai kinyilatkoztatásának" 
(Schulz) helye, amely - mintegy hatalmas, nyitott kapu - az egész világ népeire 
tekint (vö. Bev. G. 4.). 

14 A „miután" Jézus működését elhatárolja Jánosétól: Jézus Keresztelő mű-
ködésének befejezése után lépett fel. János evangéliuma másként tudja. Lehet, 
hogy Jn 3,24 tudatos kiigazítása Márknak. Vitás, hogy történetileg melyik kro-
nológia a helyes. Valószínűleg Márké. Teológiailag azonban mindkét evangéli-
umban ugyanaz a tendencia: Keresztelőt alárendelni Jézusnak! Jánosnál az 
„egyidejűség" dominál. Márknál az „egymásután". Szerinte a „hírnök" befejez-
te küldetését, ha megérkezett az „uralkodó" (vö. l,7k). 

A korszakfordulót Márk a παραδιδοναι = paradidonai igével jellemzi (= át-
adni, kiszolgáltatni, bíró kezére adni, fogságba, börtönbe vetni, halálra adni). A 
szenvedő forma Isten cselekvésére utal. Isten „adja át", adja halálra Keresztelőt. 
Márk szándékosan nem említi Keresztelő gyilkosának, Heródesnek a nevét, 
noha később közli majd Keresztelő „szenvedéstörténetét" is (6,17-29). Itt csak 
a párhuzam fontos: majd Jézus is „átadatik" (9,31; 10,33; 14,1 Ok. 18.21.41.42.44; 
15,1.10.15; vö. még 3,19)! így ez az egyetlen szó sűrítve jelzi Keresztelő szolgá-
latának és Jézus egész útjának súlypontját: János a „Megfeszített" hírnöke! 
Nem véletlen, hogy innen kezdve már csak a halott Keresztelővel találkozunk 
Márknál! 

Mint Keresztelő, Jézus is igehirdetőként lép fel (κηρυσσειν = kérüssein, vö. 
1,4!). De alapvető különbségük, hogy csak Jézus hirdeti „Isten evangéliumát". 
Sőt rajta kívül húsvétig(!) senki más. A tanítványok sem (vö. 6,12). Ebből lát-
szik, hogy Márk az evangéliumon elsősorban nem beszédet, prédikációt értett, 
hanem Isten üdvözítő cselekedetének megismételhetetlen eseményét, ami Jézus keresztre 
vivőföldi útjában történt meg. Ezért Istené az evangélium (gen. originis)! S ezért 
nem olvassuk a későbbiek során többé soha, hogy Jézus evangéliumot hirdetett. 
Az evangéliumhirdetés Jézus működésének nem egyik vonása, megnyilatkozá-
sa, hanem működésének foglalata, jellemzése. Márk ezzel az evangéliumértel-
mezéssel minden húsvét utáni evangéliumhirdetést visszautal Jézus történeté-
hez, a tulajdonképpeni evangéliumhoz. 

Kiknek szól, kiknek történt meg Isten evangéliuma? A hallgatóság megjelö-
lésének hiánya pozitív értelmű: mindenkinek a világon (Galilea!)! 

15 A vers Márk kompozíciós munkája. A Jézus igehirdetését summázó, ha-
gyományos mondatot („közel van Isten országa, tépetek meg!" vö. Mt 4,17) értel-
mező kerettel látja el, amely a hellenista missziói keresztyénség szóhasználatát 
tükrözi („Betelt az idő... higgyetek az evangélium alapján!"). 

Jézus igehirdetéséről legbiztosabb adatunk, hogy annak központi tartalma 
Isten országa volt. Kérdés, milyen értelemben. Az evangéliumi hagyományban 
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két vonása emelkedik ki. Egyrészt eljövendő, futurikus valóság. Az üdvösség 
végső teljessége, amelyben Isten királyi uralma (βασίλεια = basileia szó szerint 
„királyságot" jelent) maradéktalanul érvényesül. Másrészt már a jelen aktuális 
valósága. Jézus igehirdetése és tettei által a jövő a jelenbe lép, Isten uralma már 
most megvalósul és érvényesül. Ez utóbbit hangsúlyozza a „közel van " (ηγγικεν 
= éngiken, perf.) kifejezés. Az evangéliumok összképéből úgy tűnik, hogy Jézus-
nál éppen ezen a „közelségen" van a hangsúly. Jézus nem általában az eljöven-
dő Isten országát, hanem a közel levő Isten országát hirdette, azaz magának az élő 
Istennek a közelségét (Jüngel). Aki őt hallgatja, az Isten közvetlen közelében 
van. Jézus ezzel háttérbe szorítja a korabeli zsidó nacionalista („Messiás", 
„messiási birodalom") és apokaliptikus („Ember Fia") várakozásokat. Végül is 
minden zsidó eszhatológia magának Istennek a jöttét várta. De ha Isten országa 
közel van, akkor ebben a közvetlen közelségben már nincs „hely" és „idő" 
közbeeső várakozások számára. Ha Isten maga van közel, akkor az ember örök 
sorsa, üdvössége vagy kárhozata, ebben a közelségben dől el és nem a bizonyta-
lan, távoli jövendőben. Ezért nincs helye Jézus igehirdetésében a végre vonat-
kozó számítgatásoknak, mint az apokaliptikában. Viszont ezért maradéktalanul 
radikális és sürgető Jézus felszólítása Isten országának elfogadására és Isten 
uralmának az emberi életben való érvényesítésére, vagyis a megtérésre. 

A „betelt az idd" fordulattal Márk megmondja, hogy hogyan érti Isten országa 
közelségét: Jézus megjelenésével eljött az az idő, amelyben Isten hatalma, az 
üdvösség végső teljessége a jelen valóságává lett. A καιρός = kairos időpontot, 
meghatározott terminust jelent. Alkalom, amelyben valami, amit a jövőtől vár-
tunk, jelenné lesz, megtörténik, beteljesül (= πεπληρωται = peplérótai perf.). 
Márknál tehát Isten országa futurikus jellege egészen háttérbe szorul. Nem 
eljövendő, hanem Jézusban jelenvaló valóság. Márk teológiájában ennek két 
konzekvenciája van. Egyrészt Isten országa fogalma azonosul Jézus földi útjának 
idejével. Ez az azonosulás mutatkozik meg Jézus példázatainál (4. fej.), amelyek 
Márknál(!) nem a jövőt írják le, hanem Jézus jelenét értelmezik. Ugyanezért 
hiányzik Isten országa fogalma Márk jövőbe tekintő várakozásából (13. fej.). 
Márk jelenéből nézve Isten országa tehát befejezett, megtörtént tény. Ezt fe-
jezi ki a peplérótai perfektuma, amely egyúttal aláhúzza az éngiken perfektumát. 
Másrészt Isten országa fogalma Márknál perszonifikálódik, személyes jellegűvé 
válik: azonosul Jézus személyével. Isten országának jelenléte abban a hatalom-
ban mutatkozik meg, amellyel Jézus szól és cselekszik. Hogy mit jelent Isten 
országának közelsége, azt nem lehet a hozzá fűzött hagyományos képzetekből 
kiolvasni, mert a fogalmat Jézus földi útjának tényleges valósága tölti meg tarta-
lommal. Márknál ezért nem tematikus önmagában Isten országa fogalma, ha-
nem azt fölveszi magába a krisztológia, azaz Jézus személyének értelmezése, 
amely Márk teológiájának középpontjában áll. Más szóval: Isten országa Márk-
nál Jézus személyében konkretizálódik, ő „Isten országának a titka" (4,11). 
Ezért állít Jézus megjelenése mindenkit a megtérés és a hit követelménye elé. 
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A „megtérés" tipikus apokaliptikus fogalom. Jellemző Keresztelő (1,4!) és ál-
talában az apokaliptika igehirdetésére. Az evangéliumokban ritka. Különösen 
Márknál! (Mindössze háromszor s Jézus ajkán csak itt, 1,15-ben!) Valószínűleg 
nem volt Jézus igehirdetésének központi fogalma. Értelme mindenesetre jelen-
tősen megváltozik Keresztelőhöz és az apokaliptikához képest. Isten országa 
Jézusnál nem az ítéletet, hanem az üdvösség teljességének közelségét jelenti. 
Ezért nála a megtérés sem a bűnbánat gyötrelme, hanem az üdvösség örömében 
való részesedés (vö. 2,19). „A megtérés öröm!" (Schnievind). Valószínű, hogy a 
mondat márki változata hagyománytörténetileg fiatalabb, mint a Máténál meg-
őrzött változat. Tartalmilag azonban közelebb áll Jézushoz. Máté változata apo-
kaliptikus jellegű. A hangsúly a megtérés követelésén van és a „mennyek or-
szága" közelsége ennek sürgető, fenyegető indoklását jelenti: „Térjetek meg, 
mert...!" Nem véletlen, hogy Máténál Keresztelő és Jézus igehirdetése azono-
sul (vö". 3,2 és 4,17). A márki változat fő mondanivalója a nagy tény meghirde-
tése: „közel van Isten országa!" Ennek következménye, ajándéka a megtérés 
lehetősége. A felhívás tehát nem magában áll, nem az ember vallásos képessé-
geire, cselekvésére támaszkodik, hanem arra, amit Isten Jézus által cselekszik. 
Márk a megtérés evangéliumi értelmét hirdeti. Mivel szerinte Isten országának 
közelsége nem ítélet, hanem örömhír, evangélium (1,14), azért nála a megtérés-
re hívás sem fenyegető értelmű, hanem meghívást jelent ebben az örömben 
való részesedésre. 

A megtérésnek ezt a pozitív, evangéliumi tartalmát húzza alá Márk az értel-
mező ,Jiiggyetek" kifejezéssel. A hit nála bizodalmas ráhagyatkozást, részesedést 
jelent Isten üdvözítő hatalmában (9,23; vö. 10,26k stb.). Maga a megtérés is a hit 
felől kapja pozitív márki értelmét s ezért a későbbiekben Márk sohasem hasz-
nálja a megtérés fogalmát. Mindig csak hitről szól. Jézus ezt kéri számon tanít-
ványaitól (4,40) s erre biztatja őket (11,22). Ez a hitrehívás itt egyetemes. Min-
denkire vonatkozik, akihez elér az evangélium. Az εν τω ευαγγελιω = en tó 
euangelió fordítása nagyon vitatott. Ez a szokatlan vonzat (εν τω = en tó: dat.) 
csak a LXX-ban fordul elő néhányszor, de Lohmeyer szerint ott is bizonytalan a 
szöveg. Az Újszövetségben csak itt találjuk. Bultmann szerint a szokásos εις το = 
eis to (acc.)-vonzat egy változatáról van szó s ezért így fordítandó: „higgyetek az 
evangéliumi» ". Ez a magyarban is szokásos fordítás azonban ellentmond nem-
csak Márk, de az egész Újszövetség hitfogalmának A hit mindig személyes 
jellegű. Nem valamire, hanem valakire, ti. Istenre, Jézusra vonatkozik. Az ige-
hirdetés tehát nem célja, hanem eszköze a hitnek. Ez érvényes Márk evangéli-
um-fogalmára is. Mint láttuk, nála az evangélium egyrészt Jézus földi útjának 
eseményét, mint Isten üdvözítő cselekedetét jelenti, másrészt ennek - húsvét 
utáni - meghirdetését. Mindkettő azért történt, ill. történik, hogy a hit lehetővé 
váljék, hogy higgyünk Istenben (11,22). Ezért választottuk a fenti fordítást: 
„higgyetek az evangélium alapjánl" így a kifejezésnek egyúttal kizárólagos 
értelme van: csak az evangélium által lehet igazán Istenben hinni! Ide tartozik, 

23 



6. Az első tanítványok — 1,16-20 

hogy Márknál a hit mindig abszolút formában szerepel, vagyis a tárgy megneve-
zése nélkül. A mi fordításunk szerint itt is erről van szó tehát. Az abszolút forma 
Márk összefüggésében a hit alapvető jelentőségét hangsúlyozza. Mindarra, amit 
Jézus útjában Isten cselekszik, az egyetlen helyes válasz a hit, amelyre min-
denki egyaránt hivatalos. Annál feltűnőbb viszont, hogy az egész evangélium-
ban alig találkozunk olyan emberrel, aki „hisz". Csupán néhány, Jézus hatalmá-
ban bizakodó betegről olvassuk, hogy hisznek. De a tanítványok, akiktől ezt 
leginkább várnánk, mindvégig hitetlenek. Ez a vonás Márk titok-képzetével 
függ össze: Jézusnak meg kell halnia, hogy a hit lehetővé váljék! Ez az oka an-
nak is, hogy Márknál sehol sem olvasunk a „Jézusban való hitről". A teljes, 
evangéliumi hit csak húsvét után lehetséges! 

Összefoglalva: Ε bevezető szummáriumban Márk teológiai gondolkodásának 
alapvető vonásai tűnnek elő. Továbbfejti az 1,1-ben megadott főtémát. Isten 
országa közelségét Jézus földi útjához köti, mint az idő teljességéhez. Mivel 
Jézus működésében Isten evangéliuma valósul meg, ezért Isten országa és Isten 
evangéliuma szinonimák, azonos értelműek. Mindkettő konkrét tartalma Jézus 
keresztre vivő útja. Ahol tehát - húsvét után - az evangéliumot hirdetik, ott 
Jézus földi útja, azaz Isten országa válik jelenvalóvá. Ott maga Isten van közel a 
világhoz. Istennek ez a kegyelmes közelsége hív megtérésre, azaz hitre mind-
nyájunkat. 

A szummárium után kezdődik Márk elbeszélése arról, hogy Jézus működé-
sében hogyan valósult meg Isten evangéliuma. 

6. Az első tanítványok: 1,16-20 (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11) 

(16) És amikor Galilea tengere mentén járt, meglátta Simont és 
Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mert 
halászok voltak. (17) És szólt nekik Jézus: Jöjjetek utánam és azt 
cselekszem majd, hogy emberek halászai lesztek! (18) És azonnal 
otthagyva a hálókat, követték öt. (19) És kissé továbbmenve, meglát-
ta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, az ö testvérét. ő k meg a hajó-
ban a hálókat tették rendbe. (20) És azonnal hívta őket. És otthagyva 
a hajóban apjukat, Zebedeust, a napszámosokkal együtt, mentek 
utána. 

A nagyszinoptikusoktól eltérően Márknál Jézus működésének leírása mind-
járt az első négy tanítvány elhívásával kezdődik. Ez Jézus isteni hatalmának 
első és legfontosabb megnyilatkozása és célja: emberekből tanítványok legye-
nek! Egyúttal kifejezésre jut, hogy ez a négy tanítvány kezdettől mindennek 
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tanúja volt. ő k lesznek később a bizalmas kör, akik Jézus külön kinyilatkoztatá-
saiban is részesülnek (vö. 1,29; 13,3; valamint 5,37; 9,2; 14,33, ahol a kör - ma 
már kideríthetetlen okból - háromra szűkül!). 

16 Helyileg is csak Márknál kezdődik Jézus története „Galilea tengerénél". 
Amint Galilea (vö.1,14), úgy a „tengerpart" sem pusztán földrajzi hely Márknál, 
hanem az eszhatológiai kinyilatkoztatás egyik kiemelt helye (vö. 2,13;3,7; 4,1; 
5,1.21 stb.). A tanítványság tehát a közel levő Isten országának eszhatológiai 
eseménye. - A „Galilea tengere" Márkra jellemző megnevezés. Lukács inkább 
„Genezáret tavának", János „Tibériás tengerének" mondja. Ez utóbbi kettő 
volt általánosabb a korabeli szóhasználatban. 

Márk tudatosan nem szól arról, hogy a négy halász hallott-e már előzőleg Jé-
zusról. A hangsúly éppen azon van, hogy Jézus hívása nem emberi előzmények-
re támaszkodik. A tanítványság nem emberi elhatározás, képzettség vagy éppen 
lelki alkat következménye, hanem Jézus hatalmának a bizonysága. Jézus min-
den tanítványa tudja ezt - mind a mai napig! Ők még mit sem gondolva halász-
nak, amikor Jézus már „meglátja" őket kiválasztó tekintetével (vö. 1,19; 2,14; 
10,21; Lk 19,5). 17 Ezt követi a mindennapi életükbe váratlanul beleszóló hí-
vás, amely a tanítványság két alapvonását írja le: „Jézus után menni", azaz „őt 
követni" és „embereket halászni". 

Az „utána menni" és „követni" kifejezések szinonimák. Az előbbi héber-
aramei, az utóbbi görögös szóhasználatot jelent. Márknál az utóbbi (ακολου-
9εiv = akolouthein) gyakori (18-szor) és hangsúlyos. A tanítványok Jézus-
követése formailag megfelelt annak, ahogy a zsidó rabbikat követték tanítvá-
nyaik s menetközben történt a tanítás. Ezért nevezték Jézust is „(tanító) mes-
ternek", azaz rabbinak. Tartalmilag azonban egészen új és páratlan kapcsolatról 
van szó. A rabbitanítványok maguk választották s keresték fel mesterüket. Itt 
fordítva: Jézus keresi fel és hívja el tanítványait (vö. Jn 15,16). Ott a tanítvány-
ság csak „tanulmányi idő" azzal a céllal, hogy egyszer a tanítvány maga is mes-
ter, rabbi legyen. Jézus hívása életre szóló és mindig Jézus marad a Mester (vö. 
Mt 23,8). Még fontosabb különbség, hogy míg a zsidó rabbi és tanítványai kap-
csolatának értelme és középpontja a Tóra, az ótestamentumi törvény és annak 
magyarázata, addig Jézus és tanítványai kapcsolatában maga Jézus a középpont. 
Jézus mintegy a Tóra helyére lép és személyével ad új tartalmat és irányt a ta-
nítvány életének. Ez a radikális személyhez kötöttség Jézus részéről isteni 
igényt jelent (vö. lKir 18,21). Végül döntő különbség, hogy Jézusnál a tanít-
ványság perspektívája Isten országának a közelsége, amit Jézus hirdet. Ebben 
az eszhatologiai szituációban s erre nézve hívja el Jézus a tanítványait s ad nekik 
konkrét feladatot: „emberek halászai lesztek!" A kép eredete vitatott. A zsidóság-
ban akkor használták, amikor valaki rászedte, becsapta a másikat. Az Ótesta-
mentumban Isten ítéletére vonatkozik (Jer 16,16; Am 4,2; Hab l,14k). De görög 
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vándorfilozófusok szóhasználatában is előfordul. Mégis valószínűbb, hogy maga 
Jézus a konkrét helyzetből, vagyis az elhívottak foglalkozásából vette a képet, s 
szinte egy rövid példázatként írja le vele a tanítványok feladatát. Jézusra egyéb-
ként is jellemző, hogy egy-egy foglalkozásból meríti példázatainak képanyagát 
(pl. magvető, kereskedő stb.). Sőt egyik példázatában Isten országa a tengerbe 
vetett hálóhoz hasonló (Mt 13,47k). Ilyen értelmű az itteni kép is. A tanítvá-
nyok feladata abban lesz, hogy részesei lesznek Jézus embermentő munkájá-
nak, aki Isten országa hatalmával gyűjti az embereket Isten számára. 

A tanítványságnak e két alapvető vonását Márk később is hangsúlyozza 
(3,14): elhivatás és misszió elválaszthatatlanul összetartozik. Nincs egyik a má-
sik nélkül. Mindkettő mögött Jézus hallatlan igénye áll, amellyel Isten országa 
közelségét a maga személyéhez köti. 

Az „azt cselekszem majd" kifejezés még egyszer aláhúzza, hogy a tanítványság 
Jézus műve. A ποιειν = poiein ige itt is és 3,14.16-ban is csak Márknál hangsú-
lyos. Hasonlóképpen a genesthai futuruma is (lesztek!). Ez utóbbi Márk tanít-
ványszemléletében húsvét utánra mutat előre: csak akkor lesznek egészen ké-
szen az „emberhalászatra". Addig Jézus „cselekszik", azaz felkészíti őket a 
misszióra (vö. 6,7-13 magyarázatát!). 

18 Az azonnali (ευθυς) engedelmesség újra Jézus elhívó hatalmának bi-
zonysága. A szöveg szűkszavúsága is ezt emeli ki: Jézus szól s amit mond, meg-
történik. Szava teremtő hatalom (Zsolt 33,9; Ézs 55,10k). Nem cáfolja ezt a ta-
nítványok vaksága, hitetlensége, hűtlensége sem, amelyről majd még annyit 
hallunk Márknál. Sőt megerősíti: Jézus elhívó hatalmán múlott egyedül, hogy 
mégis tanítványok maradtak mindhalálig. Ezért szégyeníti meg Jézus Pétert 
10,28-3l-ben, ahol Péter éppen 1,18-ra hivatkozva dicsekszik. Éppen ebben az 
összefüggésben fontos arra figyelnünk, hogy a Jézus-követés lényegét nem a 
„hálók elhagyása" jelenti, hanem az, hogy Jézus belépett életükbe s ő lett an-
nak irányítója mindenestül. Számukra - akárcsak a Zebedeus-fiak számára (20. 
v.) - ez Jézus vándoréletének vállalását jelentette. De a későbbi tanítványok 
számára nem ez a „mindent elhagyó" (10,28) életmódváltozásuk a követendő 
példa - ahogy ezt annyiszor félreértették az egyháztörténet folyamán, pl. a szer-
zetesség - , hanem radikális Jézushoz kötöttségük, amelynek egzisztenciális 
következménye esetenként más és más lehet, sőt húsvét után szükségképpen 
más. 

19 Márk nem reflektál arra, hogy a két testvérpár elhívása nem történhetett 
ennyire szorosan egymás után. A halászat ui. általában szürkületben vagy éjsza-
ka történt (vö. Lk 5,5; Jn 21,3). A hálók javítása, rendbetétele viszont világos 
nappal, amikor nem sok remény volt a fogásra. Márknak csak a négy tanítvány 
együttes elhívása a fontos: ők kezdettől fogva tanúi Jézus útjának! 

20 A tanítvánnyátételt új kifejezés jellemzi: „hívta őket" (καλειν — kaiéin = 
hívni, meghívni). Jézus hatalmas szava nem külső kényszer, hanem meghívás a 
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vele való közösségbe. Jézus követése tudatosan igent mondó, belső engedel-
mességből fakad. 

A szövegben nincs hangsúly a szociális különbségeken sem. A Zebedeus-
családnak hajója van, sőt napszámosokkal dolgoznak. Simon és András a víz szé-
léről dobják be kör alakú, nehezékekkel ellátott hálóikat. Jézus abban a hely-
zetben szólítja meg és hívja az embert, amelyben éppen él. Az adatok egyéb-
ként is bizonytalanok. Lukácsnál Simonnak is van hajója, Máténál viszont Ze-
bedeusnak sincsenek napszámosai. Egy a fontos: „mentek utána", „követték 
őt"! 

7. „ Új tanüás hatalommal!": 1,21-28 (Lk 4,31-37) 

(21) És bementek Kapernaumba. Es azonnal szombaton bement a 
zsinagógába és tanított. (22) És megdöbbentek tanításán, mert úgy 
tanította őket, mint akinek hatalma van és nem úgy, mint az írástu-
dók. (23) És éppen volt azok zsinagógájában egy ember, akiben tisz-
tátalan lélek volt és felkiáltott: (24) Mi közünk egymáshoz, nekünk 
és neked, Názáreti Jézus?! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Is-
merlek téged, ki vagy, Istennek a Szentje! (25) És megfenyegette 5t 
Jézus: Némulj el és menj ki belőle! (26) És megrázta azt a tisztátalan 
lélek és hangos kiáltással kiment belőle! (27) És megrettentek mind-
nyájan annyira, hogy egymást kérdezgették: Mi ez? Új tanítás hata-
lommal: a tisztátalan lelkeknek is parancsol és engedelmeskednek 
neki! (28) És eljutott a híre azonnal mindenhova, Galilea egész vidé-
kére. 

Jézusban Isten országának hatalma van jelen. Ez nyilatkozott meg már a ta-
nítványok elhívásában. Itt is ennek vagyunk tanúi. 

A szakasz jól mutatja Márk szerkesztői munkáját. Egy hagyományos csoda-
elbeszélést, amely a „tisztátalan lelkek" felett győzelmes Jézust állítja elénk 
(23-26), értelmező kerettel lát el, amelyben viszont a hatalommal tanító Jézus 
képe tűnik elő (22.27). Ε két téma összekapcsolása Márk teológiai szándékát 
jelzi. Érdemes megfigyelni, hogy Máté a csodaelbeszélést nem veszi át, viszont 
a 22. v.-et szó szerint közli, éspedig a Hegyibeszéd lezárásaként. Téves az a 
gyakori vélemény, hogy csak Máténál hangsúlyos a tanító Jézus képe, míg Márk 
a csodatévő Jézust írja le. Márk igenis nagy hangsúlyt tesz Jézus tanítására! Kü-
lönbségük abban van, hogy míg Máté Jézus tanításainak részletes közlésével 
állítja elénk a tanító Jézust (noha Márknál is van tanítási „anyag"!), addig Márk 
a tanítás tényére, mint isteni kinyilatkoztatásra teszi a hangsúlyt. Nála Jézus 
tanítása ugyanolyan hatalmas, páratlan tett, mint bármelyik csodaelbeszélés. Sőt 
nemegyszer azt látjuk, hogy Jézus csodáit egyenesen alárendeli tanításának. A 
csoda is a tanító Jézus megnyilatkozása. Ennek példája éppen ez a szakasz is. 
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21 A rövid lokalizáló kezdő mondat (21a) eredetileg talán a következő sza-
kasz bevezetése volt (29b-31): Kapemaumban volt Simon lakhelye. A közbe-
szúrt 21b-28 szakasz, amely egyébként másutt is történhetett, így kapernaumi 
eseménnyé lesz. Kapernaum Márknál nem olyan hangsúlyos hely, mint Máté-
nál (vö. Mt 4,13; 9,1). Csupán az egybefűzött hagyomány eseményszerűségét 
húzza alá (vö. 1,38). - Az „is azonnal" márki fordulat (vö. 1,10) a szerkesztő 
kezenyomát jelzi, mint a 23. v.-ben is. - A zsinagógához vö. a Bev.C. 4. - A szer-
kesztés egyenetlenségét mutatja az „azonnal szombaton" kifejezés. A tanítvá-
nyok elhívása nem történhetett ugyanezen a napon. Szombaton szigorúan tilos 
volt a halászat. Ugyancsak a szerkesztés magyarázza azt az ellentmondást, hogy 
Jézus a tanítványokkal együtt megy Kapernaumba, de egyedül megy a zsinagó-
gába, viszont együtt jönnek ki onnan (29. v.). - Megszokott dolog volt, hogy az 
egybegyűltek közül valaki tanításra jelentkezett. Itt is ilyen egyszerű megálla-
pításként hangzik, hogy Jézus „tanított". 22 De tanítása egyszerre rendkívülivé 
teszi a zsinagógai istentiszteletet. Megdöbbentek tanításán..." Az εκπλησσεσθαι 
= ekpléssesthai (= magán kívül van, megriadva csodálkozik, ámul) Márkra jellem-
ző ige. 5-ször találjuk nála s ebből négy Jézus tanításával kapcsolatos (vö. 1,22; 
6,2; 7,37; 10,26; 11,18). Több mint álmélkodás. Félelem, riadt meglepetés van 
benne, amely az egész embert hatalmába keríti. Mint amikor hirtelen emberfe-
letti erő közelségét érzi meg az ember. Éppen erről van szó. Jézus tanításában 
emberfeletti hatalmat fedeznek fel a hallgatók, amely mindenkit meglep, moz-
gásba hoz. Az εξουσία = exousia Márknál mindig eszhatologikus értelmű: Jézus 
tanításában (διδαχή = dtdaché csak redakcionális szövegekben!) Isten országá-
nak hatalma van jelen, Isten teremtő szava szól az emberhez, s ez a legnagyobb 
csoda. Persze ezt a megdöbbent hallgatók nem tudják. Felismerésük szintjét 
Márk egy negatív összehasonlítással fejezi ki: „nem úgy, mint az írástudók". Az 
írástudók a zsidóság hivatalos tanítói, teológusai s egyben jogászai voltak. Az 
Ótestamentum és a korábbi tanítók tekintélyére hivatkozva tanítottak. Jézus 
tanítása önmagában hordozza tekintélyét éppen a benne megnyilatkozó hata-
lom által. Az írástudók említésével Márk egyúttal rámutat Jézus fő ellenségeire 
s a velük való radikális ellentét gyökerére. - Jézus tanításának isteni hatalmát 
példázza a most következő csodaelbeszélés. 

23 Az „és éppen" (= και ευ&υς) jelzi, hogy a redakcionális 22. v. után új 
mozzanat (ti. a hagyományból vett szöveg) kezdődik. - Különböző betegségek-
nél, főként az idegbetegség súlyos eseteiben ma is érezzük, hogy ezekben va-
lami mély ellentmondás van Isten teremtő szándékával szemben. Ezt az el-
lentmondást fejezte ki az ókori ember a démonitás képzetével. Maga a képzet 
számunkra idegen. Az ókori, mágikus világszemlélethez tartozik. De a mögötte 
levő betegségek a modern világban sem kevésbé ismerősek. Ezért minden 
okunk megvan, hogy modern gőg nélkül, tisztelettel és józan alázattal olvassuk 
az ilyen régi leírásokat. Annál is inkább, mert az ilyen testi és lelki betegségek 
bennünk is ugyanazt a gyötrő kérdést váltják ki, mint az ókori emberben: ho-
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gyan szabadulhatnánk meg tőlük? Hogy Jézus ilyen betegségeket meggyógyí-
tott, azt aligha cáfolható ténynek kell tekintenünk. Ennek teológiai jelentősé-
gét nem kisebbítik a mai pszichológiai magyarázatok sem. Viszont különbséget 
kell tennünk a gyógyítás ténye és annak elbeszélése, ill. leírása között. Szá-
munkra csak ez utóbbi megközelíthető. Ez pedig a mágikus szemlélet képzete-
ivel történt. Ráadásul bizonyos sematizmus is érvényesül az ilyen leírásokban, 
ami világosan kitűnik, ha a bibliai ördögűzéseket és gyógyításokat összehason-
lítjuk hasonló tárgyú, Biblián kívüli leírásokkal. Ezért helytelen olvasás közben 
mindig újra a történetiség kérdését felvetni: ez valóban így történt, így folyt le? 
A helyes és tárgyszerű kérdés ez: mit mond nekünk ez a hagyományos leírás 
Jézusról? Márk maga is így kérdezett, amikor átvette és egybeszerkesztette a 
hagyományt. 

Ahol Jézus hatalmas tanítása megszólal, ott nem csak az emberek döbbennek 
meg, hanem a démoni hatalmak is „azonnal" zavarba jönnek. Az emberi életet 
megrontó, „tisztátalan lelkek" nem tudják elviselni Jézus közelségét! Ezt jelzi 
itt a démon felkiáltása. 24 Maga mondja ki azt, amit a keresztyén hit vall Jézus-
ról: ő azért jött (ti. Istentől), „hogy az ördög munkáit lerontsa" (ljn 3,8). A töb-
bes szám („nekünk", ill. „minket") azt jelenti, hogy az egész démonvilág szá-
mára pusztulást jelent Jézus megjelenése. Számukra is „betelt az idő" (1,15). 

Az ismerlek téged..." ősi, varázsló formula. Alapja az a hit, hogy a másik nevé-
nek ismerete hatalmat jelent felette. Itt azonban már csak kétségbeesett véde-
kezésként hangzik. A démon valójában tudja már, hogy nincs esélye. Akivel 
szemben áll, az a „démonok fejedelménél" is erősebb (vö. 3,22.27). - Jézus 
származásának (Názáreti) és személye titkának (Isten Szentje) külön-külön meg-
nevezése mutatja, hogy az egész leírásnak itt van a csúcspontja és célja. Kicsoda 
Jézus? Az egész szakasz ezt a kérdést válaszolja meg, s ez arra vall, hogy a meg-
fogalmazás missziói céllal történt. Az „Isten Szentje" megjelölés (az ÚT-ban 
ezenkívül csak Jn 6,69-ben) az őskeresztyén krisztológia korai stádiumába tar-
tozik. Zsolt 106,16 Áron főpapot nevezi így. Ezért több kutató arra gondol, hogy 
itt Jézus mint messiási Főpap áll szemben a démonnal. (Kumránban is megvolt 
a főpapi messiásképzet.) Mégis közelebbi háttérnek tűnik Bir 13,7; 16,17, ahol a 
nazireus (= Istennek szentelt) Sámsonról olvasunk. A nazireus, aki egészen Is-
ten oldalán áll, egyben karizmatikus is az ÓT-ban, tehát Isten Lelke tölti be, 
teszi hatalmassá és vezeti (vö. Lk 1,15!). Ilyen értelemben fordítja a LXX B-
szövege a fenti helyeken a héber NáZíR szót hagios-nsk (= szent). Sámson 
„Isten Szentje" volt. Többek között Lk 1,15 mutatja, hogy a nazireus és kariz-
matikus Sámson alakja eleven volt a Jézus-korabeli zsidó várakozásokban. Sőt 
lehet, hogy Jézusnak „Isten Szentje"-ként való jellemzése polémia is volt a 
Keresztelő-szekta felé. Jézus tehát mint a végső idő nagy karizmatikusa Isten 
Lelkének hatalmával, erejével áll szemben a démonnal (vö. 1,12k). Ezt a ma-
gyarázatot erősíti, hogy a LXX Α-szövege a NáZiR-1 ναζιραιος = naziraios-nak 
fordítja, ami egybecseng a Názáreti (Νασαρηνος = Nazarénos) helymegjelölés-
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sei. Vagyis az „Isten Szentje" név a mi szövegünkben megmagyarázza, teológiai 
tartalommal tölti meg Jézus származási megjelölését, a „Názáreti"-t. Már a neve 
is kifejezi személye titkát! Persze később már kevés volt a karizmatikus „Isten 
Szentje" név Jézus jellemzésére. Ezért lépett helyébe a missziói keresztyén-
ségben használatos „Isten Fia" megjelölés. A továbbiakban Márknál is ezt talál-
juk, ami mutatja, hogy számára a két név lényegében ugyanazt jelenti: a názáreti 
Jézus egészen Isten oldalán áll, Isten Lelkének ereje tölti be és Isten hatalmá-
val győz az emberi életet megrontó démoni hatalmak felett. 

25 Jézus isteni hatalmára utal az επιτιμαν = epitiman ige is, amely többet 
fejez ki, mint emberi fenyegetést. A LXX-ban Isten fenyegető szavának, 
„dorgálásának" szakkifejezése, amely képes megvalósítani, amit mond. Jézus 
ilyen hatalmas isteni szóval „fenyegeti meg" a démonokat (3,12; 9,25), a tengert 
(4,39), sőt a tanítványokat is (8,30.33). - Az ókori démonűzési történetekben 
többnyire különböző varázsló praktikákkal történik a démonűzés. Jézusnak elég 
a szava, s ez megint isteni hatalmát mutatja. Amit mond, megtörténik (vö. 27c). 
„Elnémítja" a védekező (24. v.) ördögöt és megszabadítja az embert. Hatalma 
megbizonyítása tehát nem öncél, hanem az ember szabadulásáért történik. 
„Krisztológia" és „szoteriológia" nála elválaszthatatlan. - Itt találkozunk Márk-
nál először a messiási titok egyik fontos képzetével, a démonoknak szóló hallga-
tási paranccsal (vö. a Bev.C. 2. a.): Jézus személyének titka majd csak a keresz-
ten válik nyilvánvalóvá (15,39)! A hallgatási parancs tehát nem csak Jézus ha-
talmát hirdeti a démonok felett (ez a szöveg hagyományos mondanivalója), ha-
nem személye titkát is elrejti (ez a márki mondanivaló). 

26 A „megrázta" kifejezés talán epileptikus betegségre utal, mint 9,16-ban. 
Egyben jelzi, milyen heves volt a harc. A démon sikolya és távozása Jézus vég-
leges győzelmét hirdeti. 

27 A két utolsó versben - a csodaelbeszélések általános stílussajátossága 
szerint - megszólal az ún. „zárókórus", amely a visszhangot írja le. Jézus győ-
zelme „megrettenti" (&αμβειν = thambein csak Márknál az egész ÚT-ban! vö. 
10,24.32) a jelenlévőket. Megzavarodva kérdezgetik egymást (συζητειν = 
sudzétein az ÚT-ban 10-szer, ebből 6-szor Márknál!), mert felismerik, hogy Jé-
zusban rendkívüli, soha nem látott hatalom nyilatkozik meg. Jézust mindig ez a 
zavart döbbenet kíséri. Megjelenése kimozdítja az embert hamis nyugalmából. 

Meglepő, hogy a felhangzó kérdés közvetlenül nem a csodára, hanem Jézus 
tanítására vonatkozik. Ez a tartalmi feszültség ismét Márk értelmező, kompozí-
ciós munkájára vall. A 22. és 27. versekkel keretezi a csodát, amely így nem 
önmagában mint csoda jelentős, hanem mint Jézus hatalmas tanításának meg-
nyilatkozása. Mivel pedig ez éppen az első csodánál történik, ezzel Márk nyil-
ván előre utal a többi csodára is. ő általában így érti Jézus csodáit: a csoda a taní-
tó Jézus isteni hatalmának illusztrációja. Márk ezzel elárulja saját pozícióját is. 
Mint az őskeresztyén gyülekezeti tanítás munkása, választ ad arra a kérdésre, 
hogy mi a jelentősége a csodahagyománynak az egyház tanítói munkájában. 
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Jézus csodái mint csodák, csak megtörténtükkor voltak bizonyságai Jézus isteni 
hatalmának. A csodát ui. éppen mint eseményt, nem lehet hagyományozni. 
Hagyományozni csak a csodaelbeszélést lehet. Ez viszont már tanítási „anyag", s 
mint ilyen, Jézus tanításának egyik formájává lesz, amely a példázatokhoz áll 
legközelebb. A csodahagyománynak ez az értelmezése nem csupán Márkra jel-
lemző. Általában megfigyelhető az evangéliumokban, hogy egy-egy csodaelbe-
szélésnél nem maga a csoda, hanem valamilyen hozzá kapcsolt, belőle követ-
keztetett tanítás áll a középpontban. Sőt ez a tanítás, amely az egyes evangélis-
táknál ugyanazon csoda esetében is más és más lehet, visszahat és formálja ma-
gát a csodaelbeszélést. Mindez azt jelenti, hogy itt az őskeresztyén hagyomány-
történet egy fontos fázisáról van szó. 

Márk sajátossága abban van, hogy Jézus isteni hatalma felől tekint mind a 
tanításra, mind a csodára, de a „hatalom" fogalmát elsősorban a tanításhoz köti 
(„új tanítás hatalommal"). A csoda Jézus hatalmas tanításának csak egyik megnyi-
latkozása. Erre utal a - Lukácsnál hiányzó - „is" szócska („a tisztátalan lelkek-
nek is parancsol..."), amely visszapillantást jelent a tanítványok elhívására. Ott 
is, itt is ugyanaz a hatalmas jézusi szó munkálkodik. Más szóval: Jézus isteni 
hatalmának hordozója nem a csoda, hanem tanítása, szava, igéje, prédikációja. 
Ahol ez felhangzik, ott csoda nélkül is jelen van hatalma, sőt ez a hatalmas szó 
maga a tulajdonképpeni csoda. 

R. Pesch érdekes magyarázata szerint a 27. v. még a hagyományos csodaelbe-
széléshez tartozik és Márk csak az „új tanítás hatalommal" kifejezést fűzte bele, 
valamint az eredeti „kicsoda ez?" kérdést változtatta „mi ez?"-re. így a megret-
tent kérdés eredetileg - 4,4l-hez hasonlóan! - Jézus személyének titkára vo-
natkozott, s csak Márk vonatkoztatta azt Jézus tanítására. Valóban lehet, hogy a 
csodaelbeszélés eredeti befejezése egy ilyen, Jézus személyére vonatkozó kér-
dés volt. A jelenlegi szöveg szókincse azonban annyira márki jellegű (&αμβειν 
= thambein, συζητεί ν = sudzétein, διδαχή = didaché, εξουσία = exousia, επι-
τασσειν - epitassein: mind Márk szóhasználatából való!), hogy helyesebbnek 
látszik az egész verset Márk redakcionális mondatának tekinteni, amit (talán 
egy, a Jézus személyére kérdező, hagyományos mondat alapján) δ maga fogal-
mazott. Tudatosan kerüli el itt a krisztológiai kérdést (ki ez?), amit a tanítvá-
nyok számára tartogat (4,41). Számára itt az a fontos, hogy Jézus tanításának 
rendkívüliségét, hasonlíthatatlan „újságát" fejezze ki, ami éppen abban van, 
hogy általa Isten cselekvő hatalma van jelen a földön (vö. 22.v.). - Márk össze-
függésében persze hangsúly van azon is, hogy az emberek csak Jézus tanításá-
nak és nem személyének a titkát találgatják. Ez utóbbit nem teszi nyilvánvalóvá 
még a hatalmas tanítás sem. Még kevésbé a csoda! Csak majd a kereszt (15,39)! 
Ezért nem is reflektál senki a démon „krisztológiai vallomására" (24. v.). 

28 „És eljutott a híre (αυτου = autou! ti. Jézusé) mindenhova." - így han-
gozhatott a csodaelbeszélés eredeti befejezése. Az αυτου = autou arra vall, hogy 
a hagyományos szakaszban (23-26) valóban Jézus személye (és nem tanítása) 

31 



8. Simon házában -1,29-31 

volt a főtéma. A márki feldolgozás viszont a paradoxont fokozza: a hatalmasan 
tanító Jézus híre terjed anélkül, hogy valaki is tudná, kicsoda δ. A hír viszont 
ellenállhatatlanul terjed. Ennek ad Márk nyomatékot az „azonnal" (ευ3υς -
eutus) beszúrásával. A misszió lendülete érződik. - Márki kiegészítés a „Galilea 
egész vidékére". Ez látszólag leszűkíti a „mindenhova" helyhatározót. Valójában 
kitágítja. Galilea Márknál világperspektívát jelent. 

8. Simon házában: 1,29-31 (Mt 8,14k; Lk 4J8k) 

(29) És azonnal, amikor a zsinagógából kijöttek, elmentek Simon 
és András házához, Jakabbal és Jánossal együtt. (30) Simon anyósa 
pedig lázasan feküdt és azonnal szóltak neki róla. (31) És odalépve, 
kézen fogva felállította öt: és elhagyta öt a láz és szolgált nekik. 

Ez a rövid, frappáns csodaelbeszélés lehetett a magja annak a kapernaumi 
lokáltradíciónak, amelyet Márk itt feldolgoz, s amelyhez még sem a tanítványok 
elhívása, sem a zsinagógai démonűzés elbeszélése nem tartozott. (Vö. 1,21 és a 
következő szakasz magyarázatát!) 

Márk összefüggésében a szakasz újabb bizonysága Jézus isteni hatalmának. 
A zsinagóga nyilvánossága után most Simon családja körében mutatja meg, hogy 
általa Isten munkálkodik. A szerkesztés munkájából adódik a leírás néhány sajá-
tossága, főként a 29. v.-ben. 

29 A hagyományos szöveg valószínűleg csak ennyi volt: „És elmentek Si-
mon házához." A jelenlegi mondat bevezetésével Márk a folyamatosságot biz-
tosítja a zsinagógai tartózkodás után. A négy elhívott tanítvány nevének ismét-
lésével (csak Márknál!) megismétlődik 1,16-20 kompozíciós főgondolata: ők 
négyen kezdettől mindennek tanúi. Emiatt alakul a szöveg úgy, hogy a ház 
Simoné és Andrásé. Viszont Simon anyósának szerepe mutatja, hogy valójában 
Simon van otthon. De Márk számára ezek a személyes és birtoklási viszonyok 
egyáltalán nem fontosak. Nyilván nem is ismerte azokat pontosan (vö. Jn 1,44). 
Arra viszont érdemes figyelni, hogy Simon radikális Jézus-követése nem tépte 
ki őt családi kötelékéből és felelősségéből. Jézussal és tanítványtársaival együtt 
tér haza. 30 Simon családi körülményeiből semmit sem tudunk meg (fele-
sége?). A lázas beteg kerül „azonnal" középpontba. Szólnak Jézusnak. A περι 
αυτής (= peri autís = róla, érdekében, érte) imádságjelleget ad a mondatnak. 
Megragadó kép: beteg anyósáért imádkozik Simon és tanítványtársai (nyilván 
ők a mondat alanya). 

31 A beteghez lépő Jézus gyógyító cselekedetét a csodaelbeszélések 
hagyományos, sematikus kifejezései írják le (vö. 5,41; 9,27). A korabeli csodahit 
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szerint a gyógyító gesztusok révén a csodatévő ereje árad bele a beteg testbe. 
Jézus meg se szólal. Márk persze maga is osztja e mágikus képzeteket, hiszen 
saját kora gyermeke. Viszont a redakcióval már előre elhárította a félreértés 
lehetőségét: Jézus nem egy a többi csodatévő között. Benne páratlan módon 
Isten országának hatalma van jelen s ez az isteni hatalom gyógyítja meg az asz-
szonyt. - Szinte megszemélyesül a „láz". Úgy „hagyja el" a beteget, mint a 
démonok. A csoda tehát ismét Jézus szabadító győzelmét jelenti a betegség 
démonitása felett. 

A meggyógyult asszony (asztali) szolgálata mutatja az azonnali és teljes 
gyógyulást. Szerepe így elsősorban a megtörtént csoda demonstrálása. A 
διακονειν = diakonein (vö. 1,13) azonban Márknál többet jelent: a Jézus-követés 
alapmagatartása, amely válasz Jézus szolgálatára (vö. 15,41, valamint 9,35; 
10,43—45). Itt is megcsendül ez a mélyebb tartalom: az asszony „diakóniája" 
hálás válaszadás Jézus gyógyító, szabadító cselekedetére. - A zsidó rabbik lebe-
csülték s nem szívesen fogadták el asszonyok felszolgálását az asztalnál. Jézus 
ezt az igazságtalan társadalmi mentalitást nem osztja. Mélyen megbecsülte az 
asszonyokat és (az ugyancsak lenézett) gyermekeket. Jézusnak ez a társadalmi 
magatartása Márknál többször is hangsúlyt kap. 

9. Jézus küldetése: 1,32-39 (Mt 8,16k; 4,23kk; Lk 4,40-^4) 

(32) Amikor pedig este lett és lement a nap, odavitték hozzá a be-
tegeket és a megszállottakat mind (33) és az egész város összegyűlt 
az ajtó elé. (34) És sok, különféle betegségben szenvedőt meggyógyí-
tott és sok démont kiűzött és nem engedte szólni a démonokat, mert 
ismerték ót. 

(35) És korán, még egészen éjszaka volt, felkelt, kiment és elment 
egy puszta helyre és ott (hosszan) imádkozott. (36) És utána sietett 
Simon és a vele levők (37) és megtalálták öt és szólnak neki: Min-
denki keres téged! (39) ö pedig azt mondja nekik: Menjünk el más-
hova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért 
jöttem. (39) És ment, prédikált zsinagógáikban egész Galileában és a 
démonokat kiűzte. 

A szakasz főjellemvonása az, hogy Márk egy este és egy reggel eseményeibe 
sűrítve összefoglalja és értékeli Jézus galileai működését. Ez az első nagy 
szummárium (lásd Bev. C. 5.). 

Kétségtelen, hogy Márk hagyományos anyagot használ és formál. A tradíció 
és redakció megkülönböztetése azonban nagyon vitatott és bizonytalan. Lehet, 
hogy 1,21-39 Jézusnak „egy kapernaumi napját" írja le, amely Jézus hatalmá-
nak üdv-idejét jelképezi (R. Pesch). A háttérben régi kapernaumi hagyomány 
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állhat, amely talán Jézus és Simon találkozásával kezdődött (ezt pótolja most 
I,16-20), majd a Simon házában, háza előtt és a következő hajnalon történteket 
mondta el. A hagyomány szándéka a kapemaumi keresztyén gyülekezet „ala-
pításának" rögzítése lehetett (Schille), amelyben Simon szerepe nyilván jelentős 
volt. Mindenesetre a hagyomány fogalmazása és „krisztológiája" (Jézus a csoda-
tévő vándor!) nagyon korai - talán húsvét előtti - stádiumra vall. 

Márk szempontjait a redakcionális kiegészítések megfigyelésével találhatjuk 
meg. Három fontos márki vonást találunk: 1. A démonűzések említése. Márk 
csoda-szemléletében ezek a legfontosabbak! 2. A messiási-titok motívuma (34c) 
3. Jézus küldetése a prédikálás (38k vk.: κηρυσσειν = kérussein!). 

32 A kettős időmeghatározásból a második lehetett a hagyományos szöveg 
(εδυ [σεν] ο ήλιος - ediisen ho hilios az egész ÚT-ban csak itt és Lk 4,40-ben). 
Az első viszont márki jellegű (οψιας γενόμενης = opsias genomenes: 4,35; 6,47; 
II,11; 14,17; 15,42) és római számítás szerint az első őrváltást jelöli (13,35). No-
ha az eseményeket Márk teszi szombatra (1,21b!), nála nincs jelentősége annak 
a zsidó tilalomnak, amely szerint szombaton csak napnyugta után lehetett bete-
get szállítani (vö. 2,27k). A kettőzés márki jellegzetesség és az események fo-
lyamatosságát húzza alá. - A δαιμονιον = daimonion, ill. δαιμονιξεσθαι = 
daimonidzesthai szóhasználat Márké. A hagyományban eredetileg csak betegek-
ről lehetett szó. Jézus nagy hatását emeli ki a „mind' szó. 33 Ehhez kapcsolódik 
a Márknál gyakori írói túlzás (1,5), amely teológiai célzatú: ha Jézus itt van, 
mindenkinek hozzá kell gyülekeznie! Az „egész városnak"! Mert ő minden 
bajban tud segíteni. 34 Még a démonoktól, a Sátán hatalmának képviselőitől 
(3,22) is meg tud szabadítani! (Ez a démonűzések márki hangsúlya.) Az emberi 
nyomorúság legmélye az, hogy az ember istenellenes, gonosz erők hatalmában 
van. De Jézus még ezeknél is hatalmasabb! - Csodái azonban nem teszik nyil-
vánvalóvá személyének titkát. Emberek közül senki, még tanítványai sem, csak 
a démonok „ismerik őt", hogy ti. ő „Isten Szentje" (1,24), „Isten Fia" (3,11; 
5,7). De ezeket isteni hatalmával elnémítja. Csodái nem önmagukban fontosak, 
hanem csak mint megnyilatkozásai annak a küldetésnek, amely a keresztre ve-
zeti. Nem mint „csodatévő", hanem mint Megfeszített akar ismertté lenni 
(15,39). Márk a messiási-titok képzetével tehát már innen, Kapernaumból, a 
keresztre irányítja az olvasó tekintetét: húsvét után is a Megfeszített az, akire 
mindenkinek szüksége van, aki gyógyító, szabadító hatalmával segíteni tud 
rajtunk az emberi élet minden nyomorúságában! 

35-39 A most következő versekben Márk radikálisan megváltoztatja a ha-
gyomány teológiai érelmét: a Kapernaumból továbbvándorló, csodatévő Jézus 
képét alárendeli az egész Galileában prédikáló Jézus képének. A kiegészítő 
betoldások után a teljes egészében redakcionális 39. v.-ben foglalja össze teo-
lógiai szándékát (szummárium!). 
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35 A hagyománybeli időmeghatározást (εννυχα λιαν = ennucha lián = na-
gyon az éjszakában, még egészen sötétben) Márk ismét megkettőzi (πρωι = 
proi = korán), talán éppen 1,32-höz igazodva. A római időbeosztásban az οψιας 
γενόμενης = opsias genomenés (32 ν.) az első, πρωι = prói a negyedik s egyben 
utolsó őrváltás idejét jelzi (vö. 13,35; Lk 12,38 stb.). Itt is és Márknál általában 
az idői adatok az események folyamatosságát jelzik. Jézus „történetét" írja. 
Hasonló feladata van az αναστας = anastas-mV. is (= felkelvén), amely ugyan-
csak Márk szóhasználata (vö. 2,14; 7,24; 10,1). 

Az imádkozó Jézus hagyományos képe Márknál is mindig újra hangsúlyos. 
Jézus állandó Istennel való közösségben cselekszik. A „puszta hely", ahol Jézus 
egyedül van Istennel, aláhúzza e kapcsolat páratlanságát, amely háttere és erő-
forrása Jézus működésének az emberek között. így készül az előtte álló külde-
tésre (38. v.). Az imperfektum (προσηυχετο =proséücheto) az imádkozás tartós-
ságát, hosszúságát jelzi. Jézus imádsága nem néhány, elkapkodott, röpke szó! 

36 Az észrevétlenül eltávozott Jézust „Simon és a vele levők" felkutatják. A 
„vele levők" a hagyományos szövegben Simon környezetét, talán családtagjait 
jelentette. Márknál már a Simonnal együtt elhívott tanítványokra vonatkozik 
(29. v.). 

37-38 A jelenidő („szólnak" - „mondja": praes. historicus) a találkozás drá-
maiságát fokozza. A „mindenki keres téged!" híradás egyszerre elismerés és szem-
rehányás. A hagyományos szövegben talán arra vonatkozott, hogy a kaper-
naumiak szeretnék a csodatévő Jézust maguknál tartani, helyhez kötni. Jézus 
viszont elleneszegül e lokálpatriotizmusnak, mert csodatévő hatalmát máshol is 
meg akarja mutatni. Jézus nagyobb perspektívában látja küldetését, mint Si-
monék. A párbeszédben e két perspektíva ütközik össze. Eredetileg erre vonat-
kozhatott az „ezért jöttem" (ti. ki Kapernaumból; vö. 35. ν.: εξηλθεν = exél-then 
és 38. ν.: εξηλθον = exélthon). - Márk ezt a hagyományt 1,22.27-hez hasonlóan 
átformálja. Tőle való a „hogy ott is prédikáljak" mellékmondat. Kapernaumban 
Jézus nem prédikációja, hanem csodatettei révén lett „keresetté". Márk azon-
ban e betoldással Jézus prédikálását (κηρυσσειν = kérussein mindig redak-
cionális!) fölébe helyezi csodáinak. így a Simonékkal való összeütközés értelme 
kibővül: Jézus nemcsak a szűk perspektívájú lokálpatriotizmusnak szegül elle-
ne, hanem a csodaéhségnek is. ő nem egy az ókor csodatévői, varázslói közül, 
hanem Isten prédikátora. A κηρυσσειν = kérüssein Márknál - ha Jézusról van 
szó! - vagy abszolút formájú (= tárgy megnevezése nélkül), mint itt és a 39. v.-
ben, vagy az „evangéliumra" vonatkozik 1,14 értelmében (lásd ott!). Az abszo-
lút forma megfelel a διδασκειν = didaskein (21k.vk.) abszolút formájának. Tehát 
a κηρυσσειν = kérussein tényén, mint eseményen van a hangsúly. Ezért fordí-
tottuk itt az ugyancsak abszolút formájú „prédikálni" igével. - így megváltozik 
az „ezért jöttem" lokális értelme is, és Jézus egész küldetésének megjelölése 
lesz: nem a csoda, hanem a prédikáció a feladata! Hasonlóképpen a csodaéhsé-

35 



9. Jézus küldetése - 1,32-39 

get jelöli most már a ζητειν = dzétein ige is (= keres, kérdez valami után), 
amelynek Márknál negatív csengése van (vö. 3,32; 8,1 lk; 14,55; 16,6). - Mind-
ezzel Jézus korahajnali elvonulása új színt kap. Nemcsak az imádság magányát 
keresi, hanem visszavonul, szinte „menekül" a csodaéhség kapernaumi képvi-
selői elől. Itt tűnik fel először Márk titok-képzetéből a tanítványok értetlensé-
gének motívuma (vö. Bev. C. 2. b.): Simon a csodaéhség szószólója! 

39 „És ment..." Márk ezzel a redakcionális verssel még egyszer összefoglalja 
(szummárium!) Jézus határozott küldetéstudatát. Ő nem az emberi lelkesedés, 
szenzációéhség kiszolgálója! Csak Istenre figyel. Küldetése ellenségek közé 
viszi, akik majd megölik („zsinagógáikban! vö. 23. v.), de az egész világnak szól 
(Galileai). Küldetésének tartalma pedig a prédikálás (ismét κηρυσσειν = 
kérussein!), ahogyan a 38. v.-ben mondta. Ennek alárendelve, mintegy a prédi-
kációja következményeként történik a démonűzés. A megfogalmazásból az is 
kitűnik, hogy Márk a démonűzést kiemeli Jézus csodái közül. Nyilván az Isten-
től elszakító, vele szembeállító sátáni megszállottságban látta az emberi élet 
legnagyobb nyomorúságát és rabságát. De éppen ezért itt mutatkozik meg leg-
inkább a prédikáló (és „tanító" vö. 27. v.) Jézus szabadító hatalma és annak vég-
ső szándéka: visszanyerni az embert Isten számára. Ez a szabadítás a célja Jézus 
egész küldetésének. Ahol felhangzik hatalmas szava, ott lehullanak a démoni 
megszállottság bilincsei. Az ember visszatalál Istenéhez. 

III. Jézus harca a zsidó kegyességgel (1,40-3,12) 

Az új szakasz új atmoszférában mutatja be Jézus isteni hatalmát. Feltűnnek 
Jézus ellenségei, a zsidó kegyesség képviselői. A velük való harc az egyes egy-
ségek közös főtémája. A szakasz csattanója 3,6: a „vitabeszédek" végső konklú-
ziója a kereszt! Ezzel megszólal Márk szerkesztő munkájának legmélyebb teo-
lógiai kontrasztja: az ellenfeleit elnémító hatalmas Jézus nem más, mint a 
Keresztremenő! 

Általános vélemény szerint Márk itt egy hagyományos gyűjteményt dolgoz 
fel, amelynek egységeit nem idői, történeti, hanem tematikus szempont köti 
össze. Nyilván szükséges volt az őskeresztyénség tanítói munkájában olyan 
hagyományegységek gyűjtése, amelyek a keresztyénség és zsidóság (sőt talán 
judaizáló zsidó-keresztyénség!) közötti vitapontokat Jézus szavával, ill. magatar-
tásával világították és válaszolták meg. Ugyanakkor a hagyományos gyűjte-
ményt Márk jelentősen átdolgozta és kiegészítette. A redakcionális vonásokra a 
magyarázat során utalunk. 
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10. „Bizonyságulellenük!": 1,40-45 (Mt8,2-4;Lk 5,12-16) 

(40) És jön hozzό egy leprás, aki kéri öt és térdre esve szól neki: 
Ha akarsz, meg tudsz tisztítani! (41) És haragra gerjedt, kinyújtotta 
kezét, megérintette és azt mondja neki: Akarom, tisztulj meg! (42) És 
azonnal lement róla a lepra és megtisztult. (43) És keményen rászól-
va azonnal elküldte öt. (44) És azt mondja neki: Vigyázz, senkinek 
semmit ne szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak és 
vidd el tisztulásodért, amit Mózes elrendelt, bizonyságul ellenük! (45) 
A z pedig kiment s kezdett buzgón prédikálni és terjeszteni az igét, 
úgyhogy nyilvánosan városba nem mehetett többé, hanem kint, pusz-
ta helyeken volt és mindenhonnan mentek hozzá. 

Vö. a 44. v.-hez: 3 Móz 13-14 - a „leprához" Prőhle, Lukács, 94. lp. 

Ez a leírás kiemelkedő helyet foglal el a szinoptikus csodaelbeszélések kö-
zött. Csak Lk 17,11-19-ben olvasunk hasonlót. A lepra olyan súlyos betegség 
volt, hogy a rabbik felfogása szerint csak maga Isten gyógyíthatja meg. A 
mandeista hagyomány szerint a lepragyógyítás (a halott-támasztással együtt) az 
utolsó idő isteni küldöttének a cselekedeteihez tartozik. Ilyen értelemben szól 
Jézus lepragyógyításairól a Q-hagyomány is (Mt 11,5; Lk 7,22). Sőt Máté szerint 
maguk a tanítványok is részesei Jézus eszhatologikus cselekedeteinek (Mt 
10,8). Ilyen eszhatologikus értelme volt már a Márk előtti hagyományban is az 
itteni leírásnak: Jézussal megérkezett a végső, üdvösséges idő, általa Isten véget 
vet minden rossznak, gonosznak, betegségnek, még a leprának is! A hangsúly 
tehát Jézus eszhatologikus cselekedetén van. Ezért nincs szó arról, hogy az em-
ber elment-e végül is a paphoz és megtörtént-e a tisztulás „hivatalos igazolása". 
Jézus parancsa (44. v.) azt húzza alá, hogy a mózesi törvény képviselői 
(„bizonyságul ellenük"! többes szám!) maguk is kénytelenek elismerni Jézus 
eszhatologikus küldetését s így a tisztulás igazolása egyben Jézust elvető maga-
tartásuk jogtalanságát bizonyítja. 

Vitás, hogy az elbeszélés Márk összefüggésében a megelőző szakaszhoz (1,39 
illusztrációja?), vagy a következő vitabeszéd-gyűjteményhez kapcsolódik-e. Né-
hány vonás valóban a megelőző démonűzésekre emlékeztet: az ember „tisz-
tátalan", mint a démonok (= „tisztátalan lelkek"!). Jézus „indulatos" mint a dé-
monűzéseknél. „Elűzi" a megtisztult embert, mint a démonokat. Ε vonások 
azonban éppen márki jellegűek. Valószínűbb, hogy Márk a hagyományos szö-
veg csattanója („bizonyságul ellenük") miatt helyezte ide, a vitabeszéd-gyűj-
temény élére ezt az elbeszélést, amely tehát előretekintő értékelést ad a 
„vitapartnerekről". Ugyanakkor a titok-képzet új vonásai is feltűnnek benne. 
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40 Mint a hagyományegységek általában, hely- és időmeghatározás nélkül 
indul az elbeszélés. Csak a redakció lokalizálja: valahol „Galileában" történt 
(1,39). - Az emberről csak annyit olvasunk, hogy „leprás". Ε sűrített, tragikus 
„életrajzhoz", amit az ókori olvasó jobban átérzett, mint mi, még egy vonás já-
rul: tudott Jézus páratlan hatalmáról (δυνασαι = dynasai = képes, erős vagy!). 
Ezért jön Jézushoz, noha egyébként tilos volt leprásnak egészséges embert 
megközelítenie. Ezért esik térdre. Szava önmagát kiszolgáltató, alázatos imád-
ságként hangzik: „Ha akarsz..."(vö. 14,35k). 

41 Meglepő, hogy Jézus haragra gerjed (οργισθεις = orgistheis). Ε kemény ki-
fejezést több jelentős kézirat megváltoztatja: „megkönyörült rajta" (= 
σπλαγχ νισ9εισ — splanchnistheis). Máté és Lukács egyiket se használja. Márkra 
viszont jellemző, hogy nála Jézus gyakran szól és cselekszik „indulatosan", ha-
ragosan (vö. 1,25; 3,5; 7,34; 8,12; 9,19.23). Ez is a benne működő isteni hatalmat, 
erőt jelzi, amellyel harcba száll a démonok, az emberek hitetlensége, vagy -
mint itt - a betegségek ellen. Szinte a démonokhoz hasonlóan megszemélyesül 
a lepra, s ellenségként áll szemben Jézussal. Téves tehát minden olyan magya-
rázat, amely Jézus haragját a leprásra (mert Jézushoz közelített!), vagy a leprá-
sokat a társadalmi és vallásos közösségből kizáró rendelkezésekre vonatkoztatja. 
Jézus „szent haragja" a lepra ellen fordul, mert abban az emberi életet meg-
nyomorító, az ember személyiségét megcsonkító, közösséget romboló gonosz 
hatalmát ismeri fel. Éppen ezért „kinyújtott keze", „érintése" többet jelent itt, 
mint a szokásos gyógyító gesztust (1,31): Jézus áttöri a lepra okozta korlátokat és 
a maga közösségébe fogadja ezt a társadalmilag és vallásilag diszkvalifikált em-
bert. Ha pedig Jézus érinti az érinthetetlent és meggyógyítja a gyógyíthatatlant, 
akkor benne Isten hatalma van jelen s általa maga Isten juttatja érvényre az ő 
teremtő akaratát. Ez az irgalmas isteni akarat jut kifejezésre Jézus szavában: 
„Akarom, tisztulj meg!" 42 - A 42. v. aláhúzza ezt: mert Jézus szavában Isten 
hatalma van jelen, amit ő mond, az azonnal megtörténik. 

43 Jézus ismét indulatos (εμβριμασθαι — embrimasthai = felindul, felhábo-
rodik, ráförmed valakire; vö. 14,5). Mint egy démont kergeti el magától 
(εξεβαλεν = exebalen) a megtisztult embert. Az elbeszélés menete e vers nélkül 
simább lenne. A nagyszinoptikusok kihagyják. Viszont a szóhasználat Márkra 
vall. Tehát redakcionális betoldásról van szó. Szerepe az, hogy előkészítse, 
hangsúlyossá tegye Jézus hallgatási parancsát. 

44 A tiltás Lk 17,14-ben hiányzik. Lehet, hogy Márknál is még a redak-
cionális szöveghez tartozik, s a 45. v. kontrasztját készíti elő. De ha a hagyomá-
nyos szöveghez tartozott is, ott nem volt hangsúlyos. Csupán negatíve fejezte ki 
a pozitív küldő parancsot: most az az első dolgod, hogy elmenj a paphoz! Máté 
és Lukács már ebben az irányban enyhítik a tiltást. - A pozitív parancs értelmé-
re már utaltunk. Nem helyes az apologetikus értelmezés: Jézus nem forradal-
már, hanem engedelmesen aláveti magát a mózesi törvénynek (E. Schweizer). 
Ennek világosan ellene mond az εις μαρτυριον αυτοις = eis marturion autois, 
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amely negatív értelmű, sztereotip kifejezés (vö. 6,11; 13,9; Mt 10,18; 24,14; Lk 
9,5; Jak 5,3; az ÓT-ban is: lMóz 31,44; 5Móz 31,19.26; Jos 24,27 stb.). A háttér-
ben Isten ítélete van. Értelme tehát ez: „bizonyságul ellenük (ti. az ítéletben)". 
Vagyis nem arról van szó, hogy a pap a mózesi rendeletek alapján „igazolja", 
„hitelesíti" Jézus hatalmas tettét s ezzel mintegy legalizálja azt. Ellenkezőleg: 
Jézus tette lesz vádoló bizonyíték azok ellen, akik őt elvetik. Sőt maga Mózes 
is, akire ők hivatkoznak, ellenük szól, - tehát Jézus oldalán áll! 

Márk éppen ilyen értelemben találta alkalmasnak ezt az elbeszélést, hogy 
vele vezesse be a most következő vitabeszédeket (2,1- 3,6). 

45 A leírás kicsengése ismét Márk redakcionális szövege. Már a vers szókin-
cse is erre vall (ηρξατο = érxato, κηρυσσειν = kérüssein, λογος = logos, φανερως 
=fanerós stb.). Még inkább a csoda-titok kontrasztja. Jézus azért indulatos (43. 
v.), azért ad hallgatási parancsot (44a v.), mert a legnagyobb csoda sem teheti 
nyilvánvalóvá személyének titkát. A megtisztult ember azonban „megszegi" a 
hallgatási parancsot, mert lehetetlen, hogy aki megtapasztalta Jézus tisztító, 
szabadító hatalmát, az hallgasson és ne „hirdesse" (κηρυσσειν = kfrüssein) őt, 
ne terjessze mindenütt „az igét" (λογος = logos) őróla (vö. 7,36; ApCs 4,20). - A 
vers végén a kontraszt megismétlődik: Jézus „puszta helyekre" húzódik vissza, 
próbál elrejtőzni, de nem tud. „Mindenhonnan mentek hozzá" (vö. 7,24). -
Márk a kontraszttal egyrészt megőrzi Jézus titkát, amely csak a kereszten lesz 
nyilvánvaló (15,39), másrészt érezteti, hogy mennyire ellenállhatatlan vonzerő 
sugárzik a keresztre menő Jézusból. 

Márknál Jézus egész útjára jellemző az elrejtőzésnek, visszavonulásnak és a 
nyilvánvalóvá válásnak ez a lüktetése. Ezzel azt is jelzi, hogy még útban va-
gyunk. Jézus küldetése még nem ért célhoz. Isteni hatalmának minden megnyi-
latkozása még „titkos kinyilatkoztatás" (Dibelius). Majd csak halálával és feltá-
madásával lesz kész, teljes az evangélium. Ez a lüktetés tűnik fel mindjárt a 
következő szakasz elején is. 

11. Bűnbocsánat a földön! 2,1-12 (Mt 9,1-8; Lk 5,17-26) 

(1) É8 amikor napok múltán ismét bement Kapernaumba, híre tá-
madt, hogy egy házban van. (2) És sokan összegyűltek, úgyhogy már 
az ajtó előtt sem fértek el, és hirdette nekik az igét. (3) És jönnek, 
visznek hozzá egy bénát, akit négyen emelnek. (4) És mivel nem tud-
ták odavinni hozzá a sokaság miatt, kibontották a tetőt ott, ahol ö 
volt, nyílást vágtak ki és leeresztették az ágyat, amelyen a béna fe-
küdt. (5) Jézus pedig, látva azok hitét, azt mondja a bénának: Gyer-
mekem, megbocsáttattak a te bűneid! (6) De ült ott néhány írástudó, 
és így tanakodtak szívükben: (7) Mit beszél ez így? Káromolja Istent! 
Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? (8) És Jézus azonnal 
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felismerte lelkében, hogy így tanakodnak magukban, és szól nekik: 
Miért tanakodtok ezekről szívetekben? (9) Mi könnyebb: azt mon-
dani a bénának: „Megbocsáttattak a te bGneid!, vagy azt mondani: 
„Kelj fel, vedd az ágyadat és járj"? (10) D e hogy megtudjátok, hogy 
van hatalma az Ember Fiának bűnöket megbocsátani a földön, - azt 
mondja a bénának: (11) Neked mondom: Kelj fel, vedd az ágyadat és 
menj haza! (12) És felkelt és azonnal vette az ágyat, kiment min-
denki szeme láttára, úgyhogy mindenki magán kívül volt, és dicsőítet-
ték az Istent: Ilyet sohasem láttunk! 

Régi megfigyelés, hogy e szakaszban két különböző téma kapcsolódik össze. 
A Jézus bűnbocsánatának jogosságáról szóló vitát egy csodaelbeszélés keretezi. 
Wrede nyomán sok kutató feltételezi, hogy a keretelbeszélés eredetileg önálló 
csodaleírás volt, s a hagyománytörténeti fejlődésnek egy későbbi stádiumában 
került bele a bűnbocsánatról szóló vitabeszéd. Ε feltételezést annál is inkább 
helyeselnünk kell, mert hasonló témakapcsolást Márk szerkesztői munkájában 
is találunk, s ebben a hagyományfejlődés jelentős vonását ismertük fel (vö. 
1,21-28). Márk szerkesztésének tehát volt már hagyománytörténeti előzménye. 
- Vitás a betoldott rész elhatárolása. Szerintem valószínű: 5b-től („Gyer-
mekem,... stb.) lla-ig („...Neked mondom"-ig bezárólag). Ha enélkül olvassuk 
el a szakaszt, akkor egy szokásos csodaelbeszélést kapunk. A betoldás magya-
rázza a jelenlegi szöveg ellentmondásait, nehézkességét. Ilyen pl. az írástudók 
szereplése, akikről sem a történet elején, sem a végén nincs szó. Aligha lehet-
séges ui., hogy ők is beletartoznak a „mindenki"-be (12. v.), akik Istennek ad-
nak dicsőséget a történtekért. Ugyancsak nem tételezi fel a bűnbocsánat-témát 
a „zárókórus" (= 12b), amely csak a csodára vonatkozik. A szerkesztésből adódik 
a 9. v. kérdésének nehézsége is. Erre a kérdésre aligha lehet egyértelműen vá-
laszolni. A 10. v. fordulata („de hogy megtudjátok...") szerint a csoda bizonyítja 
Jézus bűnbocsátó hatalmát. Tehát a csoda a „nehezebb"! Viszont a két téma 
ilyen összekapcsolása éppen ellenkező értékelésre vall: a csoda csak jelzi a na-
gyobbat, a fontosabbat, a „nehezebbet", ti. a bűnbocsánatot. Az egész kompo-
zícióban a bűnbocsánaton van a hangsúly. Végül is azt kell mondanunk, hogy 
maga a kérdésfeltevés pontatlan és félreérthető, ami aligha volt jellemző Jézus-
ra. A hagyománytörténeti szerkesztés fogyatékosságáról van szó. Ennek a ten-
denciája viszont világos: Jézus csodatévő hatalmát alárendelni bűnbocsátó ha-
talmának. Ez nem jelenti Jézus csodáinak lebecsülését, csupán helyes értékelé-
sét. Jézus csodái annak az isteni hatalomnak a megnyilatkozásai, amely Jézus-
ban van jelen a földön s nem csak beteg testrészeket gyógyít meg, hanem az 
egész ember kapcsolatát Istennel. így mutat rá a szakasz szerkesztője arra a 
pontra, ahol Jézus igénye valóban botránnyá, istenkáromlássá lett az írástudók 
és az egész zsidó vallásosság szemében. Ezt a tendenciát ragadta meg a vitabe-
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szédek gyűjtője és így értette Márk is. Ezért tűnik fel az egész gyűjtemény vé-
gén a kereszt (3,6). 

1 A valószínűleg kapernaumi eredetű csodaelbeszélést Márk besorolja saját 
összefüggésébe. Jézus „ismét" (vö. 1,21) Kapernaumba megy. A πάλιν = palin 
Márk hagyománykapcsoló szerkesztésének tipikus szava (Mk: 28 - Mt: 17 - Lk: 
3). Az időmeghatározás („napok múltán") 1,45-tel harmonizálja az elbeszélést. 
Viszont már 1,45 is előkészíti a kapcsolódást a φανερως = fanerós (= nyilváno-
san) szóval. Jézus észrevétlenül, titokban jön be a városba. Annál nagyobb a 
márki kontraszt: nem tud elrejtőzni! „Híre támadt!" - Jézus elrejtőzésének 
gyakori helye, a „ház" (vö. 3,20; 7,17.24; 9,28.33; 10,10), csak mint a kontraszt 
eszköze fontos. Ezért hiányzik az utalás, hogy vajon Simon házáról van-e szó, 
noha az előzményekből erre lehet gondolni (1,29). Az εν οικω = en oikó-t gyak-
ran fordítják így: „otthon". Ez felel meg legkevésbé Márk összefüggésének. 
Nála Jézus még Názáretben sincs „otthon" (vö. 6,1-6). Mindvégig a keresztút 
hontalan vándora ő! 

2 A kontraszt tovább fokozódik. A rejtőzni akaró Jézust szorongó sokaság ve-
szi körül, őreá és isteni kinyilatkoztatást hozó igéjére mindenkinek szüksége 
van. Valószínűleg még ez a vers is az eseményeket előkészítő redakcióhoz tar-
tozik. Márkra vall, hogy a csodát - l,21kk-hoz hasonlóan! - itt is megelőzi Jézus 
szava, valamint az, hogy a τον λογον λαλειν = ton logon lalein-x. (= az igét hir-
detni; missziói szóhasználat!) abszolút formában találjuk (vö. viszont 4,33; 
8,32!). Vagyis Jézus egész tevékenysége λογος = logos, „igehirdetés". A kifeje-
zés tehát párhuzamban van a κηρυσσειν = kérussein, διδάσκει ν - didaskein szó-
használattal. Egyben visszautal 1,45-re. - A most következő gyógyítás is az 
„igehirdető" Jézus megnyilatkozása. 

3 Itt kezdődik a hagyományos csodaelbeszélés. A bénaság okát a szöveg nem 
említi („gutaütött"?). Csak súlyosságára utal, hogy vinni kell. 4 A négy ember 
drasztikus eszközt választ, hogy a beteggel Jézushoz jussanak. A lapos tető 
megbontása nem volt lehetetlen. De hogy mit szólt ehhez a (valószínűleg egy 
helyiségből álló) ház gazdája, no és a belül szorongó emberek?! Az elbeszélő 
számára mindez nem fontos, mert a részletező leírás célja a négy ember hitének 
jellemzése. Ilyen nagy hitük volt! Mi a hit? Gazdag választ találunk itt: Jézus 
mentő hatalma iránti feltétlen, bátor és kitartó bizalom, amely minden akadály-
lyal szembeszáll s nem ismer lehetetlent. Ugyanakkor olyan bizalom, amely a 
segítő szeretet cselekvésében bizonyul meg s válik láthatóvá. Részesedés Jézus 
mentő hatalmában (vö. 3,4). Mindez egybecseng Márk hit fogalmával (vö. 9,23; 
ll,22kk stb.). - 5 A négy ember hitét azonban csak Jézus istneri fel, mert ő 
„látja" azt is, ami az ember szívét megtölti (8. ν.!). - A hit Jézustól mindig nagy 
válaszokat kap. Itt is ilyen hitre adott válasz a bűnbocsánat és a gyógyulás aján-
déka. 
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A kettő összekapcsolása persze a szöveg szerkesztőjének dogmatikai szándé-
kát mutatja: Jézus legfőbb ajándéka a bűnbocsánat! Sehol nincs a hagyomány-
ban még egy példa arra, hogy Jézus gyógyítás helyett bocsánatot ad. Jézus ma-
gatartása - amennyire ez a hagyományon keresztül megközelíthető! - ennél 
sokkal konkrétabb volt. A bűnösnek bocsánatot, a betegnek gyógyulást adott. 
Ugyanakkor nála is szorosan összetartozott a kettő mint Isten országa kegyel-
mes közelségének ajándékai. Húsvét után ez az eszhatológikus vonás, különö-
sen a csodákkal kapcsolatban, egyre inkább háttérbe szorult főként hellenista 
környezetben élő keresztyén csoportoknál. A csoda „önállósult", immanens 
mirákulummá lett, s Jézus maga is bekerült az ókori csodatévők, az ún. „isteni 
emberek" (9ειοι άνδρες — theioi andres) sorába. Ez volt az oka annak a mindig 
újra felismerhető ellenirányú tendenciának (itt is, Márknál is, de az egész ha-
gyományban is), hogy a csodákat alárendeljék Jézus eszhatológikus küldetésé-
nek, s így Jézustól is, csodáitól is elhárítsák az ókori csodaéhség immanens fél-
reértéseit. Ezért kell az itteni hagyománytörténeti kapcsolást a legpozitívabban 
értékelnünk. A szerkesztő dogmatikai szándéka valóban Jézus történeti valósá-
gához tér vissza. 

Hogy a bűn, vagyis az emberi élet Istentől való elszakadottsága, és a beteg-
ség, szenvedés között mélységes kapcsolat van, azt már az Ótestamentum (vö. 
pl. Zsolt 103,3) és a késői zsidóság is vallotta. Jézus igehirdetése is feltételezi. 
Viszont az egész evangéliumi hagyomány alapján kétségtelen, hogy Jézusra 
nem volt jellemző a kettő közvetlen összekapcsolása, még kevésbé a betegség-
ről a bűnre való visszakövetkeztetés, mint pl. Jób könyvében, vagy a késői zsi-
dóságban általában (vö. Jn 5,14 és 9,2k feszültségét!). Jézus nem a bűn és beteg-
ség viszonyát elemzi, mint a korabeli - és mindenkori! - kazuista törvényma-
gyarázók, hanem Istentől nyert hatalmával mindkettőt meggyógyítja, mert 
mindkettőben az emberi élet nyomorúságát látja. S ezért Jézus bocsánatában és 
gyógyításában egyaránt Isten kegyelmes közelsége nyilatkozik meg. A gyógyí-
tás az emberi élet külső, testi oldalát hozza rendbe. A bocsánat az emberi nyo-
morúság gyökeréig nyúl s ott ad gyógyulást. De Jézusnál mindkettő elválasztha-
tatlanul és egymás ellen kijátszhatatlanul összetartozik, ő az egész ember sza-
badítója! 

Gyógyítani persze minden korban tudtak valami módon az emberek. A 
„csodálatos" gyógyulások és a „csodadoktorok" nemcsak az ókor jelenségei, 
még akkor sem, ha ma a gyógyulás fizikai, biológiai, kémiai és pszichológiai 
folyamatairól többet tudunk is, mint a régiek. Bármennyire kételkedve nézünk 
is ma vissza Jézus gyógyítási csodáira, a leghihetetlenebb mégis mindig Jézus 
bocsánata volt és marad. Hogy Jézus emberi szavával Isten valóban azonosítja 
magát („megbocsáttattak" szenvedő igealak Isten nevének körülírása = „Isten 
megbocsátotta..."), sőt hogy a bűnbocsánat Jézus tanítványainak ajkán is ugyan-
az a hatalmas isteni szó (Jn 22,21kk; vö. Mt 16,19; 18,18), ez volt és ez ma is 
Jézus legbotránkoztatóbb igénye. 6 A váratlanul feltűnő írástudóknak (vö. 1,22), 
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akik e botránkozásnak hangot adnak, igazuk van. 7 A zsidóság még a Messiástól 
sem várt bűnbocsánatot, mert arra egyedül Isten képes (δύναται - dunatai). 
Keresztelő is, mint a végső idő isteni ajándékát hirdette (1,4). Csak Isten állít-
hatja helyre a közösséget önmaga és a bűnös ember között! (vö. 2Móz 34,6k; 
Ézs 43,25k; 44,22). A zsidó vallásos élet jogászai azonnal ki is mondják az Isten 
kizárólagos jogaiba avatkozó Jézusra a megfelelő szakkifejezést: „káromkodik" 
(βλασφημεί = blasfémei). De egyúttal akaratlanul is kifejezik Jézus hallatlan 
igényét: amit ő mond, azt Isten mondja! Szavában Isten hatalma nyilatkozik 
meg! 

8 Nincs hangos vita. Jézus ellenfeleinek „szívével" vitatkozik. Ebben is Is-
ten jelenléte mutatkozik meg. Csak Isten lát a szívbe s érti a szót, mielőtt az 
ember ajka kimondaná (vö. Zsolt 139,1-4). 

9 Jézus a vádra a rabbiknál szokásos ellenkérdéssel válaszol. Utaltunk már a 
kérdéssel kapcsolatos bizonytalanságra, ami a szerkesztésből adódik. Az írásma-
gyarázók egy része pszichológiai megoldást ad: az írástudók szerint kimondani a 
bűnbocsánatot „könnyebb", mert érvényessége ellenőrizhetetlen, míg a gyógyí-
tó szó érvénye vagy érvénytelensége azonnal nyilvánvaló lesz. Mások szerint 
Jézus a „könnyebbel" bizonyítja a „nehezebbet" (a minore ad maiorem-bizo-
nyítás): a megtörtént gyógyulás bizonyítja, hogy a „nehezebb", vagyis a bűnbo-
csánat sem jogtalan Jézus ajkán. Más vélemény szerint a kérdés bizonytalansága 
szándékos: Jézus így hozza zavarba ellenfeleit. Nekik mindegyik „nehéz", mert 
képtelenek mindkettőre. Jézusnak mindkettő „könnyű", mert isteni hatalma 
van hozzá. - Mindegyik megoldásban van igazság, de egyik sem oldja fel azt az 
ellentétet, hogy egyrészt az írástudók helyes(!) véleménye szerint a bűnbocsá-
natra csak Isten képes, tehát ez a „nehezebb", másrészt viszont Jézus a gyógyí-
tásnak ad nagyobb súlyt (10. v.), amely igazolja a bűnbocsánat szavát, tehát a 
gyógyítás a „nehezebb". - Lehetne még az ευκοπωτερον = eukopóteron másik 
két újszövetségi előfordulására utalni (10,25par és Lk 16,17). Mindkét helyen 
valami „lehetetlen" bizonyít egy „még lehetetlenebbet". Itt ez azt jelentené: 
mind a gyógyítás, mind a bocsánat emberi mértékkel lehetetlen (12. v.). Tehát, 
ha az egyik mégis megtörténik, akkor ez a másik lehetőségét is bizonyítja. De 
ez a párhuzam nyilván nem tudatos és a fenti ellentétet ez sem oldja fel. - Vé-
gül is az a legtanácsosabb, hogy a szöveget nem a „mi könnyebb?" kérdés felől 
közelítjük meg, hanem a hagyománytörténeti szerkesztés már említett szem-
pontjaira figyelünk. 

10 A megfogalmazás itt is félreérthető. A szerkesztés szándéka nem a csoda 
bizonyító erejének felmutatása, hanem Jézus hatalmának, mint bűnbocsátó 
hatalomnak a jellemzése. A csoda önmagában nem ad kellő felvilágosítást Jézus 
hatalmának igazi lényegéről és szándékáról. Ezért kell mellé állítani a bűnbo-
csánatot. Ez fejezi ki Jézus hatalmának és egész küldetésének végső célját: 
helyreállítani Isten és az ember kapcsolatát. A testi gyógyulást adó csoda ennek 
csak egy része. 
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Itt találkozunk először az Ember Fia megjelöléssel. Használata itt(!) azt je-
lenti, hogy a zsidó apokaliptikus várakozás szerint az idők végén isteni hata-
lommal megjelenő messiási lény Jézussal már megérkezett a földre (vö. Dán 
7,13k). Viszont sem a zsidó várakozásokban, sem az őskeresztyén irodalomban 
sehol sem találkozunk azzal a gondolattal, hogy az Ember Fia bűnöket bocsát 
meg. A szöveg szerkesztőjének ez a páratlan bizonyságtétele már magában is 
mutatja, hogy számára ennek kimondása a legfontosabb. S mivel éppen ez volt a 
zsidó teológiai gondolkodás számára a keresztyénség legbotránkoztatóbb állítása 
Jézusról, ezért került a vitabeszéd-gyűjtemény élére. Márk összefüggésében is 
ez a parikópa leghangsúlyosabb pontja. Jézus egész keresztre vivő útjának ez a 
célja: bűnbocsánat a földön! Amit a zsidóság a kegyesek, a kultikusan „tiszták" 
(2,lók) számára magától Istentől várt az idők végére, az most Jézus megjelené-
sével itt van a jelen ajándékaként, az egész „föld", azaz minden ember számára, 
nacionális, vallásos, kultikus és minden egyéb feltétel nélkül, - Jézus egyszerű 
szavában. S ez azt is jelenti, hogy az eszhaton már a jelen valósága. Jézusban a 
bűnbocsátó Isten van a földön. Nincs múlt és nincs jövő, ami Jézus bocsánatát 
megkérdőjelezhetné! S ezért nincs végzetesebb bűn, mint ezt a bocsánatot vi-
tatni és elutasítani (3,28kk!)! 

11 Jézus bocsánata erő, amely talpra állítja az embert és megújítja testi éle-
tét is, hogy „vinni tudja ágyát" és visszatérjen a család, a társadalom közösségé-
be. 12 A bocsánatnak és az életújulás „csodájának" ez a kapcsolata elválasztha-
tatlan (ευ9υς = euthüsl). A gyógyulás forrása rejtve maradhat az emberek előtt, 
de ténye kell, hogy „mindenki szemeláttára" valóságosnak bizonyuljon. 

Mindvégig, de itt a záróversben különösen is eltér a szinoptikusok fogalma-
zása. Mindegyik a saját szempontjai szerint formálja a szöveget. Márkra a vissz-
hang fokozása jellemző. Az extázisba csapó csodálkozás (εξισταναι = existanai 
Márkra jellemző szóhasználat!) és annak szóbeli kifejezése („Ilyet sohasem lát-
tunk!") már nemcsak a csodára vonatkozik, mint az eredeti csodaelbeszélésben 
(3-5a+llk), hanem Jézus bűnbocsátó és gyógyító hatalmának páratlanságára. 
Valami hasonlíthatatlanul új lépett általa a világba (vö. 1,27). 

Márk szándékának felel meg, hogy az extatikus visszhang mégis megáll a 
hagyományos Isten-dicsőítésnél. Jézus személyére senki sem figyel fel. Senki 
sem tesz vallást róla az írástudók vádjával szemben, akik nyomtalanul el is tűn-
nek az elbeszélés látóköréből. A szakasz kicsengésének ez a negatívuma jelzi, 
hogy az itt történtekkel nincs még minden elintézve. Még csak „útban" va-
gyunk - a százados vallomásához (15,39). 

12. Bűnösökkel közösségben: 2,13-17 (Mt 9,9-13; Lk 5,27-32) 

(13) És kiment ismét a tenger mellé és az egész sokaság odament 
hozzá és tanította őket. (14) És amint továbbment, meglátta Lévit, az 
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Alfeus fiát, amint a vámszedő helyen ült és szólt neki: Kövess engem! 
És felkelt és követte öt. (15) És történt, hogy amikor asztalhoz ült a 
házában, sok vámszedő és bűnös is asztalhoz ült Jézussal és az ö 
tanítványaival együtt, mert sokan voltak és követték öt. (16) És ami-
kor a farizeusok írástudói látták, hogy a bűnösökkel és vámszedőkkel 
eszik, szóltak a tanítványainak: A vámszedőkkel és bűnösökkel 
eszik! (17) És amikor ezt Jézus meghallotta, azt mondja nekik: N e m 
az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek: 
nem azért jöttem, hogy igazakat hívjak, hanem bűnösöket. 

Mint az előző szakaszban, itt is Jézus bűnbocsánatáról van szó. Ott hirdeti, itt 
gyakorolja. Magatartása Isten megvalósult bocsánata. A két szakaszt fogalmilag 
a αμαρτία = hamartia, ill. αμαρτωλός = hamartólos szavak kötik össze. 

A szakasz világosan tagolódik két részre: 13k és 15kk vk. Valószínű, hogy a 
vitabeszéd-gyűjteménybe eredetileg csak a második rész tartozott, ahol Jézus-
nak a bűnösökkel való asztalközössége a vitatéma. Márk kapcsolja ehhez -
szemléltető bevezetésként - Lévi elhívását. Az összekapcsolásra fogalmilag az 
ad alkalmat, hogy mindkét részben vámszedőkről van szó. A két rész így együtt 
azt a gondolatot is kifejezi, hogy a vámszedő Lévi tanítványsága nem kivételes, 
rendkívüli eset, hanem általános. Jézus bocsánata, elhívása valóban nem ismer 
korlátokat. A második részben feltűnik Jézus tanítványi seregének, az egyház-
nak a képe. 

13 Redakcionális vers. Márk tipikus helyzetrajza és szóhasználata. Jézus 
„ismét" (πάλιν = palin! vö. 2,1) a tengerpartra megy, az „eszhatológiai kinyilat-
koztatás" helyére, ahol az első négy tanítvány elhívása is történt (vö. 1,16). 
Nyomban feltűnik a „sokaság", éspedig az „egész". Ez a gyakran visszatérő, se-
matikus kép Jézus hatalmának vonzerejét, igényének egyetemességét jelzi 
Márknál (vö. 1,5). Mindenkinek szüksége van Jézus tanítására! Ismét a tanító 
Jézus képe kerül az események élére. Mindaz, ami történni fog, a hatalommal 
tanító Jézus megnyilatkozása (vö. 1,22.27; 2,2). 

14 Nem tudjuk meg, hol volt Lévi vámszedő-helye (a tengerparton?) és 
milyen vámot szedett. Csak az a fontos, hogy a „továbbmenő" (vándor!) Jézus 
őt is munka közben, konkrét élethelyzetében „látja meg" kiválasztó tekinteté-
vel, mint az első négy tanítványt is (1,16.19). Az elhívás leírása és teológiai 
hangsúlya is megegyezik. Jézus hatalmas szavával beleszól Lévi életébe és ta-
nítványává, követőjévé teszi. A tanítványság alapja, lehetősége nem az ember 
kvalitásában van, hanem Jézus elhívásában. Ez itt még külön hangsúlyt kap 
azáltal, hogy Lévi vámszedő. A vámszedőket, mint a rómaiak szolgálatában álló 
népárulókat, a zsidóság megvetette. A farizeusok különösen is lenézték őket, 
mint akik a pogányokkal való gyakori érintkezés miatt tisztátalanokká lettek. 
Ehhez járult, hogy valóban nem voltak ártatlanok, hanem nagyon is alacsony 
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erkölcsi színvonalon élő, nyerészkedő emberek, akik pácienseiket alaposan 
megzsarolták (Lk 19,8). Mindezért vallásilag és társadalmilag egyaránt kiközösí-
tették és a nyilvánvaló bűnösök és a pogányok közé sorolták őket (vö. a 
„vámszedők és bűnösök" kifejezést, valamint Mt 18,17; Lk 19,7). - Mindezt 
Jézus is tudta, mégsem akadályozta meg abban, hogy Lévit követői közé hívja. 
Ilyen radikális Isten kegyelme, amely Jézussal megjelent a földön (2,10). Áttör 
minden vallásos és társadalmi előítéletet, korlátot. Minden bűnt megbocsát 
(3,28!). A legmegvetettebbek, a legmélyebbre süllyedtek előtt is szélesre tárja 
az Istennel való közösség kapuját. Nem ismer reménytelen esetet! 

15 Lévi nem az egyetlen! „Sokan voltak és követték őt" - fűzi bele Márk a 
hagyományos szövegbe, ezzel is erősítve a két egység kapcsolatát. Jézus asztal-
társaságának tagjairól - akárcsak Léviről s az első négy tanítványról - ez a leg-
fontosabb tudnivaló: „követték őt! - Nem egészen világos, hogy kinek a „házá-
ban" történik az esemény. Az új kezdés („és történt") mellett ez is arra vall, 
hogy eredetileg két önálló egységről van szó. Lehet, hogy a hagyományban még 
Jézus „házában" volt a vendéglátás. Lukács már világosan Lévi házáról szól és 
Márk összefüggésében is ez a lehetőség a valószínűbb. Márknál Jézusnak nincs 
„háza", sem „otthona". Vendég mindenütt, mint a kiküldött tizenkettő is 
(6,10). - Márknál itt találjuk először a „tanítvány" (μαΘητης - mathétés) megje-
lölést, amely az egész szinoptikus hagyományban a Jézus-követők egy kisebb 
csoportját jelöli. Számuk Lukácsnál jelentősen nagyobb, mint 12 (vö. Lk 6,13; 
10,1.17). Máté és Márk mindig a tizenkettőre gondol. Szerepük Márknál követ-
kezetesen végiggondolt koncepciót jelent (vö. Bev. C. 2. b.). Itteni kiemelésük 
sajátos beállítást ad a leírásnak. Jézus közösségének ők mintegy a törzstagjai. Az 
természetes, hogy Jézus velük asztalközösségben van. De most új „tagok" jön-
nek: a zsidóságban megvetett, kiközösített, pogányokkal egy szinten levő 
„vámszedők és bűnösök". Nekik is van helyük Jézus asztalánál? Ez a szakasz fő 
kérdése, vitapontja. A megfogalmazásból látszik hogy az elbeszélő nemcsak arra 
a botrányra gondol, amit Jézusnak a vámszedőkkel való asztalközössége a fari-
zeusok számára annak idején jelentett, hanem arra az őskeresztyénségben égető 
kérdésre is, hogy a pogányoknak van-e helyük Jézus egyházában. Sőt: zsidóke-
resztyén ülhet-e egy (úrvacsorai) asztalhoz pogánykeresztyénnel (vö. Gal 2,11-
16 stb.)? 

Valószínűleg ebbe az irányba mutat a „vámszedők és bűnösök" kifejezés is, 
amelynek értelme vitás. Azonos a kettő? Vagy a „bűnösök" külön kategóriát 
jelentenek (nyilvánvaló gonosztevők, züllöttek stb.)? J. Jeremias szerint legke-
vésbé valószínű, hogy „a föld népére" kell gondolni. Ebbe a farizeusi kategóri-
ába mindenki beletartozott, aki nem volt farizeus, tehát nyilván maga Jézus is. 
Valószínűbb, hogy a „bűnösök" kifejezésnek általánosító értelme van („vám-
szedő-félék") és olyanokat jelöl, akik általában erkölcsileg elmarasztalhatók és 
zsidó mércével „tisztátalanok" voltak. A szinoptikusoknál különösképpen is a 
pogányokra utal (vö. Mk 14,41; Mt 18,17; - Mt 5,47; pogány = bűnös: Lk 6,33). 
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16 Megkezdődik a vita. Ismét az írástudók képviselik az ellenvéleményt, 
mint 2,6k-ban. Itt is váratlanul jelennek meg. Ez az elbeszélés sematikus jelle-
gét mutatja: általában is így szokott történni. Ahol Jézus megjelenik, ott mindig 
újra feltűnnek ők is. ő k Jé zus működésének negatív háttere. Általuk kap Jézus 
szava, magatartása éles kontrasztot. A szöveg közelebbről is jellemzi őket: a 
farizeusok írástudói. A farizeizmus a törvényt és a hagyomány rendelkezéseit 
szigorúan megtartó laikus kegyességi mozgalom volt. Az írástudók, tehát a kép-
zett, hivatalos teológusok egy része is közéjük tartozott (vö. Pröhle, Lukács 96. 
lp.). Márknál az írástudók (21-szer) és a farizeusok (12-szer) fontos szerepet 
játszanak. Hol együtt, hol külön, hol másokkal együtt (Heródes-pártiak, vének, 
főpapok) a Jézust elvető zsidóság képviselői. Ez a legfontosabb vonásuk, s ezért 
Márk számára a zsidó kegyességi csoportok között levő lényeges különbségek 
nem jelentősek. Emellett Márk nyilván gondol saját kora farizeusaira, írástudói-
ra is, akik az ő korában a zsidó kegyesség legfőbb irányítói és a keresztyénség 
első számú ellenségei voltak. 

A vitapontra már utaltunk. Az ilyen asztalközösség, azaz kultikusan tisztátala-
nokkal, pogányokkal együtt enni és inni, kegyes zsidók számára az egyik legna-
gyobb botrány volt. Jézus ezt megtette. A húsvét utáni zsidókeresztyénség vi-
szont ezen a ponton nagyrészt visszaesett a zsidóság szintjére. Ez a húsvét utáni 
vitahelyzet tükröződik itt is a szakasz megfogalmazásában. Az írástudók nem 
Jézusnak, hanem a tanítványoknak mondják el a vádat (mint húsvét után, ami-
kor Jézus közvetlenül már nem megszólítható), 17 viszont a vádra nem a tanít-
ványok, hanem maga Jézus válaszol, mert a kérdés eldöntésére húsvét után is 
egyedül Jézus illetékes, az ő szava és magatartása a mértékadó. 

Jézus válaszának két része van. Az első egy közmondásszerű hasonlat, ame-
lyet görög vándorfilozófusok is használtak az egyszerű néppel való kapcsolatuk 
magyarázataként. Itt Jézus asztalközösségét értelmezi. Azzal, hogy Jézus egy 
asztalhoz ül a vámszedőkkel és bűnösökkel, olyasmi történik, mint amikor az 
orvos felkeresi a betegeket és meggyógyítja őket. A gyógyulást maga az asztal-
közösség, a bűnösökkel való együttlét jelenti. A bűnösök Jézus közösségében 
magának Istennek a közösségébe kerülnek vissza s ezzel kimondatlanul is a 
bűnbocsánat valósul meg. 

Ezt a hallatlan isteni igényt indokolja Jézus válaszának második része, amely 
az ún. , jöttem "-igék sorába tartozik (vö. 1,38; 10,45) és Jézus küldetéstudatát 
fejezi ki. Amit Jézus tesz, abban Isten végső akarata valósul meg, s ez a végső 
isteni akarat nem a bűnösöket eltaszító ítélet, hanem a legmélyebbre süllyed-
teket is hívogató, befogadó kegyelem. Sőt a mondat polemikus fogalmazása 
egyenesen azt jelenti, hogy Jézus küldetése csak bűnösökre vonatkozik és 
egyáltalán nem respektálja az „igazakat", vagyis az önmagukat igaznak tartó 
farizeusok kegyességét. 

Az „igazak" és „bűnösök" ótestamentumi (Zsoltárok!) megkülönböztetése Jé-
zus korában főként a farizeusokra volt jellemző. Természetesen önmagukat 
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tartották igazaknak, mivel ők a törvény követelményeinek pontos megtartására 
törekedtek. Jézus igehirdetésének fényében e kegyességnek négy alapvető 
tévedése van: 1. Az ember Istennel való kapcsolatának alapját az ember vallásos 
teljesítményében látták. 2. Nem ismerték fel, hogy a legkegyesebbek is csak 
bűnösökként állhatnak Isten előtt. 3. Önigazságuk alapján zárt közösséget alkot-
tak és elkülönültek másoktól. 4. Torz istenképük volt. Nem ismerték fel, hogy 
Isten minden emberi teljesítménytől függetlenül, szabadon hív mindenkit a 
maga közösségébe és részesít bűnbocsátó kegyelmében. Mivel Jézus ennek a 
szabad kegyelmű Istennek a közelségét hirdette és ezt a korlátlan kegyelmet 
gyakorolta, azért lett egész magatartása botránnyá a zsidó kegyesség számára. 
De a keresztyén kegyesség is ugyanebben a veszélyben van, ha önigazsággá 
lesz. Aki kegyességét saját teljesítményének tekinti, és Istenhez való kapcsola-
tát arra építi, annak „nincs szüksége" többé Jézusra (17a!). 

Jézus válaszának radikalitását az őskeresztyénségtől kezdve egészen a mai 
írásmagyarázókig sokan próbálták enyhíteni, és az „igazak" igazságát legalább 
részben megmenteni. Már a nagyszinoptikusok is „kiegészítik" a mondatot. 
Máté egy hózseási idézettel (6,6), Lukács pedig a „megtérésre" szó betoldásá-
val. Míg a márki forma alapjában kérdőjelezi meg az „igazak" igazságát, addig 
ez náluk csak bizonyos korrekciót kap, de lényegében érintetlen marad. A kü-
lönbség leginkább a lukácsi formánál látszik. Míg Márknál Jézus szava ítéletet 
jelent az „igazakon", mert „nincs szükségük" Jézusra, sőt vádolják és elutasít-
ják őt (vö. 3,28kk!), addig Lukácsnál Jézus védekezik, igazolja magát: nem 
bűnpártolás a bűnösökkel való asztalközössége, hanem megtérésre hívás. Ez 
egyúttal a megtérés fogalmának etikai irányba eltolódó önállósulását is jelenti. 
Márknál Jézus nem „megtérésre", hanem önmagához, vagyis a benne közel 
lévő kegyelmes Istenez hívja a bűnösöket. Jellemző, hogy a nagyszinoptiku-
soknál keresztyén változatban visszatér az „igazak" és „gonoszok" megkülön-
böztetése, és Márkénál lényegesen zártabb egyházfogalmat találunk. Márknál 
Jézus nem ismer „igazakat". Mindenki gonosz, bűnös, de mindenki meghívott 
az ő követésére és a vele való közösségre. 

Az egész szakasz Márk egyházfogalmának egyik legszebb képe, amely egé-
szen közeli párhuzamban van az úrvacsorai jelenettel (14,17-25). Ott is, itt is a 
megvádolt Jézust látjuk az asztaltársaság középpontjában, akit az „igazak" vádja 
keresztre juttat. Körülötte az őt követő bűnösök, akikkel együtt eszik, s éppen 
ezzel az asztalközösséggel részesíti őket a közeljött Isten országa ajándékában: a 
bűnbocsánatban, vagyis az Istennel való közösségben. Jézus gyülekezetébe 
mindenki belefér. Az ő asztala senkinek sem magas! 

13. Böjt? 2,18-22 (Mt 9,14-17; Lk 5J3-39) 

(18) János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Jönnek és azt 
mondják neki: Hogy van az, hogy János tanítványai és a farizeusok 
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tanítványai böjtölnek, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? (19) 
És azt mondta nekik Jézus: Böjtölhetnek a lakodalmi vendégek, ami-
kor a vőlegény velük van?! Ameddig velük van a vőlegény, nem böj-
tölhetnek. (20) De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőle-
gény, és akkor böjtölni fognak azon a napon. (21) Senki sem varr 
foltot új posztóból régi ruhára; különben a toldás kiszakít abból, az új 
a régiből és nagyobb szakadás támad. (22) És senki sem tölt új bort 
régi tömlőkbe; különben a bor szétrepeszti a tömlőket, s mind a bor 
kárba vész, mind a tömlők. 

A vitabeszéd-gyűjtemény újabb témája a böjtölés. Ez is ütközőpont Jézus és 
a zsidó vallásosság között. De az előző szakaszhoz hasonlóan itt is a húsvét utáni 
egyház szituációja van a háttérben. Erre mutat, hogy a vád csak a tanítványokat 
éri. Arról szó sem esik, hogy vajon maga Jézus böjtölt-e vagy nem. De mivel 
Jézus „felelős" a tanítványokért, őt kérdezik s ő válaszol. Persze a válasz is tipi-
kusan húsvét utáni megfogalmazás. Ráadásul nincs egységes gondolatmenete, 
felépítése. A szerkesztés benyomását kelti. A gyülekezeti használat során bő-
vülhetett s ebben valószínűleg szerepe van Márknak is. így a 21-22. vk-ben már 
nincs szó a böjtről. Jézusnak ezt a más (ma már ismeretlen) helyzetben elmon-
dott hasonlatpárját talán maga Márk kapcsolta ide. De a 19-20. vk. sem problé-
mamentesek. A 18. v. vádja megállapítja, hogy Jézus tanítványai nem böjtölnek. 
Jézus ezt helyesli és a lakodalmi hasonlattal meg is magyarázza (19a). Eddig tart 
a kiinduló kérdésre adott válasz. A folytatás viszont kiegészíti ezt azzal, hogy 
„jönnek napok" (ti. húsvét után), amikor majd elesik a vád, mert „elvétetik a 
vőlegény (= Jézus)" és „a lakodalmi vendégek (= a tanítványok") böjtölni fog-
nak. A kiegészítés tehát (19b.20.vk.) meglepő fordulatot hoz: a tanítványok Jé-
zus földi idejében nem böjtölnek, de húsvét után már igen, és Jézus mindkettőt 
helyesli. Feltételezhető ez a kettősség Jézusnál? Aligha! Miért volt szükség a 
kiegészítésre? Azért, mert a húsvét utáni zsidókeresztyénség már igen korán 
visszatért a böjthöz, s ennek igazolását Jézussal mondatta ki. így a kiegészítés az 
egész szakaszt ellentmondásossá teszi. Ez persze a nagyszinoptikusoknál ke-
vésbé probléma, mert náluk Jézus maga is böjtöl (Mt 4,2; Lk 4,2), sőt Máténál 
tanít is a böjtről (6,16-18). De Márknál Jézus nem böjtöl (vö. 1,13!), s az itteni 
kiegészítés ellene mond egész koncepciójának (vö. 7,1-23). Hogyan értette ő 
ezt a hagyományból átvett szakaszt, s mit válaszol végül is a böjt kérdésére? A 
szöveg elemzésével keressük a választ. 

18 Hol s mikor történt? - nem tudjuk meg. Csak a téma fontos. A zsidóság-
ban a böjt egyetemes alkalma évenként a nagy engesztelési ünnep volt, vala-
mint Kr. u. 70-től a templom pusztulásának emléknapja. Egyetemes böjtöt tar-
tottak nagy csapások idején is (háború, éhség, szárazság stb.). Ilyenkor a böjt a 
bűnbánat és a gyász kifejezője volt. Ezeken kívül egyes kegyességi csoportok 
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tagjai külön, önkéntes böjtöt is vállaltak magukra. Ez történhetett hónapokon, 
sőt éveken át vagy a hét bizonyos napjain. így a farizeusok hetenként kétszer, 
hétfőn és csütörtökön tartottak böjti napot (Lk 18,12). Tartalmilag a böjt teljes 
vagy hosszabb böjt esetén részbeni lemondást jelentett az étkezésről, a szoká-
sos öltözködésről, mosakodásról, hajápolásról, valamint a házaséletről. A böjt 
egészségügyi és önfegyelmező értéke kétségtelen (vö. 1 Kor 9,25-27). Vallástör-
téneti népszerűségét azonban nem ennek, hanem annak a hitnek köszönheti, 
hogy a böjttel az ember valamiképpen hatni tud Istenre, tehát Istent lekötelező 
vallásos teljesítményt visz végbe. Ezért kapcsolódik gyakran az imádsághoz, 
amelynek különös nyomatékot ad. A zsidó kegyesek, főként a farizeusok szerint 
az önként vállalt böjt engesztelést szerez a nép bűneiért és sietteti Isten orszá-
gának eljövetelét. 

Hasonlóan fontos szerepe volt a böjtnek Keresztelő János tanítványai, íII- a 
későbbi Keresztelő-szekta kegyességében. Lehet, hogy a szakasz eredeti meg-
fogalmazása csak rájuk vonatkozott (vö. Mt 9,14!) és egy későbbi átdolgozás 
során kerültek bele a farizeusok, hogy így az egész zsidósággal konfrontálja a 
keresztyén álláspontot a böjt kérdésében. Mindenesetre a farizeusoknak nem 
voltak tanítványaik. A kifejezés nyilván a „János tanítványaival" való párhu-
zamból ered. A szituáció leírása mindhárom szinoptikusnál eltér. Márknál egé-
szen felismerhetetlenek a kérdezők. Talán tudatosan is: mindenki, az egész 
zsidóság kérdez. 

A kérdezők vádként mondják ki a tényt: Jézus tanítványai nem böjtölnek. 
Nyilván maga Jézus sem böjtölt (vö. Mt 1 l,18k = Lk 7,33k). Ez a vonás is ahhoz 
a botrányhoz tartozik, amit Jézus igehirdetése és egész magatartása jelentett a 
zsidó kegyesség számára. A böjtölő és böjtöt hirdető Jézus képe a nagy-
szinoptikusoknál húsvét utáni visszaesést jelent a zsidó kegyesség szintjére. 
Miért mellőzte Jézus a böjtöt? Erre felel Jézus hasonlata. 

19a A lakodalom a zsidóságban - és általában a régi keleten - az öröm külön-
leges alkalma volt. Ünnepnapnak számított. Ünnepeken pedig egyenesen tilos 
volt a böjtölés. Az általában 7 napig tartó lakodalom akkor kezdődött, amikor a 
vőlegény megjelent a lakodalmas házban. A jó hangulatról a vőlegény barátai 
gondoskodtak. Valószínűleg rájuk céloz a υιοι του νυμφωνος = hüioi tou 
nümphónos kifejezés. Még fontosabb, hogy már az Ótestamentum a jegyesség 
képével szemlélteti Isten és a választott nép kapcsolatát (Ézs 61,10; 62,5; Hózs 
2,18-22). A lakodalom a végső üdvösség ideje. Ez a képanyag Jézus korában is 
eleven volt. A rabbinista teológia is használja. Innen ered az Énekek Éneke 
allegorikus alkalmazása is Isten és Izrael kapcsolatára (vö. Mt 22,l-14par; 25, 1 -
13; Jel 19,7k). 

Jézus hasonlata egész igehirdetésének súlypontjára mutat: itt van, jelen van 
a végső, üdvösséges idő. Maga Isten van jelen kegyelmével és jóságával. Ezért 
nincs se szükség, se lehetőség másra, csak az örömre. Isten jelenlétének ez az 
örömideje értelmetlenné tesz minden vallásos teljesítményt, amellyel az ember 
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hatni akar Istenre, hogy kegyelemre hangolja őt. Isten kegyelme, bocsánata 
nem válasz, nem ellenszolgáltatás az ember vallásos buzgóságára, hanem az ő 
szabad jóságának ajándéka. Böjtölni tehát ebben az örömidőben ugyanolyan 
képtelenség (itt van a hasonlítási pont!), mint egy lakodalomban (vö. 1,13 
magy.). - De mivel indokolja Jézus, hogy valóban itt a végső örömidő? Semmi-
vel! Egyszerűen állítja. S éppen ezzel mondja ki rejtve (implicite) hallatlan 
személyes igényét: mert ő itt van s ezt állítja, azért van itt a végső örömidő. A 
hasonlatot nem önmagáról mondja. Nem ő a „vőlegény". Ez csupán a lakoda-
lom képanyagához tartozik, és csak később alkalmazták Jézusra, ahogy Mt 
25,lkk-ban is. Jézus a hasonlat érvényességét, igazát köti önmagához. Mert ő itt 
van, azért van itt az üdvösség ideje, azért lehet úgy örülni és ujjongani, mint egy 
lakodalomban s azért nem lehet (μη δύνανται = mé dunantai) böjtölni. Ez a 
radikális indokolatlanság rejti éppen Jézus isteni igényét, amelyre csak hittel 
vagy kereszttel lehet válaszolni. 

19b-20 A húsvét utáni kiegészítésben persze már az implicit igényből exp-
licit krisztológia, a hasonlatból allegória lesz, s Jézus azonosul a vőlegénnyel. A 
kiegészítés tendenciájára már utaltunk: igazolni a húsvét után újra bevezetett 
böjtölést. 19b, amely Máténál és Lukácsnál hiányzik (Márk utáni betoldás?), 
hangsúlyozza, hogy 19a csak Jézus földi idejére (οσον χρονον - hoson chronon) 
érvényes és ezzel előkészíti a 20. verset. Vitás, hogy az „elvétetik" kifejezés 
mire vonatkozik (απαιρεσ9αι =apairesthai csak itt az egész ÚT-ban!). Lehetne 
a mennybemenetelre gondolni. A szó azonban inkább erőszakos elragadást je-
lent, s ezért valószínűbb, hogy Jézus halálára utal. Ilyen értelmű fordulatot talá-
lunk Ézs 53,8-ban is. 

A „jönnek majd napok" apokaliptikus szóhasználat. Lukácsnál az Ember Fia 
eljövetele előtti borzalmakra utal (vö. Lk 17,22; 19,43; 21,6; 23,29). Vagyis: Jé-
zus halála után a tanítványok magukra maradnak, és ebben a nehéz, apokalipti-
kus időben szükségük lesz majd a böjtölésre. Ennek a tipikusan apokaliptikus 
szemléletnek azonban az Újszövetség számos rétege ellene mond. így különö-
sen éppen maga Márk. Szerinte a megfeszített Jézus az evangélium által húsvét 
után is jelen van a világban (vö. Bev. C. 3.), s ezért a húsvét utáni idő is az üd-
vösség örömideje. 

Bizonyára Márk korrigáló ellenvéleményét jelzi, hogy a 20. vers végéhez 
hozzáfűzi: „azon a napon". A mondat értelme így szinte érthetetlenül nehézzé 
válik, de annyi világos, hogy a „napokat" egyetlen napra korlátozza. (A hozzáfű-
zést Máté elhagyja, Lukács többes számra változtatja vissza!) Mi lehet az értel-
me ennek a korlátozásnak? Melyik napra céloz Márk? A kutatók négy lehető-
ségre gondolnak: hetenkénti pénteki böjtnap, páskanapi böjt, nagypénteki böjt, 
nagyszombati böjt. Legtöbben az elsőt tartják a legvalószínűbbnek. Az 1. század 
fordulóján keletkezett Didaché nevű keresztyén irat azt mondja, hogy a keresz-
tyének ne kövessék a képmutatókat (= zsidók), akik hétfőn és csütörtökön böj-
tölnek, hanem ők szerdán és pénteken böjtöljenek. Lehet, hogy korábban csak 
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egy heti böjt napja volt a keresztyéneknek, péntek, és ennek a korábbi gyakor-
latnak a nyomát őrzi Márk szövege. így a régivel összeférhetetlen „új", amire a 
záróversek céloznak (21k), abban állt, hogy a keresztyének egy új napot válasz-
tottak a böjtölésre. Persze a böjt így is megmarad, s ez mutatja, hogy milyen 
messze vagyunk itt már a szakasz kiindulásától, ahol még a tanítványok egyálta-
lán nem böjtölnek s Jézus ezt megindokolja. - Magam még egy lehetőségre 
gondolok. Márk talán nem hetenként (vagy évenként) ismétlődő pénteki na-
pokra gondolt, hanem arra az egyetlen péntekre, amelyen Jézus „elvétetett", 
tehát meghalt. Ez a nap valóban nem volt „lakodalom" a tanítványok számára, 
hiszen nem volt velük a „vőlegény". Talán a böjtölést is szimbolikusan érti itt: 
nélkülözték Jézust, a „kenyeret" (vö. 8,14 magyarázatát!). Ha ez a megoldás 
helyes, akkor Márk konzekvens marad egész koncepciójához és magához Jé-
zushoz, aki bizonyára nem gondolta ideiglenesnek a böjt mellőzését, és aligha 
szólt tanítványainak egy később lehetséges kompromisszumról. Éppen ezt mu-
tatja a két záróvers. 

21—22 Jézus kettős hasonlata persze nem a böjt konkrét kérdésére vonatko-
zik, hanem általában jellemzi Jézus egész művét a zsidó kegyességhez való 
viszonyában. Önmagában egyik hasonlatnak sincs vallásos vonatkozása, hanem 
mindegyik egy-egy foglalkozási ág szabályát közli szakszerűen. Lehet, hogy 
Jézus a profán népi bölcsesség-mondások anyagából merít. Érdekes, hogy Jób 
13,28 (LXX)-ban is együtt szerepel a pusztuló tömlő és ruha. Közvetlen kapcso-
latról azonban aligha lehet szó. 

A hasonlatpár legtisztább formáját Márknál találjuk. Máté és Lukács allego-
rizálják a keresztyén böjtölés kompromisszuma irányába, különösen a második 
hasonlatot. Sok mai magyarázó is ezt teszi Márk szövegével. Valójában a két 
azonos értelmű(!) hasonlatban egy vonás a döntő: új és régi összeegyeztethetet-
len! Ez a radikalitás jellemző Jézusra. Ha nem is ismerjük az eredeti szituációt, 
kétségtelen, hogy az is vitahelyzet volt. A két hasonlat radikalitása ugyanolyan 
mély, mint 19a-é. Ott is, itt is valami képtelenségről, egymást kizáró ellentétről 
van szó. Nyilván ezt fedezte fel Márk, s ezért zárja így a szakaszt. Nem valami 
újat akar még mondani, hanem aláhúzni - most már a kompromisszumot (19b-
20. vk.), mint félreértési lehetőséget is kizárva - Jézus eredeti és egyértelmű 
szavát a böjtről: Isten kegyelmének örömideje van, s ezért Jézus tanítványai 
számára a böjtölés, mint Istenre hatni akaró vallásos teljesítmény, képtelenség. 
- Márk egész könyvének egyik legértékesebb vonása az, hogy érvényesíti Jézus 
igehirdetésének radikalitását, amelytől az egyház mindmáig annyiszor visszahő-
költ. 

14. Szombat? 2,23-28 (Mt 12,1-8; Lk 6,1-5) 

(23) És történt, hogy szombaton vetések között haladt át és tanít-
ványai menet közben kezdték tépdesni a kalászokat . (24) É s a fari-
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zeusok azt mondták neki: Látod, miért tesznek szombaton olyat, 
amit nem szabad? (25) ő pedig azt mondja nekik: Sohasem olvastá-
tok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett és megéhezett δ és a 
vele levők? (26) Hogyan ment be Isten házába Abjátár föpap idején 
és ette meg a kitett szent kenyereket, amelyeket nem szabad megen-
ni, csak a papoknak, és adott a vele levőknek is? (27) És azt mondta 
nekik: A szombat lett az emberért és nem az ember a szombatért, 
(28) tehát ura az Ember Pia a szombatnak is. 

Vö.: a 23. v.-hez 5 Móz 23,25 - 25k. vk.-hez 1 Sám 21,1-6 - a 26. v.-hez 3 Móz 
24,5-9. - A „szombat"-hoz Prőhle, Lukács, 104k. 

Az egész evangéliumi hagyomány tud arról, hogy Jézus és tanítványai össze-
ütközésbe kerültek a szombat megünneplésének zsidó rendjével. (A következő 
szakaszon kívül v.ö. még Lk 13,10-17; 14,1-6; Jn 5,1-19, 7,15-24; 9,13-17.) Sőt 
a szombat az egész első században ütközőpont maradt nem csak a keresztyénség 
és zsidóság között, hanem a keresztyénségen belül is. A zsidókeresztyének álta-
lában - bizonyos könnyítésekkel továbbra is a szombatot ünnepelték heti 
pihenőnapként (vö. Mt 24,20; Rm 14,5k). A pogány keresztyénség számára vi-
szont a szombatnak nem volt semmi jelentősége (vö. Gal. 2; ApCs 15). Lehet-
tek azonban olyan zsidókeresztyén irányzatok, amelyek - a körülmetélkedéshez 
hasonlóan - a szombat megünneplését is rá akarták kényszeríteni a pogányke-
resztyénekre (Kol 2,16; vö. még Gal 4,10). Egyébként a vasárnapnak, mint Jézus 
feltámadása emléknapjának megünneplése valószínűleg már a század első felé-
ben megkezdődött. Legkorábbi nyomai: lKor 16,2; Jel 1,10; ApCs 20,7. Az 
utóbbi szerint este tartottak úrvacsorai istentiszteletet. Kezdetben valószínűleg 
zsidókeresztyének számára sem jelentett a szombat és vasárnap párhuzamos 
ünneplése ellentétet. A kettő szembeállításának első írásos nyoma Ignatius 
magnesiai levelében található (9,1). 

Mivel tehát a szombat kérdése az őskeresztyénséget is erősen foglalkoztatta, 
érthető, hogy ennek nyoma az evangéliumok szombat-perikópáiban is megta-
lálható, sőt azok megfogalmazása többnyire a húsvét utáni szituációt tükrözi. 
Ezt mutatja ez a szakasz is. A farizeusok vádjára, amely nem Jézust(l), hanem a 
tanítványokat (= a húsvét utáni gyülekezetet) éri, három különböző választ ol-
vasunk (25k; 27 és 28). Az első egy pontatlan (emlékezetből?) ÓT-i utalás, 
amely, mint érvelési mód, nem jellemző Jézusra, annál inkább a zsidókeresz-
tyén és zsidó írástudók vitáira. Ezzel feszültségben áll a harmadik válasz. Míg az 
elsőben Jézus aláveti magát az ÓT-nak és azzal igazolja magát, itt a húsvét utáni 
explicit krisztológia az érvelés alapja, amely szerint Jézus, mint Ember Fia, fö-
lötte áll („ura") az ÓT-nak, vagyis a törvénynek s ezen belül a szombat törvé-
nyének is. A második válasz mindkét másikkal feszültségben van. Márk fűzhet-
te bele a szakaszba s minden bizonnyal ez mutatja Jézus eredeti érvelését a 
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szombat kérdésében. A kompozíciós jelleg és a szövegbizonytalanságok ellené-
re Jézus életének eredeti szituációjáról lehet szó, amelyet húsvét utáni szem-
pontok szerint fogalmaztak s értelmeztek. Talán 23-26 lehetett a megfogalma-
zás első fázisa, amelyet a vitabeszéd-gyűjtemény szerkesztője zárt le - az előző 
vitakérdésekre is utalva („...a szombatnak is!") - a 28. v.-sel. Márk a döntő vá-
laszt nyilván a 27. v.-ben látta. 

23 Itt sem tudjuk meg, hol történt az eset. A szöveg nehézkes. így is fordít-
ható: „...kezdtek utat törni, tépdesve a kalászokat." így azonban még nehezebb 
megtalálni a vádpontot. Tulajdonképpen arra is lehetne gondolni, hogy átlépték 
a szombaton megengedett gyaloglási távolságot (= 1000 láb = 800 m). De akkor 
a farizeusok is! Arról sem hallunk, hogy hova és miért mentek. Csak az ÓT-i 
párhuzamból (25k v.) lehet visszakövetkeztetni, hogy nem utat törni, hanem 
enni akartak. Máté és Lukács ki is egészítik a leírást: „ették a kalászokat". Ez 
önmagában megengedett dolog volt (5Móz 23,25). Viszont az írástudók hagyo-
mánya szerint a szemek kimorzsolása a kalászból aratásnak számított, és az ara-
tás beletartozott abba a 39 fő munkaágba, ami szombaton szigorúan tilos volt. A 
tanítványok tehát megengedett dolgot csináltak, de tiltott napon. Mindenesetre 
a vádpont nem jut világosan kifejezésre a szövegben. Csak Lukács említi kife-
jezetten a kalászok morzsolását. Mégis ez a legvalószínűbb alapja a vádnak itt is. 
- Az a magyarázat, hogy a tanítványok a Messiás előtt törik az utat, aki a szom-
batnak, mint Isten napjának beteljesedését hozza, tetszetős, de teljesen alapta-
lan. 

24 A farizeusok ismét váratlanul tűnnek fel (vö. 2,6.16). Farizeusi gondolko-
dású parasztok, akik tehát közel laktak? A sematikus szövegben erre nincs uta-
lás. Csak az a fontos, hogy azonnal megjelennek és kimondják a vádat, amely 
közvetlenül csak a tanítványokat éri. Jézus - húsvét után! - felette áll már a 
vádaskodásnak. A vád is sematikus, összefoglaló jellegű. Bármely más szombat-
szegésre is alkalmazható: olyat tesznek szombaton, „amit nem szabad". A farize-
usi kegyesség és a kazuisztikus zsidó írástudomány tipikus jogi kifejezése. Az 
eredetileg pihenő napnak és örömünnepnek tekintett szombat megünneplését 
a hagyomány fejlődése során egyre szaporodó tilalmak és parancsok szabályoz-
ták, amelyeknek puszta ismerete is komoly feladat volt, és az ünnepet „elhor-
dozhatatlan" teherré tették (ApCs 15,10). „Szabad? Nem szabad?" Ez minden 
idők kazuisztikus, mechanizálódott kegyességének a kérdése. 

25-26 Jézus első válasza egy írásbizonyíték. A „sohasem olvastátok" fordulat 
az írástudói vitatkozás tipikus formulája (vö. 12,10.26; Mt 12,5; 19,4). Feltétele-
zi, hogy az írás a vitatkozó felek számára döntő, feltétlen tekintély. Jézus írás-
szemlélete ennél lényegesen szabadabb és kritikusabb volt. ő az élő Isten felől 
tekintett az írásra, éspedig abban a bizonyosságban, hogy „elközelített", meg-
érkezett Isten kegyelmének végső, üdvösséges ideje. Ennek itt nyoma sincs. A 
vitatkozás szintje nem emelkedik a rabbiké fölé. 
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AzÓT-i hivatkozás több ponton is téves. lSám 21,1-6-ban nem Abjátár fő-
pap, hanem Ahimelek pap szerepel. Dáviddal nincs senki. Nem Dávid megy be 
Isten házába (= a szentsátorba), hanem a pap adja neki oda a szent kenyereket. 
Nincs szó arról, hogy Dávid éhes. Inkább útravalót kér. - De még a Dávid ese-
tének itteni téves leírása sem felel meg a tanítványokról adott helyzetrajznak 
(23.v.). A tanítványok nem éheznek, mint Dávid és a vele levők. Csak Máté 
egészíti ki a helyzetrajzot ezzel a vonással. Ha Dávid a vele levőkkel együtt 
evett, akkor ennek az felelne meg, hogy Jézus is tépdesse a kalászokat. Ebben 
az esetben messiási utalásra lehetne gondolni: a Dávid Fia-Jézus ugyanazt teszi, 
mint Dávid, s így maga Dávid igazolja utódját. Lehet, hogy az őskeresztyén 
írástudományban ilyen messiási írásbizonyítékként is használták Dávid esetét. 
Az utalás legfőbb hiánya azonban az, hogy Dávid esetében szó sincs szombatról. 
Csak egy későbbi rabbihagyomány teszi szombatra, de a mi szövegünkben erre 
nincs utalás. Vagyis a tanítványok és Dávid között az a különbség, hogy míg 
Dávid valami tiltott dolgot cselekszik, addig a tanítványok tilos napon tesznek 
valamit, ami önmagában nem tilos. Hol van tehát köztük párhuzam? Ott, hogy 
mindkét esetben történik valami, ami „nem szabad", hogy történjék Az ellen-
érv tehát nem ez: Dávid és társai is megszegték a szombatot! Hanem: Dávidék 
is tettek olyat, amit nem szabad, tehát ők is megszegték a törvényt! Vagyis Dá-
vid esete nem a szombat kérdésében igazolja a keresztyéneket, hanem általá-
ban igazolja eltérésüket a zsidó, farizeusi kegyesség rendjétől. Itteni használata 
tehát nem jelent konkrét bizonyítékot. Ezt Máté is észrevette s ezért még egy, 
jobban ideillő bizonyítékra is hivatkozik (4Móz 28,9k). 

Ehhez járul, hogy Dávid esetének leírásában nagy hangsúly van a szükséghely-
zeten: „szükséget szenvedett és megéhezett". Ilyen esetekben a rabbi-hagyomány 
is megengedi a szombat egy-egy tilalmának áthágását. Az elbeszélő nyilván a 
tanítványok kalásztépésére is így tekintett, noha ezt külön nem említi. Vagyis: 
az érvelés végül is érintetlenül hagyja a szombat farizeusi rendjét és az attól 
való (keresztyén) eltérést kivételes, szükséghelyzetként tünteti fel. Ez azt je-
lenti, hogy az érvelés nem mutat semmi keresztyén sajátosságot. Nem lépi át a 
zsidó vallásosság határait, ahol szintén voltak enyhébb, engedékenyebb és szi-
gorúbb irányzatok. Itt látszik, hogy ez az érvelés milyen messze van Jézus egy-
értelmű, radikális állásfoglalásától, amelyet a következő versben olvasunk. 

27 A και ελεγεν αυτοις = kai elegen autois (= és azt mondta nekik) tipikus 
márki fordulat. Rendszerint valami új mozzanatot vezet be (vö. 4,11.2124; 7,9; 
8,21; 9,1). Jézus szava önálló mondásként juthatott Márkhoz, aki ebben (és a 
következő versben) látta a döntő szót a szombat kérdésében. 

Már a mondat atmoszférája is egészen más, mint az előzőé. Jézus nem az 
írásra hivatkozik, hanem az írás által csak tanúsított isteni tényre, éspedig a 
teremtés tényére (εγενετο = egeneto = lett, vö. 1,4). Isten az embert nem azért 
teremtette, hogy megtartsa a szombatot! Hogy ez az állítás milyen felháborító 
volt zsidó fülek számára, azt akkor érezzük meg, ha tudjuk, hogy Jézus korában 
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(és már jóval előbb is) a szombat megünneplését tartották a zsidó vallásosság 
legfőbb ismertetőjelének. A szombat törvénye (3. parancsolat) felette állt az 
összes többi törvénynek. Volt olyan felfogás, amely szerint a szombatot először 
a mennyben ünnepelték, és Izraelt azért hívta el Isten, hogy legyen a földön 
egy nép, amely megtartja a szombatot. Mindebben a zsidó vallásosság jellegze-
tes törvényszemlélete mutatkozik meg: a törvény mint Isten rendelése az em-
ber fölött áll, önmagában és önmagáért való, abszolút isteni rend, amely minden 
emberi körülménytől függetlenül érvényes. Ezért az embernek nincs joga a 
törvény értelme és célja felől kérdezni. Kérdezés nélkül, vakon kell engedel-
meskednie s csak így várhatja Isten áldását. Jézus ezt az egész szemléletet át-
húzza, ill. ellenkezőjére fordítja. Nem a törvény, nem a szombat áll az első he-
lyen, hanem az ember. Az ember a teremtés célja! Minden, még a szombat is 
érte van, neki van alárendelve! Jézus emberszemléletének egyik legmélyebb 
pontja tűnik itt elő, amelyet az intézményeibe, saját vallásos életrendjébe be-
lemerevedett egyház ugyanúgy képtelen elfogadni, mint akkor a farizeizmus. 
Már Máté és Lukács is túlzásnak érezhették ezt a radikalitást, s ezért hagyták ki 
saját elbeszélésükből ezt a mondatot. 

Persze Jézus nem hirdet erkölcsi anarchizmust, hanem Isten akaratának új 
megértését. Nem vonja kétségbe, hogy a szombat, mint heti pihenőnap, Isten 
teremtési rendje. De nem önmagáért való rend. Értelme és célja abban van, 
hogy az ember javát szolgálja. Jézus szerint ez a mértéke nem csak a szombat-
nak, de minden törvénynek. Ami nem az ember javát szolgálja, hanem az em-
bert egy önmagáért való vallásos praxis szolgájává teszi, az nem Isten akarata, 
még ha Mózes mondja is. 

Egy 2. századi rabbi hasonló mondata így hangzik: „Isten nektek adta a 
szombatot és nem titeket adott a szombatnak." Ez a rabbinista gondolkodással 
egyébként is ellentétben álló mondat csak arra vonatkozik, hogy életveszély 
esetén át lehet lépni a szombatra vonatkozó rendet. Tehát a szükséghelyzet 
kivételes esetéről van szó, mint Dávidnál is. Jézus szava univerzális. Mindig az 
ember java a döntő! 

Kétségtelen, hogy Jézus ezzel a mondattal mélyen megsértette a zsidó ke-
gyesség szombat-szemléletét. Éppen ezért nem véletlen, hogy Márk a szombat 
kérdését is azok közé a vitapontok közé sorolja, amelyek Jézust keresztre juttat-
ták (3,6). 

Ugyanakkor ez a vers tipikus példája az ún. implicit krisztológiának. Jézus 
fölébe helyezi magát a törvénynek. De nem önmagával, hanem Isten teremtő 
akaratával érvel. Isteni igényt támaszt, de ezt nem indokolja semmivel. Egysze-
rűen döntés elé állít bennünket: igazat adunk-e neki? Ezt az implicit isteni 
igényt explikálja a következő vers. 

28 A ωστε = hóste (= úgyhogy, tehát) arra utal, hogy ez a vers az előzők kon-
zekvenciája. De mire vonatkozik közelebbről? Máig előfordul H. Grotius véle-
ménye, hogy az „Ember Fia" kifejezés egyszerűen „embert" jelent s így itt az 
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előző versre történik utalás: az ember, akiéit a szombat lett, ura a szombatnak. 
Csakhogy az előző vers szerint az ember csak célja a szombatnak. A szombat ura 
a teremtő Isten. De azért is helytelen ez a kapcsolás, mert az „Ember Fia" meg-
jelölés Márknál mindig Jézusra vonatkozó messiási cím. Ha viszont krisztológiai 
megjelölésről van szó, akkor ez nem következik sem az előző versből, sem a 
Dávidra utaló érvelésből. Ezért valószínű, hogy ezt a zárómondatot a vitabeszéd 
gyűjtője helyezte gyűjteménye végére. így a mondatnak hármas értelme van: 

Önmagában azt jelenti, hogy Jézus, mint az eljövendő Ember Fia (13,26) 
mindenki mással szemben jogosult arra, hogy a szombat zsidó rendjét megvál-
toztassa. Ez az apokaliptikus érvelés persze lényegesen kevesebbet mond, mint 
Jézus megelőző mondata, mert a „szombat lett az emberért" univerzalilzmusát 
leszűkíti az Ember Fia speciális esetére. 

A vitabeszéd-gyűjtemény lezárásaként viszont - H. W. Kuhn helyes feltételezése 
szerint - a mondat összefoglalja az eddigi vitapontokat, tehát a bűnbocsánat 
(2,1-12), az asztalközösség (2,15-17), a böjt (2,18-22) és a szombat ( 2,23-26!) 
kérdését és megállapítja, hogy Jézus, aki már itt a földön (2,10) az eljövendő 
Ember Fia hatalmával szólt és cselekedett, egyedül illetékes ezekben a kérdé-
sekben dönteni. Az Ember Fia messiási cím tehát, amely a szombat-perikó-
pából nem következik, visszautal a gyűjtemény első egységére (2,10) s ezzel ad 
krisztológiai keretet a gyűjteménynek. Ugyancsak az egész gyűjteményre utal 
vissza az „is" (,,...a szombatnak is") szócska, amelynek a szombat-perikópában 
nincs értelme. A 3,1-6 szakasz viszont már nem tartozott a gyűjteményhez. Ez a 
szövegsajátosságok mellett azért is valószínű, mert ismétli a szombat-témát, és 
ugyanakkor kívül esik az Ember-Fia-krisztológia keretén. 

Márk összefüggésében a 28. v. jelentősége leszűkül, sőt a 27. v. és 3,6 felől kor-
rekciót kap. A 27. v. betoldásával a mondat új, márki értelme ez: az Ember Fia-
Jézus hatalma (κύριος = kyrios!) abban nyilatkozik meg, hogy univerzálisan, 
minden embernek alárendeli a szombatot s így mindenkit megszabadít annak 
terhétől. Ehhez járul 3,6 korrekciója: arra a kérdésre, hogy ki ez a hatalommal 
szóló és cselekvő Jézus, Márknak nem elegendő válasz az „Ember Fia" messi-
ási cím, amivel az eredeti gyűjtemény zárul. Ezt a címet még értelmezni kell: a 
halálba menő Jézus ez az Ember Fia, aki „ura a szombatnak". 

15. Életet menteni! 3,1-6 (Mt 12,9-14; Lk 6,6-11) 

(1) És bement ismét egy zsinagógába és volt ott egy kiszáradt ke-
zű ember. (2) És lestek őt, vajon szombaton meggyógyítja-e, hogy 
vádolhassák őt. (3) És azt mondja a kiszáradt kezQ embernek: Állj 
fel középre! (4) És azt mondja nekik: Mit szabad szombaton: jót 
tenni vagy rosszat tenni, életet menteni vagy ölni? Azok pedig hall-
gattak. (5) És végignézett rajtuk haraggal, igen elszomorodva szívük 
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keménysége miatt, és azt mondja az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! 
És kinyújtotta és rendbe jött a keze. (6) És kimentek a farizeusok és 
a Heródee-pártiakkal azonnal határoztak ellene, hogy elpusztítják öt. 

Vö. az előző szakasz magyarázatát is! Különösen 2,28-at! 

Márk a hagyományos gyűjteményhez újabb szombat-perikópát kapcsol. A 
témaismétlésben fokozás van. Az előző szakaszban Jézus meghirdeti az új, em-
berközpontú erkölcsiséget, itt pedig gyakorolja azt. Ezzel végleg kitűnik Jézus 
és a farizeusi kegyesség kibékíthetetlen ellentéte, ami az egész vitabeszéd-
sorozat főtémája. Márk a 6. v.-ben az egész sorozat konzekvenciáját vonja le. 

1 Az eddigi vitákkal szemben a színhely most egy zsinagóga. A πάλιν = pa-
lin (= ismét) Márk jellemző fordulata (vö. 2,1). A korábbi zsinagóga-elbe-
szélésekre utal vele (1,21.39). Ez is mutatja, hogy 3,1-6-ot Márk fűzi a vitasoro-
zathoz. A figyelem azonnal a segítségre szoruló ember felé fordul. Az „ember" 
szó háromszor ismétlődik a szövegben s mindháromszor nyomatékkal. 

2 Feltűnő, hogy csak a 6. v.-ben tudjuk meg, kik a rosszindulatú leskelődök, 
ti. a farizeusok. Sőt, úgy tűnik, mintha az egész zsinagóga csak velük volna tele 
(vö. 5. v.). Az is meglepő, hogy nem az 1. v.-ben, hanem csak itt, a 2. v.-ben, 
szinte utólag tudjuk meg, hogy szombat van. Lehetséges, hogy a szakasz egy 
egyszerű zsinagógai csoda elbeszélése volt eredetileg, ahol még nem volt szó 
vitáról, hanem csak kíváncsi érdeklődésről: „(a jelenlevők) figyelték, vajon 
meggyógyítja-e". A jelenlegi szakasz ennek erőteljes átdolgozása, ahol a csoda 
már csak mint a vita eszköze szerepel. Hasonló átdolgozást figyeltünk meg 2,1-
12-ben is. 

Hogy Jézus csodát tesz, az itt már az ellenfelek számára is természetes. Őket 
csak az érdekli, vajon Jézus elköveti-e a „szombatigyógyítás" bűnét. A gyógyítás 
ui., mint munka, tilos volt szombaton. Csak az életveszély esete volt kivétel. Itt 
azonban nyilván krónikus, nem életveszélyes betegségről van szó. Ha tehát 
Jézus mégis meggyógyítja a beteget, akkor - a tanítványokhoz hasonlóan (2,24) 
- olyat tesz, amit „szombaton nem szabad". Az ellenfelek persze nem tárgyila-
gos megfigyelők. Eleve azzal a gondolattal figyelik Jézust, hogy „vádolhassák 
őt". Csak újabb bizonyítékot keresnek ellene, mint 14,55-ben is. A κατηγορειν 
= katégorein (= vádolni) ezen kívül csak 15,3k-ban fordul elő. Tehát máris a 
szenvedéstörténet szituációjában vagyunk. Márk koncepciójában ez a vonás 
különösen fontos: Jézus kezdettől fogva a zsidó kegyesség vádjának árnyékában 
szól és cselekszik - az emberért! 

3 A zsinagóga helyiségében körben guggolók közül Jézus felállítja és közép-
re küldi a beteg embert. A rövid, parancsszerű utasításban máris Jézus hatalma 
nyilatkozik meg. Mondani sem kell, hogy a beteg engedelmeskedett. A kép 
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tudatosan jelképes. Mintegy előre megjeleníti, amit majd Jézus mond. Számára 
az ember áll a középen. Az ember a legfontosabb! Jézus egész „erkölcstana" 
benne van ebben a képben. 4 Majd - a rabbinista vitatkozás stílusában - kérdés 
formájában mondja ki radikális tanítását. 

A farizeusi kegyesség alapkérdéséből indul ki: „mit szabad szombaton?" De 
azonnal megmutatja, hogy ez a kérdésfeltevés alapjában hamis, mert elfedi, sőt 
figyelmen kívül hagyja az egyetlen igazi, erkölcsi alternatívát: jót tenni vagy 
rosszat tenni? Az ember mindig e két lehetőség előtt áll és nincs is több lehető-
sége. Valamelyiket mindig választania kell, akár szombaton, akár hétköznap. 
Vagy jót tesz vagy rosszat! Semlegességre nincs lehetőség! De éppen a semle-
gesség hamis lehetőségét hirdetik, sőt parancsolják Jézus ellenfelei, amikor 
tiltják, hogy Jézus jót tegyen szombaton. Jézus szerint azonban jót nem tenni = 
rosszat tenni (vö. Jak 4,17). Ezzel Jézus alapjaiban kérdőjelezi meg a szombat 
megünneplésének zsidó rendjét, és persze minden olyan vallásosságot, amely -
akár Istenre hivatkozva is - bármit fontosabbnak tart a konkrét jót cselekvésnél. 

A jó és rossz alternatíváját Jézus egy második ellentétpárral magyarázza. Ε 
másodikat nem önmagában, hanem az első jellemzéseként kell értenünk. A 
jótett abban bizonyul jónak, hogy menti az emberi életet (ψυχη = psüché = az 
ember élete, személyisége; - a „lélek" fordítás itt kevés). A rossz tett viszont 
(akár aktív tettként, akár a jó elmulasztásaként) öli, pusztítja az életet (vö. Mt 
5,21k). Jézus etikájának ugyanazzal a mélységével találkozunk itt is, mint 2,27-
ben. Számára az ember a legfontosabb. S ezt Jézus úgy hirdeti, mint aki Isten 
akaratának igazi, végső értelmét tárja fel. Isten akarata ez: életet menteni! Jézus 
ebben látja saját küldetését s erre az új, Isten előtt egyedül kedves erkölcsiség-
re tanít és hív mindenkit. 

Az ellenfelek hallgatása nem zavart jelent. Még kevésbé igazat adást. In-
kább elszánt tudatosságot, mint 14,61-ben Jézusnál (vö. 15,5). Kezdettől tudják, 
mit akarnak, s ezen már Jézus szava nem változtat. Csak a bizonyítékra várnak 
még. 5 Éppen ezt az elvakult, megszólíthatatlan magatartást nevezi a szöveg „a 
szív keménységének". Ez az Ézs. 6,10-ből származó fogalom az ÚT-ban elég ritka. 
A főnévi forma, πωρωσις = pórósis (= megkeményedés, megkövülés) 5-ször, az 
igei forma, πωρουν = p&roun (= megkeményít, kőkeménnyé tesz) 3-szor találha-
tó. Mégis fontos tartalmat hordozó fogalom. Gyökere a „kő" szó. Az ÚT-ban 
csak átvitt értelemben találjuk. Többnyire az emberi szívre vonatkozik. Csak 
Márk, János és Pál használják. A „megkeményedésben", Ézs 6,10-hez hasonló-
an, az ÚT szerint is Isten ítélete megy végbe, amely válasz az ember hitetlen, 
engedetlen magatartására. Márknál a főnévi forma csak itt, az igei forma kétszer 
található (6,52; 8,17) s mindkétszer a tanítványokra vonatkozik. Itt azt a fanati-
kus vallásosságot jelöli, amely Istenért buzog, s közben teljesen vak és közö-
nyös a bajbajutott ember nyomorúsága iránt. 

Erre a vallásos embertelenségre Jézus haraggal tekint. Feltűnő, hogy ezt a 
mondatot, amely Jézust indulatosnak ábrázolja, Máté és Lukács kihagyja. Bizo-
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nyára túlságosan „emberinek" érezték ezt, ami a megdicsőült Úrhoz már földi 
életében sem illett. Márknál annál nagyobb hangsúly van az „indulatos" Jézus 
képén (vö. 1,41). Persze Márk sem arra gondol, hogy Jézusnak hamar haragra 
lobbanó természete volt. Az οργη = orgé (= harag) apokaliptikus eredetű szó-
használat és az ÚT-ban túlnyomórészt Isten ítéletét jelöli. Jézus haragjában 
tehát Isten ítélete van jelen. Az ellenfelek magatartására nincs mentség. De 
hogy Jézus haragja nem féktelen gyűlölet, mint ellenfeleié, azt jelzi, hogy „igen 
elszomorodot". A συλλυπεισθαι = sullupeisthai (csak itt, az ÚT-ban!) jelenthet 
részvétet, de a συν- = sun- igekötő fokozásként is érthető. Itt ez utóbbi valószí-
nűbb (vö. 14,34). Jézus sajnálja, hogy ellenfelei idáig jutottak. Ez azonban nem 
bénítja meg embermentő aktivitását. Megfenyegetetten, kemény szívek között 
is teszi, amit tanít s amire küldetett: életet ment! Az azonnali gyógyulás a cso-
daelbeszélésekben általában Jézus hatalmának nagyságát mutatja. Itt azonban 
nem a csodán van a hangsúly, hanem a kontraszton: Jézus halála árán is hű ma-
rad az emberhez, menti az emberi életet! (Vö. 15,31.) A tudatos szombatszegé-
sért ui. megkövezés járt. 

6 Az ellenfeleknél is tetőfokára jut a kontraszt: ők, akik tiltják szombaton az 
életmentést, ugyancsak szombaton Jézus elpusztítására határozzák el magukat. 
Jót tenni nem szabad szombaton, ölni igen! Jézus halála a zsidó, farizeusi ke-
gyesség végső csődje! 

Ε záróvers eredete nagyon vitatott. Hagyományos vagy Márktól való? Abban 
egyetértés van, hogy Márk összefüggésében nagyon hangsúlyos, és nem csak 
3,1-5 lezárása, hanem az egész vitabeszéd-sorozat csúcspontja. Általa valameny-
nyi vitapont a kereszt perspektívájába kerül. Éspedig nem csak Jézus halálának 
negatív, történeti indoklásaként (Jézus azért halt meg, mert feloldhatatlan ellen-
tétbe jutott a zsidó kegyességgel), hanem pozitív, szoteriológiai értelemben is: 
Jézus halálával megítéltetett az egész zsidó törvény-vallás és érvényre jutott 
mindaz, amiről a zsidó kegyesség vezetőivel vitatkozott. Jézus azért halt meg, 
hogy mindenki részesülhessen az ő megtisztító, bűnbocsátó hatalmában, hogy 
minden bűnös odaülhessen korlátozás nélkül Isten asztalához, hogy megszaba-
dítson a törvény igájától (böjt, szombat) és megajándékozzon azzal az új erköl-
csiséggel, amelynek egyetlen mértéke az életmentő jóság. 

Mivel ez a sztaurocentrikus perspektíva Márknál egyébként is a legfonto-
sabb, nagyon valószínű, hogy e 6. vers márki eredetű. A szóhasználat is erre vall. 
Az „és kimentek" (participium) tipikus márki fordulat. Az ευθυς = euthüs ugyan-
csak. A Jiogy elpusztítsák őt" is márki fogalmazás, mint 11,18-ban is. Csak Márkra 
jellemző a farizeusok és Heródespártiak összekapcsolása is (vö. 12,13: vitabeszéd! 
- és 8,15). A két csoport persze inkább ellentétben állt, mint barátságban. A 
törvényhű farizeusok megvetették a félvér Heródes-dinasztiát, annak hozzátar-
tozóit és politikai szimpatizánsait. (Külön Heródes-párt nem volt!) Mégsem 
valószínű, hogy összekapcsolásuk önkényes. Márk nyilván ismerhetett olyan 
hagyományt, amely annak emlékét őrizte, hogy az egyébként ellentétes két 
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16 Jézus mindenkié! - 3,7-12 

csoport Jézussal kapcsolatban egyetértett, mert Jézusban nemcsak vallási, ha-
nem politikai veszélyt is láttak. Sőt lehet, hogy az összekapcsolásban egy Márk-
hoz még közelebb eső barátkozás emléke is benne van. A negyvenes évek ele-
jén ui. Heródes Agrippa zsidóbarát politikát folytatott Rómával szemben. En-
nek a barátságnak esett áldozatul Jakab apostol a Zebedeus testvérpárból Kr. u. 
44-ben (vö. ApCs 12,lkk), s ezzel a tanítványon is betelt a mester sorsa (vö. 
10,35-40!). - Végül e 6. vers márki eredetére vall, hogy csak itt tudjuk meg, kik 
valójában Jézus ellenfelei, pedig ez a 2. v.-ben volna helyénvaló. Ebből esetleg 
még arra is lehet gondolni, hogy Márknak az egész szakasz megformálásában is 
része van. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a vitahelyzet és Jézus szava (4. v.) 
Jézus életének eredeti szituációjába vezet bennünket. 

3,6-tal tehát fontos csomóponthoz érkeztünk Márk elbeszélésében. Az ed-
digi és a következő elbeszéléseket is a kereszt összefüggésébe állítja: a halálba 
menő Jézus az, aki hatalmas szavával és tetteivel Isten országa közelségének új 
kinyilatkoztatását hozza a földre. 

IV. Jézus hatalommal tanít és cselekszik (3,7-6,56) 

Ebben a részben tulajdonképpen folytatódik a II. rész (1,14-39) témája, „új 
tanítás hatalommal", de úgy, hogy mindig újra felhangzik a III. rész fő gondola-
ta is: Jézus hatalmas szava és cselekedete, mint új kinyilatkoztatás, radikális 
ellentétben áll a zsidó kegyességgel. Felerősödik a tanítvány-motívum is és 
ismét kirajzolódik Isten új népének, az egyháznak a képe. 

A rész első felében a tanító Jézus képe dominál, a másodikban a csodatevőé 
(3,7-4,34 és 4,35-6,56). A tanításnak és a csodáknak ez a sorrendje tudatos alá-
rendelést jelent: a csoda is a tanító Jézus hatalmának megnyilatkozása! 

16. Jézus mindenkié! - 3,7-12 (Mt 12,15-21; Lk 6,17-19) 

(7) És Jézus elment tanítványaival a tengerhez. És Galileából nagy 
sokaság követte. És Júdeából, (8) Jeruzsálemből, Idumeából, a Jor-
dánon túlról és Tirusz és Szidón környékéről is nagy sokaság jött 
hozzá, mert meghallották, milyen nagy dolgokat cselekszik. (9) És 
azt mondta tanítványainak, hogy egy csónak legyen készen számára 
a sokaság miatt, hogy ne szorongassák. (10) Mert sokakat meggyógyí-
tott, úgyhogy akiket csak szenvedés gyötört, reá rohantak, hogy meg-
érinthessék öt. (11) A tisztátalan lelkek is, amikor meglátták őt, eléje 
borultak és kiáltoztak: T e vagy az Isten Fia! (12) És igen megfenye-
gette őket, hogy ismertté ne tegyék őt. 
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Ez a második ún. nagy szummárium. Szerepe összekötő, átvezető s egyben 
az események történeti folyamatosságát fejezi ki. Visszafelé tekintve éles kont-
rasztot jelent: a zsidó kegyesség által elutasított és halálra szánt (3,6) Jézus le-
győzhetetlen hatalommal vonz magához mindenkit. Ez a kontraszt gyakran 
visszatér Márknál. Előre tekintve a következő események hátterét, perspektívá-
ját jelzi. 

A szóhasználat arra vall, hogy Márk hagyományos anyagot formál. A 
szummárium tehát mint sűrítő hagyományforma nem Márk sajátja. Annál fonto-
sabb a márki jellegzetességekre figyelnünk. A hagyományos anyag valószínűleg 
csak a Jézushoz tóduló sokaságról és Jézus gyógyításairól, démonűzéseiről szólt. 

7 Több kutató szerint Jézus a farizeusok és Heródes-pártiak gyilkos terve 
(3,6) elől menekül, vonul vissza a tengerhez. Ez az értelmezés azonban csak 
Mátéra illik. Márknál Jézus sohasem menekül ellenségei elől. Az αναχωρειν = 
anachórein (= visszavonul, visszatér, elmegy, eltávozik) itt inkább a korábbi ten-
gerparti jelenetekre utal vissza (1,16; 2,13). Jézus ismét a „tengerparton", vagyis 
az eszhatologikus kinyilatkoztatás helyén van. Ugyanezt hangsúlyozza Galilea 
kiemelt említése (vö. 1,9.14.16.28.39). Vele vannak a tanítványok, akik majd a 
kinyilatkoztatás első tanúi lesznek húsvét után. De nem csak ők „követik" Jé-
zust, hanem egy nagy galileai sokaság is, akiknek földjén a kinyilatkoztatás tör-
ténik. A tanítványok tehát mintegy kezdeti magját jelentik a Jézust követők 
seregének. 8 Sőt Galilea határán sem áll meg Jézus kinyilatkoztatásának híre, 
hanem feltartóztathatatlanul terjed az égtájak felé. S a továbbadott hír („mert 
meghallották") Jézushoz vonz mindenkit. Jön Júdea és Jeruzsálem népe, amely 
egykor Keresztelőt kereste fel a pusztában (1,5). Jönnek délről (Idumea), kelet-
ről (Jordánon túl = Pérea) és északról (Tirusz-Szidón). Ez utóbbi helyeken Jé-
zus és Márk korában is mindenütt laktak zsidók is, pogányok is. Nincs megkü-
lönböztetés! Jézusnál mindenkinek helye van. Ő mindenkié! - Érdekes megfi-
gyelés, hogy az itt felsorolt helyeket Márknál később maga Jézus is felkeresi (E. 
Schweizer). Itt tehát Márknak - a pogány világ felé táguló - földrajzi perspektívá-
ját látjuk. Jézus mindenkit mozgásba hoz. Mindenkit keres! 

9 Az egyre szaporodó sokaság nagyszabású leírása azonban megtorpan. Jézus 
tanítványaihoz szól(!) és egy csónakot kér. Vagyis a visszavonulás útját keresi. 
10 Mert bár a csodák Jézus gyógyító hatalmában részesítik azokat, akiket a be-
tegség „ostorként" (μαστιξ = mastix) sújt, de nem tárják fel mindenestől Jézus 
személyének igazi titkát. Aminthogy a csodára vágyó sokaság sem jelent még 
tanítványi gyülekezetet. 11 Csak - a megszállott emberekkel azonosított -
„tisztátalan lelkek" tudják, hogy Jézus az Isten Fia. Leborulnak Jézus előtt s kiál-
toznak, mert tudják, hogy számukra eljött a végső pusztulás ideje. Ez a mitolo-
gikus leírás, amit persze Márk is oszt, egyszerűen azt fejezi ki, hogy Jézus nem 
egy a csodatévők, ördögűzők sorában, hanem általa Isten végső kinyilatkoztatá-
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sának ideje jött el. Benne Isten gyógyító és mindent megújító hatalma van je-
len. Jézusnak ezt a páratlan „rangját" jelöli az „Isten Fia" cím (vö. 1,11 magya-
rázatát). 

12 Jézus azonban elnémítja a kiáltozó démoni lelkeket. Nem akarja, hogy is-
tenfiúi méltósága a csodák révén legyen „ismertté", „nyilvánvalóvá" (φανερός 
—phaneros). A hallgatási parancs itt is, mint mindenütt, túlutal a konkrét esemé-
nyeken Jézus útjának végső célja, a kereszt felé. Csak ott tűnik majd ki (15,39), 
hogy ki az, akinek gyógyító, szabadító hatalma mindenkit magához vonz. 

A csónak-motívum (9.v.) mellett különösen ez a hallgatási parancs mutatja 
Márk teológiai szándékát. A szummárium hagyományos anyagának, mint általá-
ban a Márk előtti csodahagyománynak, az a krisztológiai tendenciája, hogy a 
csodákkal, démonűzésekkel közvetlenül hirdesse Jézus istenfiúságát. Márk a 
hallgatási paranccsal megfosztja a csodákat közvetlen krisztológiai jelentőségük-
től. Számára ez a korrigáló vonás a legfontosabb. Ezért nem is említi külön, bár a 
szöveg feltételezi, hogy Jézus kiűzte a tisztátalan lelkeket (vö. 1,34). 

A Jézushoz tóduló sokaságban, mint láttuk, már feltűnik a Jézust követők se-
regének, az eljövendő egyháznak a képe. A démoni csoda-krisztológia elutasítá-
sa után ez az utalás még konkrétabb lesz a következő szakaszokban. 

17. A tizenkettő elhívása: 3,13-19 (Mt 10,1-4; Lk 6,12-16) 

(13) És felmegy a hegyre és magához hívja azokat, akiket δ akart, 
és odamentek hozzá. (14) És rendelt tizenkettőt, hogy legyenek vele 
és hogy elküldje őket, hogy prédikáljanak (15) és hatalmuk legyen 
kiűzni a démonokat. (16) És kirendelte a tizenkettőt, és Simonnak a 
Péter nevet adta, (17) és Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, Jakab 
testvérét és a Boanerges nevet adta nekik, ami azt jelenti: mennydör-
gés fiai, (18) és Andrást és Fülöpöt és Bertalant és Mátét és Tamást 
és Jakabot, az Alfeus fiát, és Taddeust és Simont, a Kananeust (19) 
és Júdás Iekariótest, aki őt kiszolgáltatta. 

Vö. Prőhle, Lukács 107k Ipk. 

A tizenkettő elhívása tovább fokozza a kontrasztot a negatív kicsengésű (3,6) 
vitabeszéd-sorozattal szemben. Hiába vetették el az Isten új kinyilatkoztatását 
hozó Jézust a zsidó kegyesség vezetői. Ezzel csak saját ítéletüket pecsételték 
meg. Jézus nem marad egyedül. Mindenhonnan özönlenek hozzá az emberek 
(3,7—12), és a sokaságból Isten új népe formálódik Jézus körül. Ennek magva, 
mintegy a kristályosodási pontja a tizenkettő. 

J. Wellhausen óta (1911) máig előfordul az a vélemény, hogy a tizenkettő kivá-
lasztása nem a történeti Jézusra megy vissza, hanem az a húsvét utáni zsidó ős-
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gyülekezetben történt. így fejezték ki azt az igényt, hogy ők léptek a Jézust 
elvető, 12 törzsből származó Izrael helyébe. Az egyház az új Izrael, Isten 
eszhatologikus népe. Ez az önértelmezés valóban jellemző volt húsvét után, 
elsősorban a zsidókeresztyénségre. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, 
hogy maga Jézus választott ki 12 tanítványt, s ezzel tudatosan utalt egyetemes, 
egész Izraelnek szóló igényére. Legvilágosabb bizonyítéka ennek Júdás, „egy a 
tizenkettő közül" (Mk 14,10.20), aki áruló lett. ö t húsvét után biztosan nem 
sorolták volna a tizenkettő közé. Sőt az őskeresztyén hagyományban nehéz teo-
lógiai probléma lett, és igazolni kellett, hogy miként választhatott Jézus egy 
ilyen embert is a tizenkettő közé (Mt 26,25; Jn 6,64.70k; 13,11.27; 17,12). Vi-
szont Mt 19,28; Lk 22,30 még egyáltalán nem tételezik fel Júdás árulását. 
Ugyanakkor mind Jézusnál, mind az őskeresztyénségben elsősorban a 12-es 
számon, mint szimbólumon volt a hangsúly és nem az egyes személyeken. 
Ezért találkozunk húsvét után is a „tizenkettővel" Júdás árulására való utalás 
nélkül (lKor 15,5; Jel 21,14). Erre vall az is, hogy az egész újszövetségi hagyo-
mány szerint a tizenkettő egyes tagjainak szerepe sem Jézus földi életében, sem 
húsvét után nem volt egyformán aktív és jelentős (vö. Mk 5,37; 9,2; 13,3; 14,33; 
Jn 21,2; Gal 2,9 stb.). A 12 szimbolikus jelentőségét mutatja más oldalról ApCs 
1,15-26, ahol Júdás helyét betöltik, hogy meglegyen a „tizenkettő". 

Később - főként hellenista- és pogánykeresztyének között - háttérbe szorult 
a tizenkettő Izraelre utaló, ekléziológiai vonása és megnőtt a hagyományt igazo-
ló, történeti jelentősége. A tizenkettő a hiteles szem- és fültanúja Jézus életé-
nek, elsősorban feltámadásának (ApCs l,21k; 2,32; 10,41 stb.). Ez a páratlan és 
megismételhetetlen történeti szerepe egyszerűen kizárta azt a gondolatot, hogy 
a tizenkettő halála után másik „tizenkettőt" válasszanak az egyház élére. 

Márknál éppen ebben a történeti értelemben a tizenkettő szerepe igen je-
lentős. Maga a kifejezés is (= δώδεκα - dódeka) nála fordul elő legtöbbször (11-
szer) az egész Újszövetségben a tanítványokra vonatkozóan. Sőt nála a „ta-
nítványok" megjelölés is mindig a tizenkettőt jelenti (vö. 2,15 magyarázatát!). 
Történeti jelentőségüket hangsúlyozza azzal is, hogy Jézus nyilvános működé-
sének leírását az első négy tanítvány elhívásával kezdi (1,16-20). Ugyanakkor 
nem heroizálja őket. Márk nem ismeri az „apostoli szukcesszió" fogalmát. Ők a 
kicserélhetetlenül első tanúk, de Jézus ügyének, az evangéliumnak nem ők a 
biztosítékai, hanem maga a Feltámadott, aki az evangéliumban maga van jelen 
és munkálkodik, éspedig nem egy lezárt, körülhatárolt egyházban, hanem a 
világban (13,10; 14,9). Márk egyházfogalma egy olyan körhöz hasonlítható, 
amelynek csak a középpontja fix (= Jézus), de sugara meghatározatlan, mert 
állandó növekedésben van „a négy világtáj" felé (13,27). Ebben a tipikusan 
missziói egyházfogalomban a tizenkettő páratlansága nem jelent minőségi kü-
lönbséget, sőt Márk bennük tükrözteti a húsvét utáni keresztyénség bűneit, 
gyengeségeit, kísértéseit, de elhivatását és küldetését is. 
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A perikópa egy hagyományos „tanítvány-lista" erőteljes márki átdolgozása. A 
hagyományos szöveg ennyi lehetett: „Felment a hegyre és rendelt tizenkettőt: 
Pétert stb." Márk tehát egy eseményszerűbb elbeszélést formál a tanítvány-
listából s egyben jellemzi a tizenkettő küldetését. 

13 Lehet, hogy a hagyomány egy korábbi fázisában "a hegy" még egy konk-
rét hegyet jelölt. Márknál itt is, másutt is sematikus helymegjelöléssé lesz. Jé-
zus számára az Istennel való együttlétnek, az imádságnak és a kinyilatkoztatás-
nak megkülönböztetett helye (vö. 6,46; 9,2). Jézus ebben az „Isten-
közelségben" választja ki a tizenkettőt. Isteni hatalma nyilatkozik meg elhívá-
sukban. A προσκαλεισθαι = proskaleisthai (= odahív, magához hív) Márk szó-
használata. Rendszerint Jézus valamely kijelentését, tanítását vezeti be (vö. 
3,23; 6,7; 7,14; 8,1.34; 10,42; 14,44). A tizenkettő elhívása tehát kinyilatkoztatás, 
amelyben Jézus feltétlen, emberi qualitástól független akarata („akiket ő 
akart") és hatalma („és odamentek hozzá") nyilatkozik meg. Márk ugyanezt 
hangsúlyozta már a korábbi elhívási történetekben is (1,16-20; 2,14). Nincs 
senkinek oka s joga kérdezni, hogy miért éppen ezekből lett a tizenkettő. 

Természetesen már itt is a tizenkettőre kell gondolni s nem egy, a sokaság-
ból (3,7k) kihívott nagyobb csoportra, amelyből még külön történt a tizenkettő 
elhívása. Ez a félreértési lehetőség a szerkesztésből adódik. 

14 Jézus feltétlen hatalmát hangsúlyozza a hagyományos kifejezés is: ποιεί ν 
= poiein (= tesz, csinál, alkot, teremt). Az εποιησεν δώδεκα = epoiésen dódeka a 
görögben nehézkes szemitizmus (vö. lKir 12,3; 13,33; 2Krón 2,18). Szó szerint: 
„alkotott, teremtett tizenkettőt"! Ε főmondatnak alárendelt(i), nyelvtanilag 
nehézkes és zsúfolt mellékmondatokban mondja el Márk a tizenkettő feladatát. 
(Az alany az egész szakaszban mindvégig Jézus!) 

„..Jiogy legyenek vele..." csak Márknál használt fordulat (vö. 5,18). Jézussal 
együtt lenni - ez a tanítványság, a Jézus-követés lényege (vö. 2,15). Itt azonban 
mégsem ez, hanem az a speciális vonás nyer hangsúlyt, hogy ők a földi Jézus 
állandó kísérői, tehát tanúi Jézus útjának s ezen alapul küldetésük. Páratlan sze-
repüknek ez a célja. Ok az első igehirdetők. A κηρυσσειν = kérussein abszolút 
formájával (= tárgy nélkül) Márk nyilván nemcsak 6,7-13-ra utal előre, hanem a 
húsvét utáni igehirdetésre is. Az egyház igehirdetése a tizenkettő kérügmáját 
viszi tovább: azzal kezdődik és azon alapul. 15 Viszont a tizenkettő küldetése 
nem személyi qualitásukra támaszkodik, hanem a Jézustól nyert hatalomra, 
amely még arra is képessé teszi őket, hogy kiűzzék a démonokat. Márk ezzel a 
fogalmazással tudatosan utal vissza l,27.38k-ra, ahol Jézus működését hasonló-
képpen írja le. A tizenkettő - és majd az igehirdető egyház - Jézus munkájának 
részese, embermentő hatalmának eszköze (vö. még 1,17). 

Érdemes külön hangsúlyozni azt a sajátos polaritást, ami a „legyenek vele" 
és az „elküldje őket" kifejezések egymás mellé állításából adódik. A Jézussal 
való együttlét nem öncél, hanem éppen belőle fakad a küldetés feladata. Jézus 
nem elégszik meg a tizenkettővel (vagy az egyházzal). Másokkal is együtt akar 
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lenni. Ez a missziói egyházfogalom nyitottságát jelenti. Viszont lehetetlen a 
küldetést jól végezni a Jézussal való együttlét nélkül. A polaritás tehát nem 
ellentmondást jelent, hanem a tanítványi élet belső dinamikáját. 

16 A jelentős márki bővítés miatt meg kell ismételni a hagyományos fő-
mondatot: „és rendelte a tizenkettőt", amelyben a határozott névelőre most már 
szükség van, hogy visszautaljon 14a-ra. De Márk a hagyományos tanítvány-listát 
is kibővíti s így nyelvtanilag ez a mondat is nehézkessé válik. 

Az Újszövetség 4 tanítvány-listát őrzött meg (Mk 3,16-19; Mt 10,2-4; Lk 
6,14-16; ApCs 1,13). Egyezéseik és eltéréseik egyaránt tanulságosak. 

Mindhárom szinoptikus közli Simonnál a Péter melléknevet. Az ApCs vi-
szont csak a Péter nevet említi. így lehetett Márk hagyományos listájában is, 
amit Márk kiegészített (και επεθηκεν ονομα τω σιμωνι = kai epethéken onoma 
tó Simóni). Az επιτιθεναι = epitithenai (= rátesz, ráhelyez, hozzátesz stb.) a 
„kézrátétel" szakkifejezése, főként csodáknál. Márk és az ApCs használják leg-
többször. Csak Márk kelti azt a benyomást, hogy az új név adása most, a tizen-
kettő elhívásakor történik. Eddig következetesen Simonnak nevezte 
(1,16.29.30.36). Innen kezdve - egy kivétellel (14,37) - mindig Péternek. Le-
het, hogy Péter eredeti neve a héber Simeon volt (ApCs 15,14; 2 Pt 1,1), amit 
később a hasonlóan hangzó, görög Simon névvel cseréltek fel. Sőt az is lehet, 
hogy kezdettől fogva Simonnak hívták. Görög név adása a hellenista környezet-
ben élő zsidók között nem volt ritka. Görög nevű András is, Péter testvére, va-
lamint Fülöp is (vö. Jn 1,44; 12,20kk). 

A Péter megjelölés eredetileg nem név volt, hanem Jézusnak egy Simonra 
vonatkozó jellemzése. A görög πετρος = petros az arám Képha fordítása, ami 
egyszerűen követ, sziklát jelent. Valószínű, hogy Jézus Pétert általában Simon-
nak szólította és csak húsvét után változott a jellemzés névvé. Ma már nem egé-
szen világos, mire célzott Jézus a megjelöléssel. Szélsőséges, indulatos jellemé-
hez nyilván nem illik, bár névadás Jézus korában azzal a céllal is történt, hogy az 
illetőt állandóan emlékeztesse egy megvalósítandó feladatra, küldetésre. Mégis 
valószínűbb az építkezés képe, ahol követ kőre rakva haladnak tovább. így a 
megjelölés egyszerűen azt a tényt fejezi ki, hogy Simon volt az első (vö. Mt 
10,2), akit Jézus elhívott tanítványi gyülekezetébe. Márk persze már nem ref-
lektál a szó jelentésére. Nála a Πετρος = Petros egy új név (ονομα = onoma), ami 
inkább a névadóra utal. Simon az „újat" hozó Jézus közösségének lett a tagja. 
Egyébként Márk Péter vezető szerepét a tanítványi közösségben a hagyomány-
nyal együtt vallja. Ez azonban nála nem jelent kiemelt rangot, mint a 
nagyszinoptikusoknál (Mt 16,18; Lk 22,31k), sőt az elsőség kísértését hangsú-
lyozza (vö. 10,28-31!). 

17 A lista 2. és 3. helyén Márk - a nagyszinoptikusoktól eltérően -Jakab és 
János nevét említi (ApCs is!), és így András, Péter testvére, a 4. helyre szorul. A 
helycserének talán az az oka, hogy Péter mellett csak a Zebedeus-fiak kapnak 
Jézustól új nevet. De lehet, hogy - mint az ApCs hasonló sorrendje mutatja - az 
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ősgyülekezet első vezetői kerültek egymás mellé. Ez a hármas kör Márknál 
egyébként is a tizenkettő belső magját jelenti (5,37; 9,2; 14,33), amiben ugyan-
csak az ősgyülekezeti helyzet tükröződik. 

Csak Márknál olvassuk, hogy Jézus a Zebedeus-fiaknak a Βοανηργες = 
Boanerges nevet adta (itt is επιτιθεναι = epitithenaü). A név eredetét nem lehet 
pontosan megállapítani. Talán egy héber kifejezés elgörögösödött formája (= 
lázadás fiai?). Márk „mennydörgés fiai"-na.k fordítja. De mit értett ezen Jézus és 
mit Márk? Kideríthetetlen. Szokták Lk 9,54-gyel indokolni, de ennek semmi 
alapja nincs. Más magyarázat szerint Jakab és János egy messiási lázadó csoport 
tagjai voltak. Szokták Jn 12,29 alapján magyarázni, ahol Isten szavát mennydör-
gésnek vélik: tehát a Zebedeus-fiak különösen fogékonyak voltak a mennyei 
kijelentésekre. Vagy: ők voltak az ítélet apokaliptikus viharának hirdetői stb. 
Biztos válasz nincs. Lehet, hogy Jézus a végső idő „választottjaira" gondolt. 
Márk viszont talán az üldözések viharára (vö. 10,38-40). 

18 A többi név meglehetősen színtelenül következik a felsorolásban. Azo-
nosításukra sok kísérlet történt, nagyrészt eredménytelenül. Ők az egyszerű 
munkások, akiknek alakja eltűnt az ügy mögött, amelyre Jézus elhívta őket. 

A nevek egyébként - Taddeus kivételével - mind a négy listában meg-
egyeznek, csupán a sorrendben van eltérés. A Taddeus nevet (= arám, rövidített 
formája a görög Θεοδοτος-nak = Theodotosnak = Isten ajándéka) csak Márk és 
Máté közli. Lukácsnál és az ApCs-ben Júdás, a Jakab fia áll helyette. Lehet, 
hogy a két név ugyanazt a személyt jelöli, s a Júdás név az áruló nevével való 
azonosság miatt szorult háttérbe (vö. Jn 14,22), s került helyébe a Taddeus név. 
Egyes kéziratok Taddeus helyett Lebbeust írnak. Ebből arra szoktak következ-
tetni, hogy Márknál e név mögött rajtőzik Lévi vámszedő (2,14). Ennek azon-
ban már az is ellentmond, hogy Máté, aki szintén közli a Taddeus, ill. Lebbeus 
nevet, Mátét azonosítja Lévi vámszedővel (vö. Mt 9,9). Márk egyszerűen nem 
egyezteti a tanítvány-listát a Lévire vonatkozó hagyománnyal. - A második Si-
mon mellékneve Kananeus, arám megfelelője a görög ζηλωτης = zélótés szónak 
(= buzgó, törekvő). így nevezték annak a zsidó, vallásos-nacionalista pártnak a 
tagjait, akik Izrael szabadságáért, ill. Isten országa földi, politikai megvalósításá-
ért fegyveres harcot hirdettek a rómaiak ellen. 

19 Valamennyi lista - ApCs kivételével - utolsó helyen említi Júdás lska-
riótest. A melléknév jelentése bizonytalan. Jelenthet „Kariótból való férfit". De 
Kariót nevű helység azonosítása mindmáig nem sikerült. Ezért több kutató a 
latin sicarius (= orgyilkos) szót sejti benne, amely a görög és főként arám fordí-
tás révén eltorzult. Szikáriuszoknak hívták a zsidó zélota-párt legszélsőségesebb 
csoportját, akik főként ünnepek alkalmával, a tömegben elvegyülve, a köpe-
nyük alá rejtett tőrrel (sica) leszúrták a rómaiakkal kollaborálókat. 

Persze Márk számára az Iskariótes már puszta melléknév, mint Simonnál is a 
Kananeus. A mellékmondat jellemzi igazán Júdást: ő szolgáltatta ki Jézust el-
lenségeinek (14,10k). Mindhárom szinoptikusnál megtaláljuk ezt az utalást. Az 
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egész őskeresztyénség ezzel a megdöbbentő emlékkel együtt őrizte meg Júdás 
Iskariótes nevét: a legkülönbek is kieshetnek Jézus közösségéből! - Márk fo-
galmaz leghangsúlyosabban. A παραδιδοναι = paradidonai igével itt is, mint 
1,14-ben is, a szenvedéstörténetre utal, s a tizenkettőt elhívó Jézust is jellemzi: 
az, aki hatalmas szavával, minden emberi megkülönböztetést mellőzve, embe-
reket hív a maga közösségébe, és belőlük Istennek új népet teremt, nem más, 
mint a halálba menő Jézus, akinek hatalma a kereszt gyengeségébe rejtőzik 
majd. 

18. Isten családja: 3,20-35 (Mt 9,34; 12,22-32. 46-50; Lk 11,14-23; 12,10; 8,19-
21) 

(20) És bemegy egy házba. És összejön ismét a sokaság, úgyhogy 
még kenyeret enni sem tudtak. (21) És amikor hozzátartozói meghal-
lották, eljöttek, hogy megfogják, mert azt mondták: Nincs észnél! 

(22) A z írástudók is, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták: 
Bézebul van benne! és: A démonok fejedelme által üzi ki a démono-
kat! (23) És magához hívta őket és példázatokban beszélt nekik: Ho-
gyan űzheti ki Sátán a Sátánt? (24) És ha egy ország önmagával 
meghasonlik, nem állhat meg az az ország; (25) és ha egy ház önma-
gával meghasonlik, nem állhat meg az a ház. (26) És ha a Sátán ön-
maga ellen támadt és meghasonlott, nem állhat meg, hanem vége van. 
(27) Viszont senki sem képes arra, hogy az erős házába bemenve, 
annak javait elrabolja, hacsak előbb meg nem kötözi az erőst és ak-
kor rabolja ki annak házát. (28) Bizony mondom nektek: minden 
megbocsáttatik az emberek fiainak, a bűnök és a káromlások, bár-
mennyi káromlást szólnak is, (29) de ha valaki a Szent Lélek ellen 
szól káromlást, az nem nyer bocsánatot soha örökké, hanem örökké-
való bűnben vétkes. (30) Mert azt mondták: Tisztátalan lélek van 
benne! 

(31) És megérkeznek anyja és testvérei és kívül megállva, beküld-
tek hozzá és hívatták őt. (32) És sokaság ült körülötte és szólnak 
neki: íme, anyád és testvéreid kint keresnek téged. (33) És ő vála-
szolt nekik és azt mondja: Ki az én anyám és testvérem? (34) És vé-
gigtekintett azokon, akik körben ültek körülötte, és szól: íme az én 
anyám és az én testvéreim! (35) Aki cselekszi Isten akaratát, az ne-
kem fiútestvérem és nőtestvérem és anyám. 

Márk szerkesztő munkájának tipikus esetével találkozunk itt. A 22-30 sza-
kaszt közbeékeli a Jézus családjáról szóló elbeszélésnek (20k és 31-35). Ezzel 

68 



18. Isten családja - 3,20-35 

egyrészt a leírás eseményszerű folyamatosságát fejezi ki: míg Jézus hozzátarto-
zói úton vannak, aközben történik az írástudókkal való vita. Másrészt párhu-
zamba állítja Jézus hozzátartozóinak és az írástudóknak a vádját és mindkettővel 
szembeállítja a tanítványok elhívását (12-19. vk.), illetve a körülötte ülő sokasá-
got (32-35 vk.). Ezzel a szerkesztéssel Márk egyházfogalma új és jelentős ki-
egészítést nyer. 

Főként katolikus magyarázók megpróbálják a szerkesztés és általában a szö-
veg éles vonásait enyhíteni, nyilván dogmatikai érdekből (Mária-kultusz!). De 
már Máténál és Lukácsnál is megtalálhatók ennek nyomai. Lukács itt nem is 
Márk, hanem Q anyagát használja, Máté pedig egyezteti a kettőt. Viszont 
mindkettő kihagyja a 20k vk.-et! 

20 Jézus egy házba megy (vö. 2,l-hez!), de nem tud elrejtőzni. Hatalmának 
vonzerejét, amely ismét összegyűjti a sokaságot (3,7-10), itt még külön meg-
jegyzés is jelzi: egyszerű ételüket sem tudják megenni. Szünet nélkül jönnek az 
emberek! A többes szám („tudtak") a tizenkettőre utal vissza: teljes sorsközös-
ségben vannak Jézussal. 

21 Ez a helyzetrajz csak még inkább kiemeli Jézus hozzátartozóinak vaksá-
gát. A οι παρ' αυτου = hot par' autou jelenthet baráti kört is, de gyakrabban 
jelent családi kört, rokonságot. Itt világosan utal a 31. v.-re. Nem tudjuk meg, 
honnan jönnek a rokonok. Azt sem, hogy milyen hír jutott hozzájuk. Valószínű-
leg Jézus egész működésének hírére kell gondolni (vö. 3,8b). Csak szándékuk 
és az ezt megalapozó véleményük fontos: Jézus nem normális, ezért meg kell 
akadályozni további nyilvános szereplését! Helytelen az enyhítő magyarázat: 
Jézus ki volt merülve a sok munkától, s a család segítő szándékkal jön érte. 
Vagy: József halála után Jézusnak mint legidősebb fiúnak kellett volna átvennie 
a családapa szerepét, s Jézus ehelyett Keresztelő Jánoshoz ment, majd vándor-
prédikátor lett. Tehát azért jönnek érte, hogy hazavigyék és ő átvegye családi 
feladatát. Nem! A nyárspolgári életszemlélet megnyilatkozásáról van szó, amely 
önmaga kicsinyes, gondolattalan életviteléhez mér mindenkit, s aki abból ki-
emelkedik, attól eltér, azt azonnal az abnormitás vádjával bélyegzi meg. Sőt: a 
hitetlenség megnyilatkozásáról van szó, amely Jézus családját egészen húsvétig 
jellemezte (vö. Jn 7,5). Ők a „józan" pszichológusok, akik Isten ügyét, amelyért 
Jézus a halálba megy, egy lélektani megállapítással elintézik. Szándékukat 
ugyanaz az ige jellemzi (κρατειν = kratein = megfog, megragad; Márknál a leg-
többször az ÜT-ban 15-ször!), amely Keresztelő és Jézus gyilkosait is (vö. 6,17; 
12,12; 14,1.44.46.49.51). A vád egyébként az ókori ember fülében egészen egy-
becseng 22 az írástudók vádjával (vö. Jn 10,20). Márk mondatszerkesztése 
(ελεγον... ελεγον = elegon...elegon) mutatja, hogy ő is tudatosan paralellizálja a 
kettőt. Az írástudók, mint szakemberek, teológiailag precízebben s egyúttal 
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keményebben fogalmaznak. Jeruzsálemből jönnek, a Jézus-ellenesség központ-
jából. Megjelenésük negatíve jelzi Jézus hatásának nagyságát. 

Csak Márknál kettőződik meg az írástudók vádja. Az első szerint (ez hiány-
zik Máténál, Lukácsnál) maga Jézus a megszállott. A második szerint Jézus a 
démonok fejedelmének (= Sátán 23. v.!) segítségével végzi démonűzéseit. Az 
első vádban említett Bézebul eredetileg egy pogány istennév: „a ház (= temp-
lom) ura" (vö. Mt 10,25). A Baalzebub" (vö. 2Kir 1,2) gúnyolódó átformálás, 
amellyel a zsidók a pogány bálvány (-áldozat) iránti megvetésüket fejezték ki (= 
„legyek istene" vagy „trágya-isten"). A zsidó irodalomban sehol sem jelölik 
vele az ördögöt, a Sátánt. Talán csak a népnyelvben volt használatos. Viszont 
Márknál is bizonytalan, hogy a Sátánra vagy csak egy „tisztátalan lélekre", tehát 
egy démonra kell-e gondolnunk (vö. 30. v.). 

23-30 A kettős vádnak megfelelően Jézus válasza is kettős (23-27, ill. 28-30 
vk.). Lukácsnál hiányzik ez a kettősség (Q!). Valószínű tehát, hogy Márk szer-
kesztette egybe. 

23 A második vádra, amellyel egyébként az írástudók elismerik Jézus hatal-
mát, csak annak eredetét magyarázzák félre, Jézus „példázatokban" válaszol. Ε 
jellegzetes márki fordulat már előre utal a példázatfejezetre (4) és jelzi Márk 
sajátos példázat-értelmezését. Márk szerint Jézus mindent példázatokban mond 
(4,11.34), és így rejti el önmaga személyének titkát. A példázatokban való be-
széd tehát ítéletet jelent azokon, akik őt hitetlenül elutasítják. Az ő befogadása 
nélkül tanítása is érthetetlen rejtély (= példázat!) marad számukra. Márk példá-
zat-teóriájának ez a vonása elsősorban a Jézust elvető zsidóságra vonatkozik, 
akiket itt a jeruzsálemi írástudók képviselnek (vö. 4,10-12 magyarázatát!), s 
ebben tudatos reflexió van saját korára is. - A példázatokban való beszéd fon-
tosságát húzza alá Márk az ugyancsak rá jellemző fordulattal: „magához hívta 
őket" (vö. 2,13). Ez viszont megváltoztatja a szituációt: a sokaság nincs Jézus 
körül, de az írástudók sem közvetlenül neki mondják el a vádat. Ezek a fogya-
tékosságok a szerkesztésből adódnak. 

24-26 Jézus válasza világos és egyértelmű. A két példázat (24—25. vk.), majd 
az azokból levont következtetés (26. v.) kétségtelenné teszi, hogy Jézus nem 
lehet a Sátán szövetségese. De akkor kicsoda ő? 27 Erre a krisztológiai kérdésre 
Jézus újabb példázattal felel. Eredetileg Jézus önálló mondása lehetett. Formá-
lisan a „ház" vezérszóval kapcsolódik az előzőkhöz (25. ν.). A Jézus példázataira 
jellemző, merész képanyag Ézs 49,24k-ra támaszkodik. Ott Isten az, aki az 
„erőstől" elveszi a zsákmányt s megszabadítja a foglyokat. Jézus is Istenre céloz 
a példázattal. Isten az „erősebb", a „rabló", aki képes (δύναται = dunatai vö. 
10,27) az embert a gonosz hatalmából megszabadítani. De éppen így fejezi ki 
Jézus saját hallatlan, isteni igényét. Éppen most, amikor ő szól és cselekszik, 
bűnbocsánatot hirdet, betegeket gyógyít, démonokat űz ki, embereket fogad a 
maga közösségébe, most történik ez a „rablás", most megy végbe az „erősebb" 
Isten szabadítása. Erre az igényre valóban nem lehet másként válaszolni, csak 
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radikális elutasítással vagy a hit teljes örömével. Jézusban Isten szabadító ha-
talma konkrét eseménnyé lett, s aki ebbe az eseménybe nem engedi magát 
belevonni, az nem is értheti meg Jézus szavait. Annak minden „példázat", azaz 
rejtély marad. Ez történik itt is. A következő versek éppen az írástudók radiká-
lis elutasításának és ellenségeskedésének veszedelméről szólnak. 

28 Itt kezdődik az első vádra adott felelet. Márk tehát a második vád-felelet 
egységet (22b-27 vk.) az első váddal (22z v.) és a reá adott felelettel (28k vk.) 
keretezi. A 30. v. a keretező témát magyarázza. 

Az αμην λεγω υμιν = ámén légó humin (= bizony mondom nektek) mind a 
négy evangéliumban megtalálható kinyilatkoztatás-formula (Mk: 13, Mt 31, Lk: 
6, Jn: 25). Jézus isteni igényét fejezi ki. Amit ő mond, hirdet, az nem támasz-
kodik semmiféle emberi tekintélyre, nem kell és nem is lehet emberi, vallásos 
meggondolásokkal alátámasztani, igazolni. Érvényességét, tekintélyét önmagá-
ban hordja, mert benne Isten feltétlen akarata jut kifejezésre. A héber ámín (= 
valóban, úgy van, bizonyos stb.) a zsidó és őskeresztyén istentiszteleti életben 
az imádságokra, áldásokra mondott felelet volt. Általában pedig valakinek a sza-
vait igenlő, megerősítő választ jelentett (vö. Jer 28,6). Mint mondatkezdő szó, 
Jézus egyedülálló szóhasználata, amellyel igent mond az Istentől nyert páratlan 
küldetésre és kinyilatkoztatásra (αμην = amin), majd azt meghirdeti, kijelenti 
az embereknek (λεγω υμιν - légó humin). A héber ámén görög nyelvterületen is 
megmaradt az őskeresztyén szóhasználatban, aminthogy ma is használjuk. En-
nek ellenére éppen a nagyszinoptikusoknál megtaláljuk azt a tendenciát, hogy 
közérthető görög kifejezésekkel helyettesítsék (vö. pl. éppen Mt 12,31: δια 
τούτο = dia touto). 

A 28. v. megdöbbentő korlátlansággal hirdeti meg Isten bocsánatát: „minden 
megbocsáttatik..."! (A szenvedő igealak Isten nevének körülírása.) A rabbi-
nizmus osztályozta a bűnöket: kicsi, nagy, tudatlanságból elkövetett vagy tuda-
tos, bocsánatos vagy megbocsáthatatlan. Nagy bűnöknél csak a tudatlanságból 
elkövetett bűnre remélhette az ember Isten bocsánatát (vö. Lk 23,34). Jézusra 
nem volt jellemző a bűnök kazuisztikus osztályozása, ő a „kis" bűnöket is sú-
lyosnak ítélte, de minden bűnre, a „nagyokra" is vonatkoztatta Isten bűnbocsá-
tó kegyelmét. Ebben is isteni igénye jutott kifejezésre (vö. 2,5.10.17): küldeté-
se az, hogy meghirdesse Isten egyetemes amnesztiáját minden bűnös számára. 
A αμαρτημα = hamartéma a konkrét, cselekedetbeli bűnöket jelenti. A 
βλασφημία = blasphémia (vö. 2,7) Istent káromló, gyalázó bűnökre vonatkozik. 
A két kifejezés talán a bűn kettős irányát (emberek - Isten) különbözteti meg 
(vö. 12,29kk). 

29 A bocsánat egyetemessége mégis kap egy megszorítást: a Szent Lélek ká-
romlására soha nem lesz bocsánat! Ez az ige sokaknak jelentett már súlyos lelki 
gyötrelmet, vajon nem estek-e a „Szent Lélek elleni bűnbe" s akkor rájuk nem 
érvényes Isten bocsánata. A kérdés valóban súlyos. De éppen ezért kell az ige 
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hagyománytörténeti összefüggését és márki redakcióját alaposan megfigyel-
nünk. 

Máté és Lukács (Q!) ugyanezt az igét jelentős tartalmi különbséggel közli. 
Náluk a következő szembeállítást találjuk: aki az Ember Fia ellen beszél, annak 
megbocsáttatik, de aki a Szent Lélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg (Mt 
12,32; Lk 12,10). Ez a szembeállítás üdvtörténeti jellegű. Az Ember Fia cím a 
húsvét előtti, földi Jézust jelöli, míg a Szent Lélek említése a feltámadott, 
megdicsőült Urat, aki a Lélek által nyilatkoztatja ki hatalmát. Valószínű, hogy 
ez az ige a korai zsidómisszióban keletkezett és arra a kérdésre felelt, hogy 
nyerhet-e bocsánatot, vagyis lehet-e keresztyén az, aki Jézust földi életében 
elutasította. A mondat értelme tehát ez: a húsvét előtti elutasításra van bocsánat, 
de a húsvét utáni elutasítók menthetetlenek. 

Márk átformálja a hagyományos Q-szöveget és kihagyja belőle az üdvtörté-
neti szembeállítást, valamint az Ember Fia címet, amelynek emlékét az „em-
berek fiai" kifejezés (28. v.) őrzi. így a Szent Lélek említése már nem önálló, 
külön korszakot jelent, hanem az isteni hatalommal működő Jézust jellemzi. A 
Lélek munkája őhozzá van kötve, benne és általa valósul meg. A Lélek -károm-
lása tehát azonos Jézus káromlásával és elutasításával. Vagyis az ún. „Szent Lé-
lek elleni bűn" nem valamely különlegesen nagy erkölcsi bukást jelent, - ez a 
máig ható rabbinista kazuisztika félreértése - hanem egy generális, alapvető 
Jézus-ellenes magatartást, amely tudatosan elutasítja, megveti és gyalázza Jézus 
bűnbocsánatot adó isteni hatalmát (2,10). „A bocsánat elutasítása megbocsátha-
tatlan" (J. Jeremias). Ebben a veszedelemben éppen azok vannak, akik letagad-
hatatlanul felismerték Jézus hatalmát, de elzárkóztak előle és ellene mondtak. 
Viszont azok vannak tőle legtávolabb, akik bűneik tudatában rettegnek, hogy 
elkövetik. Éppen nekik szól a 28. v. korlátlan kegyelme. 

30 Az összefüggésben a Lélek elleni bűn veszedelmében az írástudók áll-
nak, mert bár kétségtelenné lett számukra a Jézusban munkálkodó Lélek ha-
talma, de azt nem a Szent Lélek, hanem „tisztátalan lélek" megnyilatkozásának 
bélyegzik. Márk ezzel a megjegyzéssel kétségtelenné teszi, hogy a Szent Lélek 
gyalázásán valóban Jézus gyalázását kell értenünk. Egyben felidézi az írástudók 
első vádját (22a v. Bézebul = tisztátalan lélek?), hogy a 29. v. félelmes fenyege-
tését indokolja. - Viszont fel kell figyelnünk arra is, hogy a megbocsáthatatlan 
bűnről nem ténymegállapításként van szó, hanem a kemény vádra adott ke-
mény figyelmeztetésként. 

31 Ismét a kezdő szituációban vagyunk. Az írástudók nyomtalanul eltűntek. 
Viszont megérkeztek Jézus „hozzátartozói" (21. v.), akikről most megtudjuk, 
hogy közvetlen családja, anyja és testvérei. Józsefről, a családapáról sehol sem 
olvasunk Márknál (vö. 6,3). - Az egész szakaszban nagyon tanulságos a szinopti-
kus egybevetés. 

Jézus bent - családja kívül! Ez a kép a történeti valóság fájdalmas emlékét 
őrzi: Jézust saját családja sem értette meg. Nem mennek be a házba, hanem 
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beküldenek érte. Hivatják. Ami bent történik, nem érdekli őket. Nincs közük 
hozzá. Máté és Lukács enyhít. Mt: bentről veszik észre őket. Lk: a sokaság mi-
att nem tudnak bemenni. Máté szerint beszélni akarnak vele. Lukács szerint 
látni akarják. Márk már megmondta jövetelük célját (21 v.). 

32 Csak Márk utal a jézus körül ülő sokaságra (vö. 34. v.). Egyes kéziratok a 
fiútestvérek mellett (αδελφοί - adelphoi) Jézus nőtestvéreit is (αδελφαι = 
adelphai) említik. Ez azonban a 35. v. visszavetítése. Márk tud a nőtestvérekről 
is (6,3), de itt a fiútestvérekre van szükség (21. ν.!). A szöveg egyszerű értelmé-
ből világos, hogy Jézusnak voltak testvérei. Ezt csak a katolikus teológia vonja 
kétségbe a Mária-kultusszal kapcsolatos dogmatikai érdekből. 

33 Jézus kérdése meglepő. Nyilván tudja, ki az anyja és testvérei. A kérdés 
küldetéstudatára utal. Isten ügyében, amelyet ő hirdet meg, nincs szerepe vér-
ségi kapcsolatoknak. A közösség, amelyet ő teremt, nem „rokoni alapokon" 
nyugszik. Márknál az egész szakaszban bizonyos polémia van a nepotizmus 
ellen. Valószínű, hogy ez a polémia az őskeresztyénségben - főként pogányke-
resztyének között, ahova Márk is tartozott - megvolt Jézus rokonsága ellen. Sőt 
éppen ez a szakasz mutatja, hogy a polémia tulajdonképpen már Jézus földi 
életében megkezdődött. Ennek magva az lehetett, hogy Jézus családja valószí-
nűleg a farizeusi kegyességhez tartozott (vö. Gal 2,12k; ApCs 21,18-24), Jézus 
viszont élesen bírálta ezt a kegyességet. Húsvét után Jézus családja csatlakozott 
a gyülekezethez (ApCs 1,14) és ott nemcsak Jakab (Gal 1,19), hanem többi test-
vére is vezető szerepet játszott (1 Kor 9,5). Eusebius szerint Jakab után Jézus 
más rokonai is részt vettek a palesztinai egyház vezetésében. A vérségi kapcso-
latra való hivatkozás nyilván visszásságokat is szült, ami viszont polémiát váltott 
ki. Márk ezt a polémiát hangsúlyozza, a nagyszinoptikusok enyhítik s igyekez-
nek elsimítani. 

34 Jézus persze nem tagadja meg vérszerinti családját, de éles különbséget 
tesz köztük és azok között, akiket isteni hatalmának megnyilatkozása vonz oda 
hozzá. Isten új népe, Isten családja azokból kerül ki, akik „körülötte ülnek". 
Márk egyházfogalmának nyitott, korlátok nélküli képe rajzolódik ki ismét (vö. 
2,15-17). Jézus szavai ui. csak Márknál vonatkoznak a sokaságra (32. v.!). Máté a 
tanítványokra szűkíti, Lukács pedig kihagyja az egész verset. Márk a Jézus csa-
ládja iránti polémia hangsúlyozásával is éppen azt húzza alá, hogy Jézus közös-
sége mindenki számára nyitva áll s abban nincs senkinek semmiféle előjoga. 
Érthető, hogy ezt éppen Márk, a pogánykeresztyének teológusa hangsúlyozza. 
De éppen így írja le leghívebben Jézus mindenki felé nyitott, korlátokat átlépő 
magatartását. Ugyancsak Jézusra jellemző, hogy Isten új népét, akik őhozzá 
mennek, a család képével jellemzi (vö. még 10,28-32). Ez a kép nem ismeret-
len a zsidó írástudományban sem. Itt azonban éppen az a sajátos, hogy Isten 
családja „Jézus körül ül", őhozzá tartozik (...az fn anyám... az én testvéreim...). 

35 A záróvers több magyarázó szerint erkölcsi irányban leszűkíti az eddigie-
ket, tehát az Isten családjához tartozásnak erkölcsi feltételt szab. Már a 
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nagyszinoptikusok is ebben az irányban értelmezik a mondatot. Márknál azon-
ban Isten akaratának cselekvése egészen konkrét értelmet kap. Visszautal azokra, 
akik Jézus körül ülnek. Éppen azáltal cselekszik Isten akaratát, hogy Jézussal 
együtt vannak, mint a tizenkettő (3,14!) és nem mint Jézus rokonai, akik „kívül" 
vannak (31. v.). így a mondatnak Márknál nem erkölcsi, hanem krisztológiai 
értelme van. Isten akaratáról ezen kívül már csak 14,36-ban olvasunk. Ott Jézus 
engedelmesen, Isten akarataként fogadja a reá váró szenvedést és halált. Ez a 
perspektíva még világosabban mutatja Márk egyházfogalmának krisztológiai 
hangsúlyát: Isten családjához azok tartoznak, akik a halálba menő Jézus köré 
gyülekeznek, neki igent mondanak. Ezeknek adatik az a nagy megtiszteltetés, 
hogy Jézus saját testvéreinek nevezi őket. 

19. Jézus példázatokban tanít: 4,1-34 (Vö. Bev. C. 2. c.) 

Itt találjuk Jézus első, nagyobb terjedelmű beszédét Márknál (vö. még 7,6-
23; 9,33-50; 13,5-37). Tehát nem csak a nagyszinoptikusok, hanem Márk is 
törekedett arra, hogy a tanító Jézus képét összefüggő, hosszabb beszéddel is 
illusztrálja. 

A szövegből világos, hogy nem egy eredeti jézusi beszéd rögzítéséről van 
szó, hanem csak részben Jézusra visszamenő hagyományanyag kompozíciójáról. 
Sőt maga a kompozíció is több hagyománytörténeti fokozatra enged következ-
tetni, amelyek elhatárolása nehéz és vitatott. Magam a következő hagyomány-
történeti folyamatot tartom valószínűnek. 

Jézus egész igehirdetésének legsajátosabb és legmegragadóbb eszköze volt a 
példázat. Ennek a beszédformának háttere a keleti nyelvekre s éppen az ÓT-ra 
is oly jellemző képes beszéd, amely a emberi életből vett képekkel, hasonla-
tokkal, példákkal igyekszik kifejezésre juttatni a mondanivalót. Ellentéte az ún. 
fogalmi nyelv, amely a valóságból kiszűrt, általánosított s ezért elvont fogal-
makkal fejezi ki magát. Ez a különböző filozófiai rendszerek és szaktudomá-
nyok nyelve, amelynek megértése előképzettséget igényel. A képes beszéd a 
leghumánusabb emberi beszédforma, mert egészen a hallgató konkrét élethely-
zetéhez alkalmazkodik s annak ismert jelenségein, eseményein keresztül juttat-
ja el őt új felismerésre. Ugyanakkor a képes beszédhez mindig közel áll az a 
lehetőség, hogy rejtélyessé váljon. Ez történhet szándékosan. Ilyenkor a beszé-
lő tudatosan úgy formálja a képanyagot, hogy elrejtse vele mondanivalóját. 
Legtipikusabb formája ennek az allegorikus beszéd, amely érthetetlen marad 
azok számára, akik nem ismerik a beszéd kulcsát, vagyis azt, hogy a képanyag-
ban mi mit vagy kit jelképez. De akaratlanul is rejtélyessé válhat a képes be-
széd, ha elveszíti kapcsolatát a konkrét helyzettel, amelyre eredetileg vonatko-
zott, s egy új szituációban hangzik fel. Ilyenkor válik szükségessé a képanyag új 
alkalmazása, í 11. értelmezése. 
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Ezek a meggondolások segíthetnek bennünket abban, hogy megértsük Jé-
zus példázatainak sorsát az őskeresztyén teológiatörténetben. Anélkül, hogy itt 
teljességre törekedhetnénk, a mi szempontunkból legfontosabb vonásokra uta-
lok. 

Jézus a leghumánusabb beszédformát választotta, amikor példázatokban be-
szélt. Sőt képanyagát is a legegyszerűbb emberek életéből, ill. látóköréből vet-
te. Persze hallgatóinak javarésze is ezekből került ki. Célja a közlés, a megérte-
tés volt, és nem a rejtélyesség vagy titokzatosság, ami inkább a rabbinizmust s 
különösen is az apokaliptikát és a gnózist jellemezte. Jézus példázatai nem el-
rejtenek valami titokzatos isteni tudást, hanem kinyilatkoztatják Isten országa 
titkát, valóságát. Ezért állnak radikális ellentétben az allegóriával. Az allegória, 
mint egy rejtjelrendszer, többféle ismeretet takar el a be nem avatott szeme 
elől. A példázat egyetlen új valóságot tesz nyilvánvalóvá a hasonlítás eszközé-
vel. Ezért a példázatban mindig egyetlen hasonlítási pontot kell keresnünk, 
amelyet a többi vonás csak aláhúz, pozitíve vagy negatíve mégerősít. Jézus a 
példázatokkal hallgatóit egy olyan folyamatba vonja be, amelynek végén feltá-
rul az új valóság s a hallgatót személyes döntésre hívja, hogy a képanyag igenlé-
sével igenelje magát az új valóságot. így teszi Jézus a példázat által Isten orszá-
ga valóságát a hallgató életének konkrét, döntő eseményévé. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy Jézus példázata kétfelől is személyhez kötött. Egyfelől és elsősor-
ban az Isten országa közelségét hirdető Jézushoz. Ez a példázatok alapszituáció-
ja. S ez azt jelenti, hogy Jézus példázatai nem értékelhetők önmagukban, mint 
általános, személyhez nem kötött igazságok hordozói, hanem csak mint Jézus 
konkrét igehirdetésének és személyes igényének megnyilatkozásai. Másfelől a 
példázat a konkrét hallgatósághoz kötött, akiknek életéhez alkalmazkodva 
mondta el Jézus a példázatot. Az előbbit krisztológiai, az utóbbit történeti kö-
töttségnek is nevezhetnénk. 

A példázatok történeti kötöttsége jelenti a későbbi nemzedékek számára 
mindmáig a megértés tulajdonképpeni nehézségét. Az ősgyülekezet ui. általá-
ban csak a példázatokat őrizte meg és adta tovább, de nem az eredeti szituációt, 
amelyben elhangzottak. így azok eredeti, konkrét értelme is bizonytalanná, sőt 
néha egészen megközelíthetetlenné vált. Itt a gyökere annak, hogy Jézus egy-
szerű, világos példázatai az őskeresztyénségben egyre inkább rejtélyessé lettek 
és magyarázatra szorultak. Ez a magyarázat vagy az eredeti példázat szövegének 
bővítésével történt (vö. 4,26-29; 12,1-9) vagy külön allegorikus értelmezéssel 
(vö. 4,14—20). Az allegorikus értelmezést az is elősegítette, hogy ez az írásma-
gyarázati módszer a hellenizmusban, azon belül a hellenista zsidóságban is álta-
lános volt. Ez a módszer mindig a mélyebb értelmet keresi, amelyet a szöveg 
egyszerű értelme eltakar. Az egyháztörténetben ez lett a példázatok általános 
magyarázási módszere egészen századunk elejéig. Ezzel visszájára fordult Jézus 
példázatainak alapszándéka, hogy ti. a közérthető képanyaggal minden hallgató 
számára világossá tegye Isten országa közelségének ajándékát és igényét. Most 
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19. Jézus példázatokban tanít - 4,1-34 

a példázatok titkos ismeretek hordozói lettek, amelyeket csak a „beavatottak", 
azaz az egyház hívó tagjai értenek (vö. 4,1 lk). 

Mindezek a hagyománytörténeti mozzanatok felismerhetők a mi szaka-
szunkban is. 

A szakasz alapanyaga három jézust példázat: A magvető (3-8 vk.), a magától 
növő vetés (26-29 vk.) és a mustármag (30-32 vk.) példázata. Nem valószínű, 
hogy Jézus sorozatban mondott volna példázatokat. Mindenesetre az eredeti 
jézusi szituáció egyiknél sem ismert. Egybekerülésük inkább gyűjtés eredmé-
nye. Sőt a gyűjtés szempontjai is felismerhetők. Mindhárom szoros értelemben 
vett példázat, vagyis a hasonlítási anyag nem egy egyszeri, különleges, esetleg 
kitalált történet (ezt nevezzük parabolának!), hanem egy gyakori, ismételten 
megfigyelhető, rendszeresen előforduló jelenség. Mindhárom témaköre azonos, 
ti. a vetés. Formailag éppen a „vetés" vezérszó kapcsolja őket össze. Ezért vetés-
példázatoknak is nevezik őket. Mindhárom felépítése is megegyezik: egy folya-
mat két ellentétes stádiumának kontrasztja a hasonlítási pont. Ezért kontraszt-
példázatoknak is szokták nevezni őket. A kontraszt abban is azonos, hogy az első 
stádium negatív s ezt mintegy legyőzi, túlhaladja a második, pozitív stádium. A 
gyűjteményhez tartozhatott, mint annak lezárása, a 33. v., amely egyben jelzi a 
gyűjtemény és általában Jézus példázatainak („Sok ilyen példázatban...") alap-
tendenciáját: Jézus azért beszél példázatokban, hogy megértesse az igét, amit 
hirdet. 

Vitás, hogy a magvető példázatának magyarázata (14-20 vk.) hozzátartozott-e 
már ehhez a Márk előtti gyűjteményhez, vagy azt csak Márk kapcsolta hozzá. Az 
előbbi valószínűbb (lásd a magyarázatot!). Az viszont már a fentiekből is világos, 
hogy ez az allegorikus magyarázat eredetileg nem tartozott Jézus példázatához, 
hanem az őskeresztyénségben jött létre. 

Márk ezt a három példázatból (és a magvető magyarázatából) álló gyűjte-
ményt dolgozta be evangéliumába. Szerkesztői munkájára vallanak a 4,1—2.10— 
13.21-25.34 versek. Ezt a magyarázat során bővebben indokoljuk majd. 

Tartalmilag a fejezet fő kérdése Márk ún. példázat-teóriája. Arra a kérdésre, 
hogy miért beszél Jézus példázatokban, két ellentétes választ találunk. Az egyik 
választ a hagyományos gyűjtemény záróverse adja: azért, hogy a hallgatók 
„hallgathassák", azaz megérthessék az igét (33 ν.). A másik választ a márki re-
dakcióban találjuk: azért, hogy a példázatok elrejtsék Jézus mondanivalójának 
értelmét (11b. 12. és 34. vk.). A példázatteória arra a kérdésre felel, hogy mi a 
teológiai értelme Márknál ennek az ellentmondásnak. Más szóval: miért hasz-
nálja Márk a „példázat" fogalmát - nem csak itt, hanem általában is (vö. 3,23; 
7,17) - a rejtély, a rejtett beszéd értelmében? 

A mai kutatásban általában két megoldás szerepel. Az egyik a kérügmatikus 
kinyilatkoztatás-értelmezés. Eszerint a példázat-teória azt fejezi ki Márknál, 
hogy a Jézusban történt kinyilatkoztatás megértése nem emberi teljesítmény, 
hanem mindig Isten ajándéka. A teljes megértés pedig csak az eszhatonban 
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19. Jézus példázatokban tanít - 4,1-34 

válik lehetővé, mert Istent nem lehet emberi fogalmakkal kifejezni egészen. 
Róla ebben a világban szükségképpen csak példázatokban lehet szólni. Ε kinyi-
latkoztatás-értelmezés azonban - néhány igazságmozzanata ellenére - kevés a 
példázat-teória megoldásához. Márk ugyanis nemcsak a példázatok titkáról tud, 
hanem annak feloldásáról is (vö. pl. 4,34). A példázatok rejtettsége tehát nem 
egy állandó kinyilatkoztatási séma, hanem egy átmeneti fogalom, amelynek 
határa, érvényességi területe (ideje!) van. 

A másik megoldás ekléziológiai irányban, tehát az egyházfogalom felől kö-
zelíti meg Márk példázat-teóriáját. Eszerint Márk az őskeresztyénségnek arra a 
tapasztalatára reflektál itt, hogy az egyház igehirdetését nem mindenki értette 
meg és fogadta be. Mi ennek az oka? Két indoklást is olvasunk. Az egyik szerint 
az ige elutasításában Isten ítélete megy végbe, befogadása viszont Isten aján-
déka ( l ik vk.). így különül el az ige által az egyház és a világ, vagyis a „kívül 
levők" tábora. A másik indoklást a magvető példázatának magyarázata adja, 
amely az igehallgatók felelősségét hangsúlyozza (14— vk.). - Csakhogy ez a zárt, 
szűk körű és statikus egyházfogalom egyáltalán nem jellemző Márkra. Ez a 
megoldás azt sem veszi figyelembe, hogy Márknál nemcsak a „kívül levők", 
hanem a tanítványi kör is értetlen (vö. 4,13; 7,18; 8,17k!). 

Mindkét megoldás közös hibája, hogy Márk példázat-értelmezését közvetle-
nül a húsvét utáni helyzetre, tehát Márk jelenére vonatkoztatja. Ez azonban 
nem Márkra, hanem csak az általa felhasznált hagyományanyagra illik. Márkra 
éppen az jellemző - s a szöveg értelmezésének nehézsége is ebből adódik - , 
hogy a húsvét utáni szituációt tükröző hagyományanyagot Jézus földi útjának 
összefüggésébe állítja, s a példázatok rejtettségének érvényét Jézus földi útjá-
nak idejéhez köti. Jézus halálával és feltámadásával minden titok feloldódik és 
minden rejtély nyilvánvalóvá lesz. A példázatok rejtélyessége, vagyis hogy ma-
gyarázatra szorulnak, Márk számára már hagyománytörténeti tény. Ő viszont 
radikalizálja ezt a tényt, azaz mindenkire - tehát a tanítványokra is! - vonatkoz-
tatja. Éppen így hárítja el a rejtély ekléziológiai feloldásának lehetőségét és azt 
a zárt egyházfogalmat, amelyben az egyháztagok, a „belül levők", különleges 
isteni titkok birtoklása révén különülnek el a „kívül levők" világától. Márk a 
példázatok titkát - éppen a tanítványok értetlenségének motívumával - a mes-
siási titok képzetéhez kapcsolja s ezzel krisztológiai összefüggésbe állítja. A 
példázatok, akárcsak Jézus tanítása és egész műve, csak Jézus halála és feltáma-
dása felől érthetők. Isten országának titka (4,11) maga a Megfeszített. A példá-
zatok rejtélyének ő a kulcsa mindenki számára. Minden példázat benne nyer 
konkrét irányt és tartalmat. Nélküle a legvilágosabb példázat is rejtély marad. 

A példázat-teória tehát egy hagyományértelmező, hermeneutika! eszköz, 
amellyel Márk a példázat-hagyományt a messiási titok képzetének összefüggé-
sébe állítja és krisztológiailag konkretizálja. 
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20. A vetés sorsa - 4,1-9 

20. A vetés sorsa: 4,1-9 (Mt 13,1-9; Lk 8,4-8) 

(1) És ismét elkezdett tanítani a tenger mellett. És igen nagy soka-
ság gyülekezik hozzá, úgyhogy hajóra szállva a tengeren ül és az 
egész sokaság a tengernél a szárazföldön volt. (2) És sokat tanította 
Sket példázatokban és azt mondta nekik tanításában: (3) Halljátok! 
íme, kiment a magvető vetni. (4) És történt vetés közben, hogy egyik 
az útra esett, és jöttek a madarak és megették. (5) És egy másik a 
sziklás helyre esett, ahol nem sok földje volt, és azonnal kikelt, mert 
nem volt mély földje. (6) És amikor felkelt a nap, megégett, és mert 
nem volt gyökere, kiszáradt. (7) És egy másik a tövisek közé esett, és 
a tövisek felnőttek és megfojtották, és nem hozott termést. (8) És má-
sok a jó földbe estek, kikeltek, felnőttek és termést hoztak: teremtek 
harmincszorosát, hatvanszorosat és százszorosát. (9) És szólt: Aki-
nek van füle a hallásra, hallja! 

1 A helyzetrajz és a szóhasználat egyaránt Márkra jellemző. Negyedszer ta-
láljuk Jézust a tengerparton (vö. 1,16; 2,13; 3,7), a „galileai kinyilatkoztatás" 
kiemelt helyén. Páratlan tanításával ismét hatalmas sokaságot vonz magához. Ε 
vonzóerőt szemlélteti, hogy Jézus kiszorul a szárazföldről és egy hajóba kény-
szerül. Ez a vonás egyúttal el is különíti Jézust a sokaságtól. Mindenki a parton 
van, csak ő ül a tengeren. A kinyilatkoztatás és elrejtőzés finom kontrasztja tű-
nik fel (vö. 3,9). 

2 A 2. v. is redakcionális. A tanítás fogalmának halmozása jelzi, milyen hang-
súlyos Márk számára a tanító Jézus képe (vö. l,21k). A fogalmazás („sokat") Jé-
zus tanításának kimeríthetetlen gazdagságára utal. Ami következik, csak illuszt-
ráció. A „példázat" itt is, mint Márknál mindenütt, „rejtély"-t jelent. Jézus taní-
tásának értelmét csak az ismeri fel, aki őt magát felismerte. A „tanítás" kulcsa a 
krisztológiai 

3 A „halljátok!" felszólítás a hagyományos példázat-gyűjteményt vezeti be, 
és a gyűjteményt lezáró 33. v.-ben is visszacseng („ahogyan hallgathatták"). 
Háttere az ÓT-i szóhasználat, amely Isten beszédének hallgatására hív fel (vö. 5 
Móz 6,4; Jer 2,4: 7,2 stb.). Jézus tanítására úgy kell odafigyelni, mint Isten szavá-
ra. Nemcsak külső, testi hallásról van tehát szó, hanem teljes egzisztenciális 
ráfigyélésről, amely személyes döntésre vezet. 

A példázat - konkrét tárgyi utalás nélkül (mire vonatkozik?)! - a gazdasági 
élet közismert, visszatérő folyamatát írja le. A magvető személye nem hangsú-
lyos. Csak itt, a bevezető mondatban olvasunk róla. A későbbiekben nincs sze-
repe. A példázat témája tehát nem „a magvető", ahogy a hagyományos magya-
rázatok tartják, hanem a vetés, a magok „sorsa". 4 Erre utal az „és történt" fordu-
lat is, amely a most következő, hangsúlyos eseményre hívja fel a figyelmet. 
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20. A vetés sorsa - 4,1-9 

Palesztinában szántás előtt vetettek, majd a kötényből vagy öblös ruhából 
szétszórt magot beleszántották a földbe. A földeken átvezető, keményre tapo-
sott gyalogösvényt nem szántották s taposták újra, hanem meghagyták. így a 
vetés közben ráhullott mag könnyű zsákmánya volt a madaraknak. A vetés után 
azonnal történt a szántás, különben a többi magot is megették volna a madarak. 

5 - 6 Kárba veszett a sziklás helyre esett mag is. A palesztinai szántóföldeken 
néhol magasan van a köves altalaj s ezt csak igen vékony földréteg takarja. A 
mag itt nem tud mély gyökeret ereszteni, s ezért aránytalanul gyorsan nő felfe-
lé, amerre útja van. A nagy hőség azután hamar végez vele. 

7 Hasonló a sorsa a gaznövények (ακανθα = akantha = gyűjtőfogalom) közé 
hullott magnak is. Aratás után a gaz szabadon nőtt a földeken a vetésig, bár néha 
végeztek előszántást is. Vetés után a maggal együtt beszántott gaz hamarosan 
újra életre kelt és túlnőtte a veteményt, amely táplálék és fény nélkül sínylőd-
ve, gyümölcstelenül pusztult el. 

8 A kárba veszett magok sorsának leírása után következik a példázat fordu-
lópontja, kontrasztja. Vannak olyan magok is, amelyek nem hiába hullottak a 
földbe. Ezek jó földbe estek és akadálytalanul kikeltek, felnőttek és termést 
(szó szerint „gyümölcsöt") hoztak. Mégsem volt hiábavaló a vetés! Márk ír leg-
részletesebben a jó földbe esett magok sorsáról. Máté követi Márkot. Lukács 
egyszerűbb szöveget ad. Márk a háromféle termés említésével (a valóságban is 
előfordul 30, 60, sőt 100 mag is egy kalászban!) visszautal a három gyümölcste-
len magra és fokozza a kontraszt pozitív oldalát: bár nagy a veszteség, a termés 
is bőséges! 

Amennyire szép és világos a példázat képanyaga, annyira megközelíthetet-
len eredeti vonatkozása és értelme. Az ősgyülekezet csak a példázatot őrizte 
meg és adta tovább, de nem az eredeti szituációt, amelyben elhangzott. Eldönt-
hetetlen, hogy konkrétan mit akart Jézus példázni: önmaga küldetését? Isten 
országát, amely közel van? Az igét, amit hirdetett? Vagy összefoglalóan Isten 
ügyét, amit ő hozott és képviselt, s amelynek fogadtatása éppen olyan vegyes, 
változó az emberek között, mint a vetőmag sorsa a szántóföldben? És milyen 
szándékkal mondta Jézus a példázatot? Intésként vagy éppen ítéletül azok felé, 
akiknek életében nem érte el célját Isten ügye? Vagy bátorító vigasztalásként 
követői felé, akik csüggedve látták, hogy milyen sokan utasítják el Jézust? 

Ε lehetőségek nem jelentenek egymást kizáró ellentétet. Bármelyik mellett 
döntünk is, nem lehetünk messze Jézus eredeti szándékától, de a valószínűség 
határán sem jutunk túl. Éppen ezért helyesebb találgatás helyett néhány tényre 
figyelni. 

Tény, hogy aki csak ezt a példázatot ismeri Jézus igehirdetéséből, az semmit 
nem tud meg Jézus mondanivalójából. Nem csak Márk teológiájában, de önma-
gában is rejtéllyé lett ez a példázat, sokkal nagyobb mértékben, mint Jézus sok 
más példázata. Ezért történt, hogy az őskeresztyénségben már igen korán 
(valószínűleg még a Márk előtti példázatgyűjtemény egybeszerkesztése előtt) 
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21. A példázatok célja és az ige sorsa - 4,10-20 

részletes, allegorizáló magyarázatot fűztek hozzá (14-20). vk.), amely a példáza-
tot az őskeresztyén igehirdetési gyakorlat kérdéseire alkalmazza. Ez a konkreti-
zálás a példázat elérhető legrégibb értelmezése. Ezért mi is - Márkhoz hasonló-
an - ezzel az őskeresztyén alkalmazással együtt értékeljük majd magát a példá-
zatot. 

9 A későbbi magyarázattal egyidőben kerülhetett a példázat szövegéhez az 
„akinek van füle a hallásra, hallja!" felhívás is. Ez mintegy indokolja a magyará-
zat szükségességét és jelzi, hogy a példázat nem mindenki számára érthető, 
csak akinek Isten már megnyitotta a fülét. A magyarázat tehát Isten ajándéka. A 
korábbi „halljátok!" (3. v.) felhíváshoz képest itt egy bizonyos szeparatív zártság 
érvényesül, ami az apokaliptikus keresztyénségre volt jellemző. Az ő körükben 
lett a példázatok értelmének történeti bizonytalansága teológiai jellegű titokká. 
Nem véletlen, hogy ez a „halló fülekre" apelláló felhívás néhány szinoptikus 
helyen kívül (Mt 11,15; 13,43; Lk 14,35) csak a Jelenések könyvében található 
(2,7.11.17.29; 3,6.13.22; 13,9). Ez az apokaliptikus perspektíva a háttere a kö-
vetkező szakasznak is, amelyet Márk a példázat és annak magyarázata közé 
ékel, de maga a magyarázat is hordoz apokaliptikus vonásokat. 

21. A példázatok célja és az ige sorsa: 4,10-20 (.Mt 13,10-15,18-23; Lk 8,9-15) 

(10) És amikor egyedül volt, megkérdezték öt a körülötte levők a 
tizenkettővel együtt a példázatokról. (11) És azt mondta nekik: Nek-
tek adatott az Isten országának titka; azokhoz a kívül levökhöz pedig 
minden példázatokban jut el, (12) hogy nézvén nézzenek és ne lássa-
nak, és hallván halljanak és ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és 
meg ne bocsáttassék nekik. 

(13) És azt mondja nekik: Nem értitek ezt a példázatot? Akkor 
hogyan értitek meg majd mind a többi példázatot? (14) A magvető az 
igét veti. (15) A z útra hullottak azok, akiknek vetik az igét és mi-
helyt meghallják, azonnal jön a Sátán és elragadja a beléjük vetett 
igét. (16) Hasonlóképpen, a sziklás helyre vetettek azok, akik, mi-
helyt meghallják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, (17) de nincs 
bennük gyökér, hanem állhatatlanok. Azután, amikor nyomorúság 
vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elesnek. (18) És mások, a 
tövisek közé vetettek: ezek azok, akik hallották az igét, (19) de a vi-
lág gondjai, a gazdagság csábítása és egyéb vágyak közbejönnek, 
megfojtják az igét és az gyümölcstelenné lesz. (20) A jó földbe vetet-
tek pedig azok, akik hallgatják az igét és befogadják és teremnek 
harmincszorosát, hatvanszorosat és százszorosát. 

Vö. a 12. v.-hez: Ézs. 6,9k; Jn 12,40; ApCs 28,25kk. 
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Márk szerkesztő munkájának egyik legérdekesebb és legnehezebb példája e 
két részből álló (10-12 és 13-20 vk.) szakasz. A példázatgyűjteményben még 
nyilván egyszerűbben és közvetlenül kapcsolódott össze a példázat (3-9 vk.) és 
annak magyarázata (14-20 vk.). Talán egy ilyen mondattal: „és megkérdezték a 
körülötte levők a példázatról. És ő azt mondta nekik: ..." Márk azonban meg-
szakítja ezt a sima összefüggést egy, a példázatok (többes szám!) céljáról szóló 
mondattal. így Jézus válasza megkettőződik és az előbb elhangzott példázat 
tulajdonképpeni magyarázata a második helyre szorul. Ez a szerkesztői munka 
nemcsak a szöveg folyamatosságát teszi nehézkessé, hanem élesen veti fel azt a 
kérdést is, hogy milyen teológiai szándék vezeti itt Márkot. A szöveg elemzésé-
vel keressük a választ. 

10 A vers több vonása is feltűnő. Jézus nincs a tengerparton, hanem egyedül, 
egy szűkebb körben. Ez a földrajzi inkonzekvencia (vö. 4,1.35k) Márk teológiai 
szándékát mutatja: Jézus titkos kinyilatkoztatása következik! A tizenkettő emlí-
tése utólagos hozzáfűzésnek tűnik. Márknál fontos, hogy amit a Jézus körül 
levők hallanak, azt a húsvét után tanúskodó tizenkettő is hallja. Inkonzekvens a 
többes szám is („példázatokról"), hiszen Jézus csak egy példázatot mondott 
még. Viszont előkészíti a 11. v. többes számát. 

11 Jézus első válaszát az „és azt mondta nekik" tipikus márki fordulat vezeti 
be. Maga a válasz nem jellemző Márkra. Sőt Jézusra sem. Jézus nem azért be-
szélt példázatokban, hogy azokkal elrejtse mondanivalóját. Éppen ellenkező-
leg! Viszont nyilvánvaló, hogy itt a „példázat" (παραβολή = parabolé) szó a 
héber MáSáL (= rejtély) értelmében szerepel: a kívül levőknek „minden rejtély-
lyé lesz". Ez a gondolkodás zsidókeresztyén apokaliptikusokra vall. Hasonló-
képpen a μυστηριον - müstérion (= titok) szó használata (Márknál csak itt!), 
valamint a „kívül levők" éles elhatárolása. A mondat tehát ezek körében kelet-
kezett húsvét után, éspedig a Jézust elvető zsidóság hitetlenségének indoklásá-
ra. 12 Ezt az indoklást erősíti az ézsaiási utalás (Ézs 6,9k) is, amely itt található a 
legradikálisabb megfogalmazásban, és azt fejezi ki, hogy a kívül levők vaksága 
és értetlensége Isten megkeményítő ítélete. Ez a predestinációs jellegű érvelés 
is éppen az apokaliptikára jellemző. Bizonyos arám nyelvű variánsokkal szokták 
ugyan enyhíteni a predestinációs jelleget. Pl.: „...a kívül levőknek minden rej-
téllyé lesz, mert (vö. Mt) nézvén néznek..., de talán megtérnek..." A megkemé-
nyedés itt már nem predestináció, hanem büntetés, de a megtérés lehetőségé-
vel. Márk azonban nyilván a fenti, egyértelműen predestinációs jellegű szöve-
get vette át a hagyományból. De milyen teológiai szándékkal? 

Ezt keresve fontos felvetnünk azt a kérdést, hogy kikre vonatkoztatja Márk a 
mondatot. A legtöbb mai magyarázó a két ellentétes csoportot a tizenkettő és a 
sokaság (4,1) ellentétére egyszerűsíti. Ez az egyszerűsítés néha egyenesen anti-
szemitizmusig jut el: a tizenkettő az egyházat, a sokaság a zsidóságot jelenti. 
Csakhogy Márknál a sokaság szerepe sokkal pozitívabb. Egyáltalán nem ellen-
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pólusa a tizenkettőnek. Sőt hallgatója (2,2.4.13; 3,20.32; 4,1; 7,14; 8,34; 10,1; 
12,38), kísérője (2,7k; 5,21.24;6,33k; 10,46) és szimpatizánsa (9,15; 11,18; 12,12) 
Jézusnak. Még a szenvedéstörténetben is enyhítést találunk a sokaság bűnré-
szességével kapcsolatban (14,43; 15,11). Márknál tehát nem ellentét, hanem 
inkább párhuzam van a tizenkettő és a sokaság között, bizonyos fokozati kü-
lönbséggel. Ez a fokozati különbség többnyire élesen rajzolódik ki (pl. 4,34; 
7,17). Néha azonban egészen elmosódik (pl. 8,34). Sőt előfordul, hogy a tizen-
kettő beleolvad a Jézus körül levő sokaságba. Ilyen a 3,20-35 szakasz, amely 
ugyan feltételezi a tizenkettő jelenlétét (20. v.), de csak a sokaságról hallunk, 
mint a Jézushoz tartozók közösségéről (32 v.). Éppen ennek a szakasznak az 
összefüggésében világos a fenti apokaliptikus ige márki alkalmazása. A Jézus-
hoz tartozók köre mindkét helyen bővebb, mint a tizenkettő. Ezt a bővebb kört 
nevezi a szöveg mindkét helyen így: οι περι αυτόν = hoi peri autón = körülötte 
levők. Ezek Isten családja (3,34). Ezeknek adatott, azaz adta Isten az ő országá-
nak titkát (4,11). Mi ez a titok? Máté (13,11) és Lukács (8,10) Isten országa 
„titkainak ismeretéről" (γνωναι τα μυστήρια - gnónai ta müstéria) írnak s ez 
náluk Jézus tanításának ismeretét, megértését jelenti. Márknál egyes szám van, 
az „ismerni" ige nélkül. Nála tehát nem a titkok ismeretéről van szó, hanem az 
emberek Jézushoz való viszonyáról. Isten országának titka azé, aki Jézus körül 
van. A titok nem bizonyos titkos ismereteket jelent, hanem magát Jézust. Ép-
pen ezért, aki nincs Jézus körül, hanem „kívül" van, az bármilyen jól ismeri is 
Jézus hatalmas tetteit („nézvén néz") és tanítását („hallván hall"), mégsem „lát" 
és ért semmit, mert nem ismeri fel a legfontosabbat. Nevezetesen azt, hogy 
Jézus tetteiben és tanításában Isten országa, vagyis az ő isteni hatalma van jelen, 
s így Jézus által maga Isten nyitja meg az utat az ember előtt, hogy visszatérjen 
az ő közösségébe (1,15), és részesedjék az ő minden bűntől megszabadító bocsá-
natában (2,10; 3,28). 

De kik ezek a „kívül levők"? A zsidóság a pogányokat és a hitetleneket ne-
vezte így. Az őskeresztyénség az egyházon kívülieket (lKor 5,12k; Kol 4,5). 
Eredetileg itt is ez utóbbi értelemben szerepelhetett a kifejezés. Márk azonban 
feloldja ezt az értelmezést azzal, hogy a mondatot Jézus földi útjának húsvét 
előtti szituációjába állítja. Kikre vonatkozik itt? Az imént láttuk, hogy Márknál 
nemcsak a tanítványok, de még a sokaság sem jelent teljesen negatív csoportot. 
Csak egyetlen csoport van, amelynek szerepe mindvégig negatív: a zsidó kegyes-
ség képviselői (farizeusok, írástudók stb.), akik radikális ellentétben állnak Jézus-
sal. Márk hozzájuk kapcsolja Jézus rokonait is (3,20-35). Éppen róluk olvassuk 
3,31k-ban, hogy „kívül" vannak. Márk számára tehát azok a „kívül levők", akik 
a zsidó kegyesség nevében Jézus isteni igényét elutasítják. Számukra Jézus 
minden megnyilatkozása „példázattá", azaz rejtéllyé válik. Ebből a precíz meg-
különböztetésből már látszik, hogy Márk, a pogánykeresztyének teológusa, nem 
a zsidóságot, mint népet ítéli meg negatíve, tehát nem antiszemitizmust hirdet 
- ahogy ezt néhány kutató feltételezi - , hanem a zsidó kegyességet, mint vállá-
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sosságot utasítja el. Ez a gondolat viszont mindig újra visszatér az evangélium 
folyamán, jeléül annak, hogy Márk korában is eleven volt a zsidó- és pogányke-
resztyénség közötti harc, amelyet Pál is vívott - zsidó létére! - a pogánykeresz-
tyének javára a judaizáló tendenciákkal szemben. 

Mindehhez számba kell még vennünk Márk titok-képzetét is. Bár a tizen-
kettő közelebb áll Jézushoz, mint a sokaság és a sokaság közelebb, mint a zsidó 
kegyesség „kívül lévő" vezetői, mégis maga a tizenkettő is mindvégig értetle-
nül áll Jézussal szemben. Jézusnak meg kell halnia és fel kell támadnia ahhoz, 
hogy valóban megértsék Isten országa titkát. Ez a titok tehát Márk számára nem 
a tanító vagy csodatévő Jézus, hanem a Megfeszített, aki él. Addig a tanítványok 
is mindig újra csődbe jutnak és kitűnik értetlenségük. Ezért használja Márk az 
itteni kemény ézsaiási igét őrájuk is (8,18). Viszont éppen ezzel feloldja annak 
húsvét utáni érvényességét. Húsvétig mindenki vakságra és értetlenségre van 
„predestinálva", de húsvét után mindenki megértheti, felismerheti Isten orszá-
ga titkát a megfeszítet és feltámadott Jézusban. 

13 Márk szerkesztő munkájában szinte rembrandti művészettel érvényesül a 
fény-árnyék eszköze. A kiemelő megkülönböztetés után („Nektek adatott...") 
azonnal megszólal az értetlenségi motívum: „Nem értitek...?" A kettős kérdés, 
amely Márk fogalmazása és már előre utal a többi példázatra, azt jelenti, hogy a 
Jézus körül levők sem képesek maguktól megérteni Jézust, sőt tanítását sem. 
Jézusnak magának kell megmagyaráznia mindent (vö. 34. v.), hogy megértésre 
jussanak. Jézus megértése sohasem érdem. Mindig kegyelem! S hogy Jézusnak 
ez a mindhalálig tartó fáradozása az emberi vakság és süketség ellenére sem 
hiábavaló, azt hirdeti a most következő példázat-magyarázat, sőt az ezt követő 
többi hasonlat és példázat is. 

14-20 Ma egyre kevesebb kutató állítja a magyarázat jézusi eredetét. Sze-
rintem is az őskeresztyénségben keletkezett. Jézus a példázatokat eleve megvi-
lágosító magyarázatul mondta. Alig képzelhető, hogy Jézus saját magyarázatát 
magyarázta. A szóhasználat is tipikusan őskeresztyén. Különösen az ige (λογος = 
logos) abszolút formája, amely az őskeresztyén igehirdetés szakkifejezése. Ez a 
magyarázat központi fogalma (8-szor). Egyenesen apokaliptikus hátteret sejtet a 
„Sátán", a „nyomorúság", a „világ" szóhasználat, valamint az allegorikus értel-
mezés. A magyarázat irodalmi szintje jelentősen alatta van a példázaténak. A 
fogalmazás nehézkes. Az alkalmazás pedig képzavarhoz jut: a vetés egyszer az 
igét jelenti (14. k. vk.), máskor az embereket (16,18.20. vk.). Ez utóbbi is apo-
kaliptikus vonás (vö. Mt 13,38). Ugyanakkor az alkalmazás nem mindig lép ki a 
példázat képanyagából (14.20. vk.). Mindez azt mutatja, hogy a magyarázat egy 
őskeresztyén kísérlet Jézus példázatának konkrét alkalmazására. Ez persze nem 
teszi számunkra jelentéktelenné. Egyfajta őskeresztyén bizonyságtételről van 
szó, mint az egész Újszövetségben is. Azon sem kell fennakadnunk, hogy a ma-
gyarázatot Jézus szájába adják. Hiszen az evangélisták is ezt teszik, amikor a 
saját hitbeli meggyőződésük szerint formálják a Jézusra vonatkozó hagyományt. 
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Helytelen és történetietlen volna, ha ezt mai értelemben vett hamisításnak 
minősítenénk. A Jézus szájába adott vagy átformált igékkel azt fejezték ki, hogy 
ők így értik Jézust és ezt nem a saját bölcsességüknek tekintik, hanem az élő 
Jézus ajándékának. 

Hogyan értette az őskeresztyén magyarázó Jézus példázatát? Mi a magyará-
zat alkalmazási iránya? A mai kutatásban kétféle vélemény található. Az egyik 
szerint a magyarázat szándéka intés, figyelmeztetés az igehallgatók, az egyház-
tagok felé: nehogy náluk is az első három eset valamelyike történjék! A másik 
vélemény szerint a magyarázat célja biztatás, vigasztalás a misszió kudarcai lát-
tán megrettent keresztyének felé: az elvetett magok közül is sok elpusztul, 
mégis lesz termés! Magam is ez utóbbit helyeslem. Sőt valószínűnek tartom, 
hogy az eredeti példázatban Jézus is ezzel a biztató, vigasztaló kontraszttal jel-
lemezte saját működését hallgatói előtt. Az első vélemény félreértése abból 
adódik, hogy a magyarázat allegorikusán behelyettesíti a példázat képanyagát 
(út, sziklás hely, tövisek, jó föld) s ezzel látszólag az igehallgatókra kerül a hang-
súly. A magyarázatban azonban sehol sem hangzik intés és a képanyag alkalmat-
lan is volna erre. Akár a magot, akár a földet azonosítjuk az igehallgatókkal, sem 
a „magot" nem lehet inteni, hogy jó földbe hulljon, sem a „szántóföldet", hogy 
jó földdé legyen. Ténymegállapításról van szó: ilyen a mag, azaz az ige sorsa! A 
magyarázat nézőpontja tehát - a képzavar ellenére! - az ige és nem a négyféle 
föld. Ez még világosan érvényesül a magyarázat indulásánál. A képzavar csak a 
második esetnél kezdődik, de az ige szerepe továbbra is dominál. 

14 A rövid kezdő mondat megmarad a példázat képanyagában. Csak az igét 
említi közvetlenül, kép nélkül. Ezzel konkretizálja a példázatot: az igéről van 
szó! A magvető személye - akárcsak a példázatban - egészen háttérben marad. 
Nem az a fontos, ki hirdeti az igét. A magyarázó nyilván az őskeresztyén igehir-
detőkre gondol. Csak az ige fontos! Milyen sorsa van az igének az emberek 
között? Erre a kérdésre felelnek az egyes esetek. 

15 Vannak, akiket egészen érintetlenül hagy az ige. Csak éppen meghallgat-
ják, s máris nyoma vész bennük. Az ilyen kemény ellenállás a Sátán munkájá-
nak a jele. Ilyen gyorsan („mihelyt..., azonnal...") elutasítani, ember magában 
képtelen! Az ige főellensége a Sátán. 

l ó k De a következő eset is csak látszólag jobb. Végét tekintve hasonló 
(ομοίως = homoiós) az ige sorsa. Pedig minden jól kezdődik! Az ige valóban 
azért szól, hogy örömöt szerezzen az embernek. De kemény elkötelezést is 
jelent Isten ügye mellett. Az elkötelezés szilárdságot, állhatatosságot kíván, s ez 
akkor kerül próbára, ha az igéhez való ragaszkodás nyomorúságot, szorongatta-
tást, hátrányt vagy éppen üldöztetést hoz magával (9λιφις - thlipsis és διωγμός 
= diógmos a már átélt keresztyénüldözésekre céloz). Ha az örömöt hozó ige nem 
járja át elég mélyen az embert, mint a gyökér, amely mélyen a földbe fúródik, 
akkor az ige ügyében állhatatlan percemberré (προσκαιροι — proskairoi) válik, 
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és a nehéz napokban megütközik az igén. Az örömből botránkozás és elbukás 
lesz (σκανδαλίζονται =skandalidzontai). 

18k Míg az előző esetben külső események, sorskérdések akadályozzák az 
ige célba jutását, addig a harmadik esetben az embert hatalmába kerítő kívánsá-
gok, a földi élet forgatagában, tülekedésében feltörő belső vágyak fojtják meg 
az ige hatását. Az ige eredménytelen (ακαρπος=akarpos) lesz. 

A három negatív eset tehát az ige csődjét írja le az emberek között. Kétség-
beesésnek azonban nyoma sincs. A hangvétel nem rezignált, hanem inkább 
józan, ténymegállapító: Isten ügye az igehirdetés által ilyen gyengeségbe öltö-
zötten van jelen a világban. Ennek józan tudomásulvételét sürgeti a negatív 
esetek bő leírása. 20 így csak még nagyobb hangsúlyt nyer a pozitív kontraszt: 
mindig vannak emberek, akiknek életében az ige célhoz ér! Ezt a vigasztaló 
tendenciát húzza alá - mind itt, mind a példázatban (8. v.) - a márki változat 
fokozása (30-, 60-, 100-szoros termés), amely mintegy ellensúlyozni akarja az 
előző három eredménytelen esetet. 

A καρποφορεί ν = karpophorein igét (= gyümölcsöt hoz, terem) a magyarázat 
nem alkalmazza, azaz nem lép ki a példázat képanyagából. Ennek oka nyilván 
az, hogy ez a szó a magyarázó környezetében közvetlen, képi szakkifejezése 
volt az aktív keresztyén életnek, amely az ige, az evangélium „gyümölcse" (vö. 
Rm 7,4k; Kol 1,6.10). Erre mutat a keresztyénné válás három mozzanatának 
felsorolása is: „hallgatják...befogadják...teremnek..." Az első kettő csak a har-
madikkal együtt jelenti az ige valóságos, teljes célba érkezését. 

A magyarázat biztató, vigasztaló szándékát jelzi az igeidők használata is. Ép-
pen ellenkezőleg, mint a negatív esetekben, itt a „vetés" egyszer megtörtént, 
azaz célba ért esemény (σπαρεντες = sparentes = aoristos; vö. 16.18. vk: 
σπειρομενοι = speiromenot = praesens!), míg a hallás, befogadás, gyümölcster-
més a jelen állandó eseménye (ακουουσιν = akouousin, παραδέχονται -para-
dechontai, καρποφορονσιν = karpophorousin = praesens; vö. 15.16. vk: οταν 
ακουσωσιν = hőtan akousósin, 18. ν.: ακουσαντες = akousantes = aoristos). Va-
gyis: a magyarázó nem azokra irányítja a figyelmet, akiknek ugyan állandóan 
szól az ige (σπειρομενοι - speiromenot), de egyszeri hallás után (ακουσαντες = 
akousantes) csődöt is mondott náluk, hanem azokra, akiknél egyszer elvettetett 
(σπαρεντες = sparentes), megfogant az ige és most már állandóan dolgozik ben-
nük és gyümölcsöt terem. Bármennyire megdöbbentő is az ige csődje, arra kell 
örömmel rácsodálkoznunk, hogy mégis van egyház, van gyülekezet, vannak, 
akiknél az ige célba talál! 

Hogy Márk is ezt a biztató, vigasztaló tendenciát fedezi fel a magyarázatban, 
azt éppen a következő szakasz mutatja világosan. 
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22. Hogy nyilvánvalóvá legyen! - 4,21-25 

22. Hogy nyilvánvalóvá legyen! 4,21-25 (Lk 8,16-18) 

(21) És azt mondta nekik: Talán azért kerül elS a lámpa, hogy a 
véka alá tegyék vagy az ágy alá? Nem inkább, hogy a lámpatartóra 
tegyék? (22) Mert nem másért rejtenek el valamit, csak hogy nyil-
vánvalóvá legyen; nem másért lett rejtetté, hanem hogy nyilvánosság-
ra jusson. (23) H a valakinek van füle a hallásra, hallja! (24) És azt 
mondta nekik: Vigyázzatok, mit hallotok! Amely mértékkel mértek, 
azzal mérnek nektek, sót hozzátesznek nektek. (25) Mert akinek 
van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik amije van. 

Márk e szakasszal - akárcsak 4,10kk-val - ismét megszakítja a példázatgyűj-
temény menetét, hogy tovább magyarázza, miért beszél Jézus példázatokban. A 
két szakasz tehát összetartozik Márk koncepciójában és kiegészítik egymást. 

A szakasz Jézus négy mondását fűzi egybe (3 hasonlat: 21.22.24 vk. - és 1 
közmondás: 25. v.). Eredetileg nem tartoztak össze. Ezt mutatja Q, amelyben 
mind a négy előfordul, de más összefüggésben. Ezért Máté kihagyja ezt a márki 
változatot és csak Q-t közli (5,15; 10,26; 7,2; 25,29; de vö. 13,12). Lukács Márkot 
is, Q-t is átveszi (8,16-18; 11,33; 12,2; 6,38; 19,26). Tanulságos ezeket a helye-
ket egyszerre végigolvasni. Kitűnik, hogy Jézus szavai az őskeresztyénségben 
hogyan kaptak különböző hangsúlyt és alkalmazást. 

A négy mondás itteni egybekapcsolása valószínűleg Márk munkája. Tanul-
ságos a szerkezeti felépítés is. Két-két mondás tartozik össze (21.22, ill. 24b.25 
vk.). Mindkét párt a márki formula vezeti be: „És azt mondta nekik..." Mind-
kettőhöz felhívás kapcsolódik (23., ill. 24a vk.). Mindkét párban a második tag 
indokolja, értelmezi az elsőt („mert"!). Ez a nyelvtani megfigyelés segít a márki 
értelmezés keresésében. - Szókapcsolatot is szoktak keresni a mondások kö-
zött, de ez valószínűleg nem tudatos. Tudatos viszont a tartalmi kapcsolás, 
amely Márk példázat-teóriájának értelmét világítja meg. 

21 Az első hasonlat Jézus ajkán valószínűleg polémiát jelentett a korabeli 
apokaliptikus csoportokkal, amelyek mind olyan isteni titkok őrzőinek tudták 
magukat, amiket csak a beavatottak ismerhetnek. Talán Jézust is biztathatták 
hasonló magatartásra és ő a lámpa hasonlatával ezt utasítja el. Küldetése, mon-
danivalója mindenkinek szól (14,48). Nem elrejtés, titkolódzás, hanem Isten 
országa valóságának kinyilatkoztatása az ő feladata. Ennek mondana ellent, ha 
lemondana a nyilvánosságról. Mint ahogy a lámpa is értelmetlen eszközzé válna, 
ha meggyújtás után eltakarnák, elrejtenék. Az ερχεται ο λύχνος = erchetai ho 
lüchnos (= „jön" a lámpa) megfogalmazás kilép a hasonlatból és jelzi, hogy Jézus 
jöveteléről, megjelenéséről van szó. 
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22. Hogy nyilvánvalóvá legyen! - 4,21-25 

Márk is ebben az irányban érti a hasonlatot, de a példázatokban való rejtett 
beszédre alkalmazva. Ha most - az emberi vakság és süketség miatt - rejtve van 
is Jézus tanításának értelme, ez nem maradhat így. Lényegének mondana el-
lent, mint az elrejtett lámpa. Nem is fog így maradni! 22 Ezt ígéri a második 
értelmező (γαρ = gar) mondás. Sőt itt kitűnik, hogy maga az elrejtés is a nyil-
vánvalóvá válást szolgálja. Ez a célhatározós megfogalmazás („Mert nem má-
sért..., csak hogy...) Márk szándékához igazítja a mondatot, s önmagában nem is 
logikus. Az eredetibb forma Máténál (10,26) és Lukácsnál (8,17; 12,2) található s 
ez Jézus ajkán a végső ítéletre célozhatott, ahol az emberek minden titka kide-
rül majd. Márk viszont a célhatározós formával világosan fejezi ki titokkép-
zetének értelmét: Jézus példázatai azért rejtik el most Isten országa titkát, mert 
még nincs itt az ideje, hogy nyilvánvalóvá legyen. De ha eljön ez az idő és véget 
ér a rejtettség, akkor ellenállhatatlanul nyilvánosságra jut. így a rejtettségnek 
kettős oka van. Egyfelől Jézus szándéka, aki a példázatokkal tudatosan rejti el 
Isten országa titkát (llb.12.vk.), másfelől az emberi értetlenség, amely a tanít-
ványokat is jellemzi (13. v.), bár éppen nekik érteniök kellene, hiszen Isten 
országa titka, azaz Jézus, ott van közöttük (11a. v.). Mikor jön el az idő, hogy az 
elrejtett titok nyilvánvalóvá legyen? Márk erre a kérdésre egész könyvével fe-
lel: majd Jézus halála (15,39) és feltámadása (9,9) nyitja meg a titkot és a világ-
raszóló evangéliumhirdetés által jut az nyilvánosságra (13,10; 14,9). Most még 
Jézus útban van és nem akar nyilvánvalóvá lenni (1,34b; 3,12; 9,30k stb.). De 
tanításával máris azért harcol, hogy a tanítványokat felkészítse a végső, nagy 
leleplezésre és arra a evangéliumhirdető szolgálatra, amely húsvét után rájuk vár 
(vö. 1,17). 23 Ezért hangzik az intés, amely a 9. v. görögös újrafogalmazása. A 
Jézus körül levőknek Isten már megadta, hogy meghallják Jézus szavát, hiszen 
követik őt. Van fülük a hallásra! De még ők is képtelenek Jézus titkának meg-
értésére. Ezért kell teljes, személyes odaadással és nyitottsággal odafigyelniük 
Jézus tanítására. 

24 A második mondás-pár is ezzel az intéssel kezdődik, sőt maguknak a 
mondásoknak is intő, figyelmeztető jellegük van. A βλεπετε = blepete (= meglás-
sátok, vigyázzatok, figyeljetek!) tipikus márki kifejezése az intésnek (8,15; 
12,38; 13,5.9.23.33). Itt arra hívja fel a figyelmet, hogy amit Jézustól hallanak, az 
sokkal mélyebb értelmű, nagyobb jelentőségű, mint ahogy első hallásra tűnik. 

Ebben az irányban érti Márk a „mérték" hasonlatát is, amelynek eredeti je-
lentése talán az ítéletre vonatkozott Mt 7,2 értelmében (= Isten aszerint „mér" 
nekünk az ítéletben, ahogyan mi „mérünk" most embertársainknak. Vö. Mt 5,7; 
6,12; 6,14k; 18,35). Sőt lehetséges, hogy eredetileg az ítélet momentuma nélkül, 
az ún. aranyszabályhoz (Mt 7,12) hasonló, általános erkölcsi értelme volt. -
Márknál az összefüggés konkretizálja a hasonlatot: aki teljes komolysággal hall-
gatja, sokra tartja Jézus tanítását, az sokat merít majd belőle, meggazdagszik 
általa. Sőt! „Hozzátesznek nektek!" - fűzi hozzá Márk (csak nála olvassuk így!). 
Tehát többet kap belőle, nagyobb mélységeket fedez fel benne, nagyobb titkot 
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23. Magától! - 4,26-29 

ismer fel általa, mint amilyet remélt. 25 Ezt az utóbbi gondolatot indokolja 
(γαρ — gar!) a befejező közmondás, amely a bölcsességirodalomból származik 
(vö. Péld. l,5k; 9,9). Máté az utolsó ítéletre vonatkoztatja (Mt 25,14-30). Itt 
azokat biztatja, akik Jézus körül vannak (10. v.), tehát megragadtak már valamit 
Jézus igéjéből. Ha ez még kevés is, Isten majd megsokasítja. Feltárja előttük 
Jézus példázatokba rejtett tanításának teljes mélységét. - A mondat negatív 
része („akinek nincs...") nyomatékot ad a komoly odafigyelésre való felszólítás-
nak: aki Jézus tanítását felületesen hallgatja, nem teljes odaszánással, az ugyan 
hallott valamit („amije van"), de ezt is elveszíti. Hiábavaló lesz számára. Nem 
részesül az ajándékozó Isten gazdagító kegyelmében. Ilyenek Jézus rokonai 
(3,31) és a jeruzsálemi írástudók (3,22), akik otthonosnak érzik magukat Isten 
dolgaiban, de megvetik Jézus igéjét: ezért Isten családjában „kívülvalókká" 
lettek (4,11b). 

A négy mondatból álló kompozíció alaphangja tehát - az intés ellenére - a 
vigasztaló biztatás: ha most rejtve van is Isten országának titka, ha Jézust és 
igéjét ellenállás, értetlenség veszi is körül, eljön az idő, amikor a lámpa a tartóra 
kerül, a titok nyilvánvalóvá lesz, és a Jézus körül levő, de még értetlen tanítvá-
nyok teljes megértésre jutnak. Ezzel Márk előkészíti a következő két példázat 
értelmezésének irányát is. 

23. Magától! 4,26-29 

(26) És szólt: Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember el-
vetette a magot a földbe, (27) és alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag 
pedig kisarjad és felnő, maga sem tudja, hogyan. (28) Magától terem 
a föld, elöször sarjat, azután kalászt, majd: érett szem a kalászban! 
(29) Amikor pedig engedi a termés, azonnal nekiereszti a sarlót, mert 
itt az aratás. 

Vö. a 29. v.-hez: Jóel 3,13 

Folytatódik a példázatgyűjtemény. A και ελεγεν = kai elegen (= és szólt) kez-
dés a gyűjtő szóhasználatához tartozik. Ezen kívül csak a 9. és 30. v.-ben talál-
juk. Márk egyébként sohasem használja. Ez is arra vall, hogy a három példázat 
már Márk előtt egységet alkotott, s csak Márk szakította meg közbeszúrásaival 
(10-13. és 21-25. vk.). De miért hiányzik akkor ez a példázat Máténál is, Luk-
ácsnál is? Az ún. ős-Márk-hipotézis képviselői szerint Márk evangéliumának 
voltak olyan korai példányai, amelyekben ez a példázat még nem szerepelt. Ez 
a vélemény a múlt század óta máig gyakori. Csakhogy a hipotézis túlságosan 
nagy és komplikált a bizonyítékhoz képest. Miért kellene egy ős-Márkot felté-
telezni, amikor a nagyszinoptikusok egyébként is sok esetben megváltoztatják, 
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23. Magától! - 4,26-29 

kiegészítik, rövidítik vagy átfogalmazzák Márk szövegét? Egyszerűbb és sokkal 
valószínűbb feltételezni, hogy itt is - és egyébként is - kritizálják Márkot. Szer-
kesztési és teológiai koncepciójuknak nem felelt meg ez a példázat. Máté, aki 
7(!) példázatot szerkeszt egybe, a konkoly példázatát közli helyette (Mt 13,24-
30), amelynek szókincse hasonló, de bővebb, nagyobb szabású és magyarázata is 
van (13,36-43). Lukács összefüggésében az emberi cselekvésen van a hangsúly 
(8,18.21). Ebbe nem illet bele a „tétlen földműves" és a „magától termő föld". 
Általában is megfigyelhető, hogy a nagyszinoptikusok gyakran keresnek erköl-
csi tanulságot, intést a példázatokban. Erre a mi példázatunk egészen alkalmat-
lan. Az ős-Márk-hipotézis tehát - bár kritikai álláspontból született - nem elég 
kritikus a szinoptikusok egymáshoz való viszonyát illetően. 

Nézzük magát a példázatot! 

26 A kezdő mondat megadja az alkalmazás tárgyát: Isten országáról van szó 
(lásd később!). A képanyag kapcsolása nyelvtanilag nehézkes (ούτως... ως 
άνθρωποςβαλη =houtói,.., hós anthrópos balé...). De éppen ez jelzi, hogy a kap-
csolódási pont nem „az ember", hanem az a folyamat, ami a „maggal" történik. 

27 Fontos figyelnünk az igeidők változására. Miután a vetés megtörtént 
(βαλη = balé = aoristos), az embernek nincs többé semmi dolga a maggal. 
„Alszik és felkel" (praesens!). A zsidók a napot estétől estéig számították: ezért 
„éjjel és nappal" a sorrend. A két szópár az ember tétlenségét hangsúlyozza. 
Pihen. Nincs semmi dolga. S közben a mag kicsírázik és felnő. Ebbe a folya-
matba az ember nem is tudna beavatkozni. Fogalma sincs, mi történik, míg a 
mag felnő. 28 ,J\Íágától", azaz az ember cselekvésétől függetlenül terem a föld. 
A 28. v. tehát megismétli az előző gondolatot. Ugyanakkor részletesebben írja le 
a termés folyamatát. A tárgyi vonzatot megtörő alanyeset (πληρης σίτος =plérés 
sitos) a felfedezés örömkiáltása: megérett a vetés! Az örömkiáltás után 29 visz-
szaesést jelent a záróvers indítása, amely még csak előre tekint az aratásra. Is-
mét az ember passzivitását húzza alá, hogy az aratás idejét nem ő dönti el, ha-
nem a termés teszi lehetővé (παραδοι = paradoi). A befejezés Jóel 3,13-ra utal, 
ahol Isten ítéletéről van szó (vö. Jel 14,15). 

Mit mond tehát ez a példázat Isten országáról? A válasz azért nehéz, mert 
több hasonlítási pont is kínálkozik: a földmíves türelmes magatartása, vagy: a 
magától, azaz emberi beavatkozástól függetlenül beérő vetés, vagy: a vetés után 
biztosan bekövetkező aratás. Ezért több kutató feltételezi, hogy a példázat szö-
vege húsvét után növekedett s ez bizonyos hangsúlyeltolódásokat okozott. Ez 
lehetséges. Mi is utaltunk a szöveg egyenetlenségeire. Az elhatárolás azonban 
bizonytalan. Egyesek a 27.28b., mások a 29. v.-t tartják későbbinek. Viszont a 
fenti három téma nem ellentétes, sőt kiegészítik egymást. 

Jézusnál bizonyára a vetés növekedésének befolyásolhatatlansága volt a ha-
sonlítási pont. S ez kritikát jelentett a különböző zsidó kegyességi csoportok 
felé, akik mind valamilyen emberi magatartással, teljesítménnyel akarták Isten 
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23. Magától! - 4,26-29 

országa eljövetelét biztosítani, sürgetni vagy éppen kikényszeríteni. így a fari-
zeusok a törvény feltétlen megtartásával, a zélóták fegyveres erőszakkal. Amint 
az elvetett mag nincs többé a földmíves hatalmában, hanem magától nő és érik 
be, úgy Isten országa eljövetelének eseménye is túl van minden emberi képes-
ségen és lehetőségen („maga sem tudja, hogyan "/). Olyan csoda, amely egyszerre 
csak itt van, megtörténik „magától" (az αυτοματος = automatos-hoz vö. ApCs 
12,10) s az embernek nincs más dolga, sem lehetősége, mint hogy csodálkozó 
örömmel felfedezze, ahogy a földmíves az érett szemet a kalászban. A példázat-
nak ez a mondanivalója - anélkül, hogy az „ember" allegorikus utalás volna 
Jézusra - Jézusnak azt a mélységes nyugalmát tükrözi, amellyel egészen Istenre 
hagyatkozik és tőle vár mindent. 

Érthető, hogy a húsvét utáni egyházban újabb súlypontokat kapott a példá-
zat. Most vigasztalja, biztatja azokat, akik nyugtalankodtak, elcsüggedtek Jézus 
visszatérésének, Isten országa dicsőséges megjelenésének késése miatt. Ezért 
megnő a „türelmesen váró" földmíves szerepe („alszik és felkel, éjjel és nappal"). 
Ismétlődik és részletesebb lesz az érés folyamatának leírása (27. v.: „kisarjad és 
felnő" - 28. v.: „először sarjat, azután kalászt"). Lehet, hogy ekkor került a példá-
zathoz a 29. v., amely Isten országát ótestamentumi idézet segítségével azono-
sítja Isten végső ítéletével. Ezek a vonások arra vallanak, hogy Jézus példázatát 
apokaliptikus keresztyének alkalmazták saját helyzetükre és fogalmazták újra. 
Az eredeti mondanivaló megmaradt, de az új szituációhoz alkalmazva kibővült: 
nincs ok a csüggedésre! Isten vetése biztosan beérik! Isten maga gondoskodik 
erről. Nem a mi gondunk! Most még az érés folyamata tart. A vetés és aratás 
közötti idő. De ha ez letelik, azonnal megkezdődik az aratás, azaz Isten végső 
ítélete. Addig türelmesen kell várnunk, mint a földmívesnek. 

Márk összefüggésében a példázat ismét új alkalmazást nyer. Ennek irányát 
adta meg 4,21-25. Isten országa Jézus megjelenésével már a jelen valósága (1 la 
v.). De még teljes értetlenség veszi körül. Maguk a tanítványok sem tudják, 
miről van szó, akárcsak a földmíves (vö. 13.v.: ουκ οιδατε = ouk oidate és 27. v.: 
ουκ ονδεν = ouk oiden). De az értetlenség ideje egyszer véget ér. Isten országa 
titkát (11a v.) felfedezik majd, mint a földmíves az érett szemeket. De ez nem 
az ő érdemük, teljesítményük lesz. „Magától", azaz Isten kegyelme által törté-
nik. Mindig Isten csodája az, hogy ha valaki Jézusban felismeri az Isten ke-
gyelmes jelenlétét. Mikor s hogyan történik ez? Majd Jézus halála és feltámadá-
sa által. Akkor kezdődik az „aratás". Az „aratás" (9ερισμος = therismos) az 
apokaliptikában az ítélet képe (vö. Mt 13,30.39; Jel 14,15). A missziói keresz-
tyénség viszont a misszió munkáját jelölte vele (vö. Mt 9,37k; Lk 10,2; Jn 4,35). 
Amit Jézus keresztre vivő földi útjában „vetett", annak a húsvét utáni világra 
szóló evangéliumhirdetésben van az „aratása". Ez a példázat márki értelme is. 
Ebben a missziói értelmezésben tehát az aratás nem ítéletet jelent, hanem 
örömöt. Részesedést Isten mentő, gyógyító, bűnbocsátó hatalmában, amely 
Jézusban jelent meg és amelynek húsvét után az evangélium a hordozója. Az 

90 



24. Mindennél nagyobb! - 4,30-32 

ítélet ennek csak negatív oldala: aki nem fogadja hittel az evangéliumot (1,15), 
az kimarad Isten országa öröméből. 

24. Mindennél nagyobb! 4,30-32 (Mt 13Jlk; Lk 13,18k) 

(30) És szólt: Mihez hasonlítsuk Isten országát, vagy milyen pél-
dázatba foglaljuk azt? (31) Olyan, mint a mustármag, amely, amikor 
elvetették a földbe, kisebb minden magnál, amely a földbe kerül, (32) 
de amikor elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél, és 
nagy ágakat hajt, úgyhogy fészkelni tudnak árnyékában az ég mada-
rai. 

Vö. a 32. v.-hez: Ez 17,23; 31,6; Dán 4,7-9.17k; Zsolt 104,12 

A nagyszinoptikusok ezt a példázatot a kovászról szóló hasonló értelmű pél-
dázattal egy párban közlik. A kettős példázat Jézus stílusához tartozhatott (vö. 
pl. 2,21k), ami viszont nem jelenti azt, hogy minden párosítás eredeti. Lehet, 
hogy a mustármag és kovász példázatot Jézus kapcsolta egybe és csak a Márk 
előtti gyűjtő szakította szét a párosítást, mert a mustármag példázata jól illett a 
másik két vetés-példázathoz. 

A szinoptikus összehasonlítás azt mutatja, hogy a példázatnak több változata 
volt az őskeresztyénségben, ami viszont bizonytalanná teszi az eredeti jézusi 
forma megközelítését. Lukács nyilván Q-ból veszi át. Ez a változat rövidebb, 
szövegileg simább, mint Márké. Több kutató szerint ez állhat közelebb az ere-
detihez. Máté kombinálja a márki és a Q-változatot. Márk szövege annyira ne-
hézkes nyelvtanilag, hogy néhány kutató két variáns egybedolgozására gondol. 
Mások viszont éppen a nyelvtani egyenetlenségekből próbálnak következtetni 
az eredeti arám szövegre. Ez esetben Márk szövege eredetibb, s Lukács egysze-
rűsítette a hagyományt. Ez a valószínűbb (lásd később!). - Altalános az a véle-
mény, hogy a példázatot záró, ótestamentumi utalás (32b.: fészkelni tudnak ár-
nyékában azégmadarai") későbbi kiegészítés, akárcsak az előző példázatban (29. 
v.). Jézus példázataiban ugyanis sehol sem találkozunk egyébként hasonló uta-
lással. 

30 Ismét a példázatgyűjtemény kezdő formuláját találjuk: „és szólt" (vö. 26. 
ν.). A példázatot bevezető kettős kérdés sémita stílussajátosság (vö. Ézs 40,18). 
A rabbikra jellemző. Célja, hogy együttgondolkodásra késztesse a hallgatókat, s 
egyben kiemelje a tárgy egyedülálló jelentőségét, amit a következő kép, hason-
lat vagy példázat csak megközelítőleg ír le. A kérdés nem csupán a mustármagra 
utal előre, hanem az egész példázatra (εν τι vi παραβολή = en tini parabolé). 
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Isten országa tehát nem egyszerűen a mustármaghoz hasonló, hanem ahhoz az 
egész történéshez, amit a példázat a mustármagról elmond. 

31 A mustármag kicsisége Palesztinában közmondásos (vö. Mt 17,20 = Lk 
17,6). Márk szövege ezt - Lukácstól eltérően - még külön hangsúlyozza a többi 
vetőmaggal való összehasonlítás révén. így készíti elő s fokozza a kontrasztot, 
amely a mag kicsisége és a felnőtt mustárcserje nagysága között van. 32 Ez a 
kontraszt a példázat hasonlítási pontja: ahogyan a mustármag vetés idején (οταν 
σπαρη - hőtan sparé) a többi maghoz képest jelentéktelenül kicsi, de ha megnő, 
nagyobb lesz minden veteménynél, úgy Isten országa is kezdetben(!) jelenték-
telenül kicsi, de végül(!) mindennél nagyobb lesz. Tehát: kicsiny kezdet, nagy-
szabású befejezés! Ez jellemzi Isten országát. A határozott kontraszt kizárja a 
fejlődés gondolatát, amelyet a liberális teológia mindig újra felfedezni vélt Jé-
zus vetéspéldázataiban. Az evolúció modern képzete egyébként is idegen volt 
az ókorban. (Az ókori ember isteni csodát látott abban, amit a modern termé-
szettudós biológiai fejlődésnek nevez.) 

Mit jelenthetett e kontraszt-példázat Jézus ajkán? Bizonyára saját jelenét ér-
tékelte vele. Abban, amit ő hirdet és cselekszik - bármily kicsinynek, jelenték-
telennek tűnik is ez - már benne van a végső teljesség záloga. Isten hatalmas 
jövendője már elkezdődött. Isten országa már a jelen valósága. Bármennyire 
lehetetlennek tűnik is, hogy ilyen szerény, sokak által lekicsinyelt kezdetnek 
ilyen hatalmas perspektívája legyen, mégis így van. Éppen ezt példázza a mus-
tármag, amely legkisebből legnagyobb lesz. - A példázat hangja nem polemi-
kus. Inkább bizonyosság és biztatás csendül ki belőle. Valószínű, hogy Jézus 
bizonytalankodó, kételkedő tanítványait biztatta vele nyugodt, merész hitre és 
reménységre. 

Korán - s valószínűleg apokaliptikus környezetben - kerülhetett a példázat 
végére az ótestamentumi utalás. Ennek szövege sem egységes. Márk szövege 
(talán emlékezetből) kombinálja a fent megjelölt ótestamentumi helyeket. Má-
té és Lukács Dániel szövegéhez állnak közel. A madaraknak menedéket adó 
nagy fa gyakori kép az ÓT-ban és a zsidóságban (vö. még Bir 9,15). Profán érte-
lemben a nagyhatalmakat jellemzi, amelyeknek hatalmi körében sok kis nép 
talál helyet és védelmet. Az apokaliptikában azt a várakozást fejezi ki, hogy az 
utolsó időben a pogány népek is lehetőséget kapnak (vö. δυνασθαι = dii-
nasthai), hogy Izraellel együtt részesedjenek Isten országa dicsőségében. Bizo-
nyára ezzel a gondolattal került az ótestamentumi utalás a példázat végére. Ez-
zel persze megbomlik a kontraszt egyensúlya és a hangsúly a nagyszabású befe-
jezésre tolódik át, ami a húsvét utáni új szituációban tovább fokozza a példázat 
biztató, vigasztaló jellegét: Jézus ügyére ilyen nagy jövendő vár! Egyúttal az 
ótestamentumi utalás révén háttérbe szorul Isten országa fogalma és a példázat 
az egyházfogalom perspektívájába kerül. A biztatás a minden népet magába 
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gyűjtő egyháznak szól. Mindezek a hangsúlyeltolódások különösen Lukács 
változatában érzékelhetők, ahol hiányzik már a mag kicsiségére való utalás, vi-
szont a mustárcserjéből egyenesen fa lesz (δενδρον - dendron) s mögötte a 
misszió révén naggyá növekvő egyház képe áll. 

Persze Márknál is fontos a missziói perspektíva (vö. 13,10; 14,9). De itt a 
kontraszt is hangsúlyos. Az ő összefüggésében Isten országa azonosul a kereszt-
re menő Jézus személyével és egyben szinonimája az evangélium fogalmának 
(vö. l,4k magyarázatát!). így a példázat márki értelme a következő: amint a 
minden magnál kisebb mustármag nagyobb lesz minden veteménynél, úgy a 
keresztre menő Jézus egész működése is most ugyan kicsi, mert ellenállás, ér-
tetlenség veszi körül, de majd halála és feltámadása által naggyá, hatalmas erővé 
lesz, amely miden népet átfog, és Isten közösségébe, a végső teljesség örömébe 
hív. A kontraszt tehát a húsvét előtti és a húsvét utáni idő egymáshoz való vi-
szonyát fejezi ki. Márk saját jelenére úgy tekint, mint amelyben a végső teljes-
ség, azaz az üdvösség öröme nem csupán a jövő reménysége, hanem már a jelen 
valósága is. Ezzel újra érvényre jut a példázat eredeti, jézusi iránya. 

• 

összefoglalva a három példázatról mondottakat: az őskeresztyén gyűjtő 
mindhárommal vigasztalni, bátorítani akarta gyülekezetét. Amint a magvetés a 
veszteségek ellenére is eredményes lesz (1. példázat), amint az elvetett mag az 
emberi aktivitástól és belátástól függetlenül beérik (2. példázat), amint a mus-
tármag kicsisége ellenére naggyá nő (3. példázat), úgy Jézus ügye és igéje is 
eredményes lesz, célhoz ér, teljességre jut minden ellenállás és eredménytelen-
ség ellenére (1. példázat + magyarázat), emberi szándékoktól, akarástól függet-
lenül (2. példázat), annak ellenére, hogy az emberek szemében kicsi és jelen-
téktelen és szegényes jelene eltakarja nagyszerű jövendőjét (3. példázat). A 
vigasztalást mindhárom esetben a kontraszt juttatja érvényre. Mindháromban 
domináns a „vetés" mozzanata, ami jelzi, hogy a gyűjtő számára az alkalmazás 
konkrét tárgya az ige. A vigasztalás az ige sorsára vonatkozik. 

Márknál is megmarad a vigasztaló tendencia. Viszont azzal, hogy a három 
példázatot Jézus keresztútjának összefüggésébe állítja, új perspektívát ad nekik. 
Mint egy új alapra helyezi a vigasztalást. A keresztyén reménység nem arra tá-
maszkodik, amit a keresztyének még a jövőtől várnak, hanem arra, amit Isten 
Jézus keresztútjában már véghezvitt. Márk eszhatológiájának kiindulópontja, 
alapja tehát nem az apokaliptika, hanem a krisztológia. Mivel azonban Jézus itt 
még csak útban van a kereszt felé, ahol a krisztológia titka nyilvánvalóvá lesz, 
azért a példázatok végső értelme is rejtve van Jézus hallgatói, sőt a tanítványok 
előtt is. A példázatok titka a messiási titokhoz tartozik. 
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25. Jézus szándéka a példázatokkal- 4,33k (Mt 13Mk) 

(33) És sok ilyen példázattal hirdette nekik az igét, ahogyan hall-
gatni tudták. (34) Példázat nélkül pedig nem hirdette nekik, de külön 
a maga tanítványainak megmagyarázott mindent. 

Ez a példázatokat lezáró rövid szakasz tipikus példája a tradíció és a redakció 
találkozásának. A 33. vers a példázatgyűjtemény hagyományos lezárása. A 34. 
versben viszont Márk foglalja össze példázat-teóriáját, önálló mondanivalójuk 
ellentétes, mert mindegyikben más példázat-fogalom érvényesül. Ezért először 
egymástól fiiggeden tartalmukat kell keresnünk, s csak azután kísérelhetjük 
meg, hogy megvizsgáljuk kapcsolatukat Márk összefüggésében. 

33 A szummáriumszerű mondat jelzi, hogy a közölt példázatok csak illuszt-
rációk. Jézus sok ilyen példázatot használt mondanivalója megvilágítására. Ige-
hirdetési gyakorlatának állandóan visszatérő eszköze volt a példázat 
(παραβολαις πολλαις -paroboloispollais = dat. instr.). Az abszolút formájú τον 
λογον λαλειν = ton logon lalein (= az igét hirdetni) az őskeresztyén prédikálás 
egyik szakkifejezése. Formális megjelölés. Nem a tartalomra utal, hanem a 
mondanivaló eredetére, hogy ti. az Istentől származik. Ezért gyakrabban szere-
pel - különösen az ApCs-ben - így: „az Isten igéjét hirdetni" (vö. ApCs 4,29.31; 
8,25 stb., Fii 1,14; Zsid 13,7). Márknál ezen kívül kétszer találjuk (2,2 és 8,32). 
Jézus igéjében tehát Isten szól és nyilatkoztatja ki magát. A példázatok szerepe 
mármost abban van, hogy azok mintegy hidat vernek a Jézus által beszélő Isten 
és az őt hallgató ember között. Jézus a példázatokkal segítségére siet az ember-
nek, emberi nyelvre fordítja az isteni szót, hogy annak megértése lehetővé 
váljék. A példázat tehát a kinyilatkoztatás eszköze, amellyel Isten maga alkal-
mazkodik az emberhez s amelyben Jézus embermentő szeretete nyilatkozik 
meg. A gyűjtőnek ez a példázat-fogalma, amely lényegében egyezik Jézus 
szándékával, világosan jut kifejezésre a mondat második felében: „ahogyan hall-
gatni tudták". Ez a gyűjteményt lezáró kifejezés ellenpárja a gyűjteményt kezdő 
felszólításnak: „Halljátok!" (3. v.) Jézus tehát nem csak felszólítja hallgatóit, 
hogy tanítását, igéjét teljes, egzisztenciális odafigyeléssel és felelősséggel fo-
gadják, hanem éppen a példázatok segítségével küzd, fáradozik is azért, hogy 
valóban meghallják, megértsék és befogadják (akouein: mind a hármat magában 
foglalja!). Jézus fáradozása abban van, hogy számba veszi az emberi „ké-
pességeket" (ηδυναντο = édunanto), és azokhoz alkalmazkodva (καδως = 
kathós) szól. Állandó, nagy leckéje ez az igehirdető egyháznak! 

34 Márk zárómondata az eddigiekkel éppen ellentétben azt mutatja, hogy 
szerinte a példázat nem megértető, hanem elrejtő szándékú. Tehát MáSáL, 
rejtély, amelyet senki sem ért. A tanítványok sem! Ezért kell nekik is megma-
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gyarázni, „feloldani" (επελυεν = epeliien). Hogy mi volt ez a magyarázat, arról 
nincs szó. A kifejezés tehát formális jellegű. Márknak csak az a fontos, hogy 
egyrészt kifejezze: a példázatok egy titkot rejtenek, amelyet csak maga Jézus 
oldhat fel, másrészt kiemelje Jézus többi hallgatója közül a tanítványokat, akik 
mint Jézus titkos kinyilatkoztatásának szem- és fültanúi, elindítják majd a hús-
vét utáni tanúskodók sorát. Nekik mindent (παντα -panta) hallaniok és látniok 
kell. Persze arról már nincs szó, hogy meg is értették Jézust. Sőt a következő 
szakaszban (40. v.) s később is mindig újra hitetlenül, értetlenül állnak szemben 
Jézussal. Kiemelésük tehát nem hitbeli qualitásukra céloz, hanem húsvét utáni 
feladatukat jelzi. 

Már többször utaltunk arra, hogy Márk szerint a példázatok Isten országa tit-
kát rejtik el, s ezen Márk magát a keresztre menő Jézust érti (vö. l ik . vk. ma-
gyarázatát!). Ezzel kapcsolatban itt egy sajátos nyelvi és teológiai összefüggésre 
kell felfigyelnünk. Márk szerint a példázatoknak egyenesen az a célja, hogy 
elrejtsék az igét, amit Jézus hirdet (τον λογον λαλειν = ton logon lalein). A pél-
dázat és az ige viszonya tehát éppen ellenkező, mint a hagyományos 33. v.-ben. 
Nála a példázat homályosan, rejtélyesen mondja el ugyanazt(i), amit az „ige" 
nyíltan példázat nélkül (χωρίς παραβολής = chóris parabolés) mond ki. Hol 
találjuk Márknál ezt a nyílt, példázat nélküli „igét" ? 8,32-ben az első szenvedés-
jövendölés után ezt olvassuk: „és nyíltan hirdette az igét" (και παρρησία τον 
λογον ελαλει = kai parrésia ton logon ela lei). Nyilvánvaló a fogalmi és a teológiai 
kapcsolódás. Márk szerint az igehirdetés lényege szerint Jézus halálának és fel-
támadásának a hirdetését jelenti. Ez „az ige"! ő az egész Jézus-hagyományra, 
tehát a példázatokra is innen tekint. Nem a példázatok teszik világossá, érthe-
tővé az igét, mint a 33. v.-ben, hanem az igének ez a konkrét tartalma határozza 
meg a példázatok tartalmát. Aki nem tud vagy nem akar tudni Jézus haláláról és 
feltámadásáról, az nem értheti meg a példázatok valódi mondanivalóját sem. 

Mit jelent most már e márki példázat-fogalom felől nézve a 33. ν.? A mondat 
első fele („sok ilyen példázattal hirdette...") párhuzamban van Márk mondatával, 
de Márk radikalizálja („példázat nélkül nem hirdette..."). Az ütközőpontot az 
„ahogyan hallgatni tudták" kifejezés jelenti. Hogyan érthette ezt Márk? A fent 
kifejtett hagyományos értelemben bizonyára nem. Viszont Márk tud olyan 
„hallgatásról" is, amely nem párosul „megértéssel" (12. v.: „hallván halljanak és 
ne értsenek"). Itt is erre kell gondolnunk. A hagyományos mondatnak ez a 
márki újraértékelése persze nem zökkenőmentes, hiszen eredeti értelme éppen 
ellenkező, de csak így illik az összefüggésbe: Jézust lehet úgy hallgatni, hogy 
csak szavait fogjuk fel. Talán csodálkozunk is a hallottakon, de igazán nem ért-
jük, miről van szó (vö. 1,22.27 stb.). Hasonló esetet találunk az első példázat 
magyarázatában is (4,15-19). Az emberek önmaguktól csak így képesek 
(ηδυναντο = édünanto) Jézust hallgatni. Csak azok értik meg őt igazán, akik 
előtt ő maga oldja fel szavainak titkát. A tanítványok további magatartása azon-
ban azt mutatja, hogy e feloldáshoz nem elegendők Jézus tanításai, magyaráza-
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tai, sem csodatettei. Ők mindent hallanak és látnak, mégis értetlenek maradnak 
végig. Jézusnak meg kell halnia, hogy megértésre jussanak. 

Nyilvánvaló, hogy Márk példázat-értelmezése nem egyezik a példázatok 
eredeti szándékával. De Márk szándéka is világos: a példázathagyományt hoz-
zákötni és alárendelni Jézus keresztútjának. Csak aki a Megfeszítettet ismeri, az 
érti igazán a példázatok végső értelmét. Márk tehát a példázat-teóriával meg-
akadályozza a példázatok közvetlen apokaliptikus alkalmazását, és érvényre 
juttatja azok eredeti, krisztológiai kötöttségét, amiről e fejezet bevezetésében 
szóltunk. Márk Isten döntő eszhatologikus cselekvését nem az apokaliptikus 
jövőtől várja, hanem azt Jézus keresztútjában, halálában és feltámadásában is-
meri fel s ezért a példázatokat is erre vonatkoztatja. 

26. A csodaelbeszélések 

A IV. rész első fele (3,7-4,34) a hatalmas szavú, tanító Jézust állította elénk. 
A rész második felében (4,35-6,56) a hatalommal cselekvő Jézus képére kerül a 
hangsúly. Itt találjuk a legerőteljesebb csodaelbeszéléseket, amelyek Jézus 
világfölényes, isteni hatalmát hirdetik. Mivel ezek a csodák a mai ember számá-
ra a legmegfoghatatlanabb részei a Jézus-hagyománynak, ezért a részletes ma-
gyarázat előtt néhány bevezető megjegyzést teszünk. 

1. A csoda mindig aktuális esemény. Azoknak, akik átélik, nem kell bizonyí-
tani. A kívülállóknak viszont, akik csak hírét hallják, bizonyíthatatlan. Ezért 
meddő minden elvi vita a természet megszokott, törvényszerű rendjéből kilépő 
csodák lehetőségéről. Ma senki sincs abban a helyzetben, hogy Jézus csodáiról 
közvetlen bizonyossága lehetne. Ezért célt téveszt minden olyan igehirdetés, 
amely bizonyítani akarná, hogy Jézus valóban megállította a tengeri vihart, járt a 
tengeren, feltámasztotta Jairus leányát stb. Még tévesebb volna e csodák tény-
legességének elfogadását a keresztyén hit feltételévé tenni. A mai természettu-
domány ugyan korábbi évtizedekhez képest sokkal nyitottabb olyan rendkívüli 
események iránt, amelyek az ismert természeti törvények alapján eddig való-
színűtlennek tűntek. A természettudós azonban ilyen jelenségekből nem isteni 
beavatkozásra következtet, hanem a természeti törvények olyan új összefüggé-
seire, amelyeket a tudomány eszközeivel még fel kell tárni. Ugyanakkor viszont 
a helyesen értett keresztyén csoda-fogalomban éppen nem a rendkívüli, a 
megmagyarázhatatlan elem dominál, hanem az a felismerés, hogy Isten csele-
kedett velünk. Ε felismeréshez képest jelentéktelen, hogy a csoda eseménye 
önmagában fizikailag miként magyarázható. Hétköznapi, mindenki számára 
könnyen érthető esemény is lehet csoda, ha abban valaki Isten cselekvését is-
meri fel. Ez a felismerés azonban már feltételezi a hitet Istenben, akinél 
„minden lehetséges" (Mk 10,27), vagyis akinek a világmindenséggel együtt az 
emberi élet is hatalmában van. A csoda tehát nem a hit bizonyítéka - amint ezt 
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sokan gondolják vagy szeretnék (vö. Mk 8,1 lk) - , hanem a hit tapasztalata. A 
keresztyén hit nem a csodából születik és él, hanem az igéből, amely Isten Jé-
zusban megjelent szeretetét hirdeti. „Mindenkinek elég annyi csoda, amennyit 
tapasztalt" (Niemöller). 

2. A csoda nem keresztyén specialitás, hanem általános vallástörténeti jelen-
ség. Nemcsak az ÓT-ban, hanem az újszövetségi kor zsidó és pogány irodalmá-
ban is sok csodaelbeszélést találunk, amelyek számos formai és tartalmi hason-
lóságot mutatnak az evangéliumi csodaleírásokkal. Ez azt jelenti, hogy az evan-
géliumi csodahagyomány önmagában éppen nem fejezi ki Jézus isteni küldeté-
sének páratlanságát, sőt inkább besorolja őt az ókori csodatevők közé. Bár aligha 
vonható kétségbe, hogy Jézusnak valóban voltak rendkívüli cselekedetei (fő-
ként gyógyítások), amelyeket a szemtanúk csodákként konstatáltak és híresz-
teltek, nyilvánvaló, hogy az újszövetségi csodahagyomány ezeken túlmegy és 
korabeli csodamotívumokkal gazdagítja, színezi a csodatevő Jézus képét. A cso-
dahagyomány fejlődése már az evangéliumokon belül megfigyelhető s ez még 
csak fokozódik az ÚT-n kívüli őskeresztyén irodalomban. 

3. Meg kell különböztetnünk a csodát, mint eseményt és mint elbeszélést. 
Az evangéliumokban csak ez utóbbiakkal találkozunk. A csodaelbeszélésben 
már nem egyszerűen a csoda ténye dominál, hanem sokkal inkább az a szemlé-
let, amellyel az elbeszélő a csodát kifejezi, értékeli és valamilyen irodalmi mon-
danivaló szolgálatába állítja. Ez a hangsúlyeltolódás szükségszerű. Hiszen a 
csoda tényének csak a szemtanúk számára van közvetlen jelentősége. A csoda-
elbeszélés viszont a csodát mint képanyagot használja egy olyan mondanivaló 
kifejezésére, amely már azokat is érinti, akik a csoda tényének nem voltak tanúi 
és részesei. Ez azt jelenti, hogy a csodaelbeszélésben eleve van egy szimbolikus 
szándék, amely a csoda tényét a kívül állók életére alkalmazza. így a csodaelbe-
szélés, mint irodalmi műfaj, egészen közel kerül a példázatokhoz. Itt is, ott is a 
„képanyag" értelmezése, az alkalmazás konkrét iránya a döntő, amely viszont 
már nem a csoda tényétől, hanem az elbeszélő teológiai koncepciójától függ (vö. 
pl. a tengeren járás márki és mátéi változatát: Mk 6,45-52 és Mt 14,22-33). 

Ilyen felismerések mozdították ki az újszövetségi kutatást arról az apologeti-
kai holtpontról, ahol Jézus csodáinak természettudományos és vallástörténeti 
problematikája állt középpontban. Kitűnt, hogy e modern kérdésfeltevések 
nem alkalmasak az újszövetségi csodaszemlélet megközelítésére. Az ÚT-ban 
ui. a csodahagyománynak nincs önálló jelentősége, hanem csak „kísérő jelensé-
ge az evangéliumnak", vagyis annak a prédikációnak, „hogy Jézusban Isten 
szeretete jelent meg, és mint gyógyító és életet adó hatalom bizonyította meg 
magát" {Käsemann). Bár az evangélisták a leírt csodákat fenntartás nélkül reális 
történeti valóságnak tekintették, mégsem azok tényszerűségének kérdése áll 
náluk középpontban, hanem az a kérdés, hogy a csodák hogyan jellemzik, ér-
telmezik a Jézusban történt isteni kinyilatkoztatást. A csoda újszövetségi felada-
ta tehát nem az, hogy igazolja, bizonyítsa Jézus isteni küldetését — bár néhol ez 
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a hang is megszólal hanem hogy kifejezze, ábrázolja Jézus isteni hatalmát, 
amely átfogja az emberi élet teljes, testi-lelki valóságát. Éppen ezért a csoda 
nem oldja fel „a kereszt botrányát" és nem teszi feleslegessé a hit személyes 
döntését és felelősségét. Éppen itt van Márk csodaszemléletének súlypontja. 

4. Márkot vádolják ugyan azzal, hogy a csodahagyománnyal leterhelte a Jé-
zus-hagyományt és a krisztológiát az ókori csodahit összefüggésébe állította. Ez 
a vélemény azonban félreismeri Márk koncepcióját, amely többek között éppen 
a csodakrisztológia kritikáját jelenti. Márk a csodákat mint Jézus isteni hatalmá-
nak megnyilatkozásait pozitíve értékeli ugyan, de a messiási titok fogalmával 
elutasítja azok közvetlen kinyilatkoztatás-jellegét, és az egész csodahagyományt 
a szenvedés-hagyománynak rendeli alá. Jézus titka nem a csodákban, hanem a 
kereszten válik nyilvánvalóvá. A csodaanyagnak tehát nincs önálló, krisztológiai 
jelentősége Márknál. Pozitív szerepe abban van, hogy kifejezi Jézus keresztre 
vivő útjának szoteriológiai értelmét. Jézus azért megy a keresztre, hogy minden 
embert részesítsen Isten mentő, gyógyító hatalmában, amely Jézus csodáiban 
megnyilatkozik. Ez az isteni erő (δυναμις = diinamis) húsvét után a kereszt 
evangéliumában van jelen és árad ki a világ népeire (13,10; 14,9). 

Ez a csodaszemlélet teszi érthetővé, hogy egyfelől Márk szívesen használja a 
csodahagyományt, sőt erőteljesen hangsúlyozza a csodatevő Jézus isteni hatal-
mát, másfelől viszont egyetlen csoda sem váltja ki a Jézust felismerő hitvallást, 
amit a százados mond ki először a kereszt alatt (15,39). 

5. A most következő összefüggésben (4,35-6,56) hat csodaelbeszélést talá-
lunk. Lehet, hogy eredetileg egyetlen csodagyűjteményt alkottak és csak Márk 
bontotta meg összefüggésüket más hagyományanyaggal (H. W. Kuhn). De való-
színűbb, hogy csak az első négy elbeszélés alkotott egy gyűjteményt (4,35-
5,43). Erre vall, hogy bizonyos fokozás érezhető az összeállításban, amelynek 
csúcspontja a halottámasztási csoda. A kenyércsoda és a tengeren járás talán egy 
másik gyűjteményből való. 

Tanulságos Márk szerkesztő munkája. A négy nagyszabású csoda után közli a 
názáretiek hitetlenségéről szóló szakaszt (6,1-6). Tehát a legnagyobb csodák is 
képtelenek hitre vezetni! Jézus azonban nem adja fel a harcot. Ennek jele, hogy 
tovább tanít (6,6b) és tanítványait is beállítja embermentő munkájába (6,7-13). 
Ezzel ismét a tanítványokra terelődik a figyelem. Küldetésüknek van ugyan 
eredménye, de ennek az eseménynek további menetére nézve még nincs jelen-
tősége. Ók maguk sem ismerik még azt, aki küldte őket. Keresztelő János halá-
lának elbeszélése nemcsak a kiküldetés és visszatérés közötti időt érzékelteti, 
hanem utalást is jelent Jézus halálára. Csak a Megfeszített felismerése teszi 
majd a tanítványok szolgálatát teljessé. Ehhez azonban Jézusnak meg kell hal-
nia. Csak a halálba menő Jézus elégítheti meg az embereket. Erre céloz a ke-
nyércsodával kezdődő ún. kenyér-motívum. A „kenyeret" adó Jézus nélkül nem 
boldogulnak a tanítványok (6,37.45-52). Jézus közelében viszont mindenki 
részesül az ő megmentő hatalmában (6,53-56). 
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27. Jézus legyőzi a tengeri vihart - 4J35-41 (Mt 8,18.23-27; Lk 8,22-25) 

(35) És azt mondja nekik aznap, amikor este lett: Menjünk át a 
túlsó partra! (36) És elbocsátva a sokaságot, magukkal viszik öt, 
amint a hajóban volt. Más hajók is voltak vele. (37) És nagy forgó-
szél támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy már-már 
megtelt a hajó. (38) ő pedig hátul a fejpárnán aludt. És felébresztik 
öt és azt mondják neki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? 
(39) És felébredt, megfenyegette a szelet, és ezt mondta a tengernek: 
Hallgass, némulj el! És elült a szél, és nagy csend lett. (40) És ezt 
mondta nekik: Miért vagytok ennyire gyávák? Hogyhogy nincs hite-
tek? (41) És nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: 
Kicsoda ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki? 

35 Az eredetileg önálló csodaelbeszélést (ill. gyűjteményt) csak Márk kap-
csolja szorosan az előzőkhöz. így fejezi ki a történeti folyamatosságot. Még 
mindig 4,1 szituációjában vagyunk. Jézus egész napi tanítás után, egy esti órán 
száll hajóra. A történeti kapcsolás teológiai összefüggést is jelent: a most követ-
kező csodák a tanító Jézus hatalmának megnyilatkozásai. Ezt a márki kapcsolást 
többször is megfigyeltük már (1,21 kJk; 2,lkk). Jelzi, hogy maga Márk is az egy-
ház tanítói munkájában áll, és a csodákkal nem pusztán csodálkoztatni, hanem 
sokkal inkább tanítani akar. 

„A túlsó part" sematikus márki szóhasználat (vö. 5,1.21; 6,45; 8,13). Sehol 
sincs indoklás, hogy mi az átkelés konkrét célja. Viszont mindig Jézus isteni 
hatalmának egy-egy megnyilatkozása után találjuk. Ez mutatja, hogy Márk ti-
tokképzetének egyik vonásáról van szó: Jézus visszavonul, nem akar ismertté 
válni, mert még útban van a végső kinyilatkoztatás helye, a kereszt felé. 

36 Még a 36. v. is a kapcsolást szolgálja. Jézus ki sem száll a hajóból, amely-
ből tanított. A sokaságot is a tanítványok bocsátják el. Persze, hogy a tanítvá-
nyok (azaz a tizenkettő) Jézus útitársai, az csak a 34. v.-ből, tehát Márk redakció-
jából következik. Magában az elbeszélésben - sok más elbeszéléshez hasonlóan 
- nincs konkrét utalás rájuk. Ez arra vall, hogy a hagyománytörténet kezdeti, ill. 
korábbi fázisában a tizenkettő szerepe nem volt olyan hangsúlyos, mint az 
evangélistáknál. A Jézust kísérők köre tágabb és meghatározhatatlanabb volt. 
Erre a korábbi fázisra utal a „más hajók is voltak vele" megjegyzés, amelynek 
irodalmi célja a csoda szemtanúinak szaporítása lehetett. Márk persze már csak a 
tizenkettőre gondol, s ezért a megjegyzésnek a későbbiek során nincs semmi 
szerepe. Máté és Lukács pedig ki is hagyják. Egyébként is valószínű, hogy a 
jelenlegi elbeszélés mögött egy rövidebb és egyszerűbb forma állt, amelyből 
még hiányozhatott a tanítványok és Jézus csupa kérdő mondatból álló párbe-
széde (38b. 40. 41b.) és az elbeszélés egyetlen súlypontját a csoda, mint Jézus 
hatalmának megnyilatkozása jelentette. Ez a korábbi, egyszerűbb forma a misz-
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sziói igehirdetés eszköze lehetett, míg a jelenlegi, bővebb elbeszélés az egyház 
tanítói munkájában történt alkalmazás és értelmezés eredménye. Ennek nyo-
mát őrizheti a διδασκαλε = didaskale (= tanítómester!) megszólítás is (csak 
Márknál!). Az értelmező bővítés a hit kérdését veti fel (40. v.) s ezzel egy má-
sodik súlypontot ad az elbeszélésnek. Az értelmezés további lehetőségét mutat-
ja a márki és mátéi változatok jelentős eltérése. 

37 A Galileai tó vizét ma is gyakran korbácsolja fel hirtelen támadt szélvihar, 
amely gyakorlott hajósoknak is komoly életveszélyt jelent. Ilyen veszélybe 
kerül itt Jézus és a vele levők. A veszélyt csak fokozza, hogy Márk redakciója 
szerint (35. v.) este van. Mit tesz ebben a helyzetben Jézus és mit a tanítvá-
nyok? A kétféle magatartás különbsége, sőt ellentéte jelenti a csodaelbeszélés 
kontrasztját, amely már az olvasót is közvetlenül érinti. 

38 Jézus alszik. Miért? Mert este van (E. Schweizer)? Mert kimerült (Schnie-
wind)? A szövegből egyik sem következik. Lukács, aki Márk szövegét egyéb-
ként is rövidíti és „javítja", racionalizálja a helyzetet: Jézus hajózás közben (a 
hajó ringásától?) aludt el és csak ezután tör ki a vihar. Márknál azonban éppen 
az, a valóságban szinte elképzelhetetlen kontraszt a jellemző, hogy Jézus a tom-
boló vihar közepette, a már-már süllyedő hajóban alszik. Egyébként sehol sem 
olvasunk az alvó Jézusról. Az egész hagyomány éber aktivitásban állítja elénk. 
Itt viszont nyilván célzatos a kép. A nyugodt alvást már az ÓT az Istenre ha-
gyatkozó hit jelének tekinti (Jób 11,18; Zsolt 3,6; 4,9; Péld 3,24). Ilyennek lát-
juk itt Jézust, ő a „hívő ember" ősképe, mintája, aki fenntartás nélkül, egészen 
Istenre hagyatkozva él, Isten hatalmában tudja magát. Ebben az Istennel való 
közösségben részesül Isten hatalmában, amellyel legyőzi a tengeri vihart. Nem 
véletlen, hogy az egész elbeszélésben nincs szó Jézus valamelyik messiási cí-
méről. 

A tanítványok szokott módon „Mester"-nek szólítják, de itt ez nem elisme-
rést, tiszteletet jelent, hanem vádoló kérdésük bevezetését. Máris teljes a kont-
raszt! A nagyszinoptikusok - tanítványképüknek megfelelően - enyhítenek. 
Máténál „Úr"-nak szólítják Jézust, és liturgikus jellegű könyörgést mondanak. 
Lukácsnál „Elöljárónak" (επιστατα = epistata) mondják, és kétségbeesésüket 
fejezik ki. Márknál a hitetlenség szószólói. Jézus alvásában nem ismerik fel az 
Istenre hagyatkozó hitet, és önző felelőtlenséggel vádolják. - Ez a merész tanít-
ványkép Márkra vall, s a megfogalmazás mögött bizonyára ott van a nehéz idők-
ben az egyházon belül is jelentkező lázadozó, vádaskodó hitetlenség tapasztala-
ta. 

39 Mégis a megvádolt Jézus menti meg őket. Az Isten hatalmában nyugvó 
Jézus egyúttal Isten világfölényes hatalmának páratlan hordozója. A tengeri 
viharból való csodálatos megmenekülés az ókori csodairodalom gyakori vonása. 
Ezekben azonban vagy közvetlenül maga Isten segít vagy kegyes emberek 
közbenjáró imádsága (vö. Jón 1; Zsolt 18,lók; 107,23-31 stb.). Itt viszont Jézus 
nem imádkozik, hanem, mintegy Isten helyén állva, maga cselekszik. 
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Feltűnő, hogy csak Márknál szólal meg Jézus, éspedig a démonűzések stílu-
sában (vö. 1,25!). Az ókori ember a természet pusztító erőit, szélviharokat, ten-
geri viharokat, démoni hatalmakkal azonosította. Érthető, hogy Márk is (és per-
sze Máté és Lukács is, vö. επετιμησεν = epetimésen) ebben az ókori mitologikus 
képzetkörben fejezte ki Jézus isteni hatalmát. Márknál azonban éppen Jézus 
hatalmas szaván van a hangsúly: „Hallgass, némulj el!" ő nem varázsló prakti-
kákkal, hanem szavával, igéjével bizonyítja meg a benne működő isteni erőt 
(vö. Zsolt 106,9). Amit mond, az megtörténik. Ennek bizonysága, hogy elül a 
szél és csend lesz. Az Ótestamentum hymnikus anyagában gyakran olvasunk 
arról, hogy Isten uralkodik a teremtettségen, parancsol a természet erőinek, 
határt szab a tenger hullámainak, rendet tesz, csendet parancsol (Jób 28,25k; 
38,4-11; Zsolt 74,13-17; 77,17-20; 89,10!; 104,4-9; Jer 5,22; 31,35 stb.). Jézus 
parancsában Istennek ez a hatalmas szava hangzik fel, s nyomában a teremtett-
ség isteni csendje támad, amely Isten győzelmét hirdeti a pusztítás erői felett, 
és életet adó békességet jelent ember és természet számára egyaránt. 

40 Csak most, isteni hatalmának megnyilatkozása után, válaszol Jézus a ta-
nítványoknak. Érdemes itt a márki és mátéi változat különbségére figyelni. 
Máténál közvetlenül a tanítványok könyörgésére válaszol Jézus: „Miért vagytok 
gyávák, kicsinyhitűek?", és csak ezután - ugyancsak a könyörgésre adott válasz-
ként - csendesíti le a vihart. A tanítványoknak itt tehát van hitük, csak éppen 
kicsi, kevés a veszedelem nagyságához mérten. De Jézus megértő irgalommal 
fordul feléjük, és válasza nem csak feddés, hanem vigasztaló biztatás is. Hiszen 
ha gyengék is a hitben, ők azért tudják, hogy Jézus a megmentő Úr (κύριε 
σωσον - kürie, sóson...), s ezért a megmenekülés után nem is ők, hanem a várat-
lanul megjelenő „emberek" (οι δε άνθρωποι = hoi de anthrópoi), tehát a kívülál-
lók kérdezik csodálkozva: „Kicsoda ez...?" Amint G. Bornkamm meggyőzően 
kimutatta, Máté az elbeszélést tudatosan az egyházra szimbolizálja. Az apoka-
liptikus borzalmak viharai (σεισμός - seismosl) között csüggedten küszködő 
egyházat vigasztalja, hogy „hajója" nem fog elpusztulni, mert Jézus megmenti. 
Máté tehát ekléziológiai irányban értelmezi és alkalmazza az elbeszélést. Márk-
nál viszont egyértelműen a krisztológiai szempont dominál („Kicsoda ez...?") és 
ennek vetülete, ti. a hit kérdése. 

A tanítványok vádoló kérdésére Jézus tulajdonképpen már a vihar legyőzé-
sével válaszolt. Megmutatta, hogy nem közönyös felelőtlenségből aludt, hanem 
azért, mert ő mindenestül Isten hatalmában tudja magát, s ez az isteni hatalom 
valóságos, győzelmes erőként van jelen benne. Röviden: megmutatta, mit je-
lent hinni. Most pedig éppen ezt a hitet kéri számon a tanítványoktól. A legna-
gyobb veszedelem számukra nem a vihar, hanem a hitetlenség. A gyávaság el-
lentéte ugyanis nem az önhitt hősködés, hanem a hit, amely minden körülmé-
nyek között számol Isten hatalmával. így lesznek a vádlókból vádlottak! 

A tanítványok hitetlenségét csak súlyosbítja, hogy Jézusban egyszerre van 
velük Isten győztes hatalma és a hit élő példája. Mindkettő Jézusban konkreti-
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zálódik az ember számára. S ők már eddig is tanúi voltak ennek. Erre céloz a 
kérdés: „Hogyhogy nincs hitetek?" (Egyes kéziratokban egyenesen így olvassuk: 
„Még mindig nincs hitetek?") 

41 A tanítványok nem ismerik fel Jézust. Félnek. De félelmük nem a csodát 
látott ember riadt ámulata - mint Máténál, Lukácsnál - , hanem hitetlenségük 
jele. (Márknál a tanítványok félelme mindig hitetlenséget jelent! Vö. 6,50kk; 
9,6.32; 10,32). Döbbent, tanácstalan kérdésük mutatja, mennyire idegen és is-
meretlen számukra ez a Jézus, akiben Isten világfölényes hatalma nyilatkozott 
meg, és konkrét emberi közelségben van közöttük. A csoda „titkos kinyilatkoz-
tatás" (Dibelius) marad számukra, mert bár maguk is tanúsítják azt, ami történt 
(„mind a szél, mind a tenger engedelmeskedik neki"), mégsem tudnak válaszolni a 
legfontosabb kérdésre: „Kicsoda ez?" 

Az elbeszélés ezzel a nyitott kérdéssel zárul. Tehát nekünk, olvasóknak is 
megmarad. Mi mit tudunk válaszolni reá? De Márk összefüggésében is különös 
jelentősége van. Ez az egész könyv alapkérdése, amely valamilyen formában 
mindig újra felbukkan (vö. 1,27; 2,7; 3,21k; 6,2k.l4kk.49-52; 8,llk.27.kk!; 
11,28; 12,35kk; 14,61k; 15,2), s bár minden elbeszélés tulajdonképpen erre a 
kérdésre válaszol, mégis csak a kereszt alatt hangzik fel először ember ajkáról a 
helyes válasz (15,39). Addig emberek közül senki sem tudja, hogy „kicsoda ez". 
Ez a hagyományformálás ütközik ugyan a többi evangélista koncepciójával, de 
éppen így tűnik ki Márk válasza, amely az ÚT-ban Pál apostoléhoz áll 
legközelebb (vö. lKor 2,2 és Bev. C.1.2.) 

28. Jézus legyőzi a démonokat - 5,1-20. (Mt 8,28-34; Lk 8,26-39) 

(1) És a tenger túlsó partjára értek, a gerázaiak vidékére. (2) Es 
amikor kiszállt a hajóból, azonnal szembejött vele a sírboltokból egy 
tisztátalan lélektől megszállott ember, (3) aki a sírboltokban lakott, és 
lánccal sem tudta már őt senki megkötözni, (4) mert sokszor megkö-
tözték lábbilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, és a 
lábbilincseket összetörte, és senki sem volt képes őt megfékezni. (5) 
Egész éjjel és nappal a sírboltokban és a hegyeken volt, kiáltozott és 
kövekkel verte magát. (6) És amikor meglátta Jézust messziről, oda-
rohant, leborult eléje, (7) és nagy hangon így kiáltott: Mi közünk 
egymáshoz, nekem és neked, Jézus, a magasságos Istennek Fia? A z 
Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem! (8) Mert azt mondta neki: 
Menj ki, tisztátalan lélek, az emberből! (9) És megkérdezte tőle: Mi a 
neved? És azt mondja neki: Légió a nevem, mert sokan vagyunk. 
(10) És igen kérlelte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. (11) 
Éppen ott legelt a hegyoldalon egy nagy disznócsorda. (12) És kérték 
őt: Küldj bennünket a disznókba, hogy azokba menjünk. (13) És 
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megengedte nekik. És kijöttek a tisztátalan lelkek, és belementek a 
disznókba, és a csorda a meredek lejtön belerohant a tengerbe, mint-
egy kétezer, és belefulladtak a tengerbe. (14) őrző ik pedig elfutottak 
és elhíresztelték a városban és a tanyákon; és jöttek, hogy lássák, mi 
történt. (15) És odajönnek Jézushoz, és lálják a démonost, amint ott 
ül felöltözve és ép elmével, azt, akiben a légió volt, - és félelem fogta 
el őket. (16) És akik látták, elbeszélték nekik, hogyan történt a dolog 
a démonoseal és a disznókkal. (17) És kérlelni kezdték öt, hogy tá-
vozzék el az ö határukból. (18) És amikor beszállt a hajóba, kérlelte 
őt az, aki démonoe volt, hogy vele lehessen. (19) De nem engedte, 
hanem azt mondja neki: Eredj a te házadba a tieidhez és vidd hírül 
nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr és hogy megkönyörült raj-
tad. (20) És elment és kezdte prédikálni a Tízvárosban, milyen nagy 
dolgot tett vele Jézus, - és mindenki csodálkozott. 

Haenchen az írásmagyarázók keresztjének nevezi ezt az elbeszélést. Valóban, 
már az első századokban megbotránkoztak rajta az egyházban. A kívülállók pe-
dig gúny tárgyává tették ezt a „keresztyén mesét". Ennek ellenére vannak új-
kori, sőt modern magyarázók, akik racionális pszichológiával próbálják prolon-
gálni az elbeszélésben megnyilatkozó, korhoz kötött démonhit primitív vonása-
it. Sőt van, aki egyenesen Péterre visszamenő szemtanúsággal akarja igazolni a 
leírás történeti hitelességét. J. Weiss szerint viszont „semmit sem vesztenénk, 
ha végleg elbúcsúznánk" ettől a történettől. „Elbúcsúzni" persze nem lehet, 
mert ez a történet is a Jézus-hagyományhoz tartozik. Márk is hagyományként 
vette át, éspedig - amint már utaltunk rá - a 4,35-5,43-ban található csodagyűj-
temény tagjaként. Ε csodák közös szándéka, Jézus tetteiben a nagyszabásút, a 
rendkívülit hangsúlyozni. Jézus isteni hatalma minden emberi elképzelést fe-
lülmúl, minden, Isten világát megrontó hatalmat legyőz. Ezt a hitvallást fokoz-
zák a csodaelbeszélések részletvonásai, amelyek a hagyományozás során változ-
tak és új elemekkel is bővültek. Az itteni démonűzési történet éppen Márknál a 
legrészletesebb és egyébként is a legnagyobb szabású a démonűzési történetek 
között (2000 démon!). Máté sokkal rövidebb változatot közöl, éspedig két dé-
monossal (a kettőzés mátéi sajátosság!). Lukács Márk szövegét javítja és rövi-
díti. 

A démonűzések mai megítéléséről már korábban is szóltunk (vö. 1,23-26 
magyarázatát!). De itt még inkább hangsúlyozni kell, hogy bár az őskeresztyén 
elbeszélők saját koruk gyermekeiként maguk is a démonhit korhozkötött kép-
zetvilágában éltek, elbeszéléseikben mégsem a démonhit propagálásáról van 
szó, hanem éppen annak legyőzéséről. A démonűzési történetek hagyományo-
zásában nem is az a döntő szempont, hogy azok egy-egy szerencsétlen idegbe-
teg ember gyógyulásának emlékét őrzik, hanem az a híradás, hogy Jézus megje-
lenésével véget ért a démonhit világa, amelyben az ókori ember állandó félel-
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mek és rettegések között élt. Feleslegessé és értelmetlenné váltak a babonás 
hiedelmek és varázsló praktikák (ApCs 19,19). Jézus mindezektől megszabadít-
ja az embert és Istenhez vezeti vissza, akinek mentő, gyógyító hatalmában van 
az egész világ és az emberi élet. Hatalmas, felszabadító örömhír volt ez az ókori 
ember számára, aki lényegesen kevesebbet tudott a természet belső törvény-
szerűségeiről, folyamatairól és ezek összefüggéseiről, mint a mai ember, s ezért 
sokkal közelebb állt hozzá az a lehetőség, hogy az emberi élet ellentmondásait, 
az erkölcsi csőd szélső eseteit, természeti csapásokat, katasztrófákat, betegsége-
ket, járványokat stb. ellenséges, emberfeletti lények beavatkozásával, mágikus 
képzetekkel, babonás hiedelmekkel magyarázza és ugyanebben a képzetvilág-
ban keressen védelmet is ellenük. 

A démónűzési csodaelbeszélések mai jelentősége éppen abban van, hogy ta-
núskodnak Jézus szabadításáról, amely nem puszta elvi megállapítás, teológiai 
tétel, hanem az emberiség életének valóságos ténye. Jézus megjelenése olyan 
radikálisan új vallásosságot hozott az emberiség számára, amely az embert 
egyedül és kizárólag Isten szeretethatalmához köti, s ezzel felszabadítja min-
denféle mágia, varázslás és babona rabságától. A világ és az emberi élet nem 
démoni hatalmak játékszere, hanem egyedül Istené, s ezért nekünk mindig, 
mindenben az ő világával és azon keresztül Ővele magával van dolgunk. Jézus 
evangéliumának e tekintetben is a veleje az a híradás, hogy „közel van Isten 
országa" (Mk 1,15). A keresztyén vallásosság mindig önmagával került ellentét-
be, amikor pozitív szerepet kapott benne a mágikus, babonás gondolkodás és 
gyakorlat bármilyen formája. S ezért a keresztyén hit világlátásával nem ellenté-
tes, sőt egyirányú az a modern természettudományos felismerés, hogy ott, ahol 
az ókori ember démonok működését tételezte fel, valójában a természet és az 
emberi élet belső törvényszerűségeiről, azok összefüggéseiről és titkairól van 
szó. Ugyanakkor a mai ember számára sem veszítette el aktualitását az az öröm-
hír, hogy az ember nincs kiszolgáltatva a lét ellentmondásainak, a természet 
erőinek, a bűn, betegség és halál életromboló hatalmának, hanem Isten szere-
tethatalmának bizonyosságában élhet. Jézus közösségében ma is megtapasztal-
hatjuk azt a szabadító erőt, amely a modern emberi élet szorongásait és félelme-
it is le tudja győzni. 

Márk is erről a szabadító, győzelmes Jézusról tesz vallást ezzel az elbeszélés-
sel. A szerkesztés összefüggésével pedig azt akarja kifejezni, hogy éppen a ke-
resztre menő Jézus ez a Szabadító, aki halálával és feltámadásával minden em-
ber számára érvényessé és véglegessé tette szabadítását. 

Maga az elbeszélés zsidó szerzőre vall. Ennek jeleire és a sajátos márki voná-
sokra a magyarázat során utalunk. 

1 Az eredetileg önálló hagyományegységek laza kapcsolását mutatja, hogy ez 
az esemény nappal játszódik, míg a tengeri vihar az esti órákban történt. A köz-
beeső időről nincs szo. „A tenger túlsó partjára" (vö. 4,35!) érkeznek Jézus és a 
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tanítványok, akikről a továbbiakban egyetlen szó sem esik. Csak Márk szerkesz-
tése folytán vannak tehát jelen, mint tanúk (vö. 4,36). - Az esemény helye 
megállapíthatatlan. A legrégibb helymegjelölés Márké. Gerasa azonban több 
mint 50 km-re fekszik a Galileai tó partjától. Máté kijavítja Márkot és a vidék 
másik jelentős városát, az akkor híres fürdővárost, Gadarát említi. De ez is még 
jó 10 km-re van a tóhoz, s az elbeszélés még közelebbi várost feltételez. A 
Gergesa változat is bizonytalan. Valószínű, hogy az elbeszélésből eredetileg hi-
ányzott még a pontos helymegjelölés, és csak Márk lokalizálta, akinek viszont 
Palesztina földrajzáról csak körülbelüli ismeretei voltak (vö. a Bev. B. és C. 4.) 
Azt viszont tudta - s ez fontosabb a pontos helymegjelölésnél - , hogy a tó keleti 
oldalán fekvő Tízváros vidéke (20.v.) pogánylakta terület volt. Jézus tehát kilép 
Izrael területéről (itt először!) és a pogányok között is megmutatja isteni hatal-
mát. Márknál, a pogánykeresztyének teológusánál, különös jelentősége van 
ennek. Jézus nem csak Izraelhez, hanem a pogányokhoz is küldetett! 

2 A találkozás csak látszólag véletlen. Ahol Jézus megjelenik, ott azonnal 
(ευθυς = eutiis) megmozdul a démonvilág, mert ismerik őt (l,23k). A parti szik-
lákba vájt sírboltokat a zsidók tisztátalan helynek tartották. „A tisztátalan lélek-
től megszállott ember" (szemitizmus!) tehát hozzá illő helyen tartózkodik. - Az 
elbeszélés felépítésének egyenetlenségeiből több ponton is későbbi bővítésre 
lehet következtetni. Ilyen a 3-5 . vk. részletező leírása a megszállott ember 
borzalmas állapotáról, amely egyúttal fokozza Jézus mentő hatalmának nagysá-
gát: „Senki sem volt képes őt megfékezni" (4b.v.), de Jézus igen. 6k Már Jézus 
puszta megjelenésére megadja magát, és „leborul" (προσεκυνησεν = prose-
kunésen) eléje. Majd az emberben lakozó démon szólal meg. Kiáltása tulajdon-
képpen védekező formula (a név ismerete hatalmat jelent a másik felett), de itt 
már - akárcsak 1,24-ben - csupán a biztos vereség kétségbeesett megnyilatko-
zása. Tudja, kivel áll szemben. A „magasságos Isten" megjelölés az ÓT-ban fő-
ként pogányok ajkán hangzik fel (lMóz 14,18kk; 4Móz 24,16; Ézs 14,14;; Dán 
3,26) és azt fejezi ki, hogy Izrael Istene fölötte áll valamennyi pogány istennek 
(ύψιστος = hüpsistos « a legmagasságosabb). Ilyen értelemben használták a 
hellenizmus korában a pogány környezetben élő zsidók is. Valószínű, hogy a 
„magasságos Isten Fia" messiási megjelölés is „a korai hellenista zsidóság kö-
rében" keletkezett (F. Hahn). A démon Jézus isteni méltóságát jelölő megszólí-
tása is jelzi tehát az elbeszélés pogány környezetét. A démon kétségbeesett 
védekezése 1,24-hez képest egy újabb varázsló formulával bővül: „Istenre kény-
szerítelek..." Isten Fia elől magának Istennek a védelme alá akar menekülni. 
Ezzel azonban csak még inkább kitűnik teljes csődje. De egyúttal az is, hogy 
mitől retteg a démon: „nekínozz engem". Az apokaliptikus gondolkodás szerint a 
világ végén a démonvilágnak „örök kín" lesz a sorsa (vö. Jel 20,10). A démon 
tudja, hogy az emberből ki kell mennie, de legalább az „örök kínt" szeretné 
még elkerülni. Máté kifejezetten utal erre az apokaliptikus összefüggésre (Mt 
8,29: „idő előtt"). 8 A mi szövegünkben viszont a 8. v. megzavarja az elbeszélés 
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menetét. Egy későbbi átdolgozó (Márk?) utólagos megjegyzésként közbeszúrja, 
hogy Jézus már előbb parancsot adott a démonnak az ember elhagyására. Nyil-
ván hiányolta, hogy mindeddig nem volt szó a démonűző Jézus kifejezett pa-
rancsáról. Viszont nem vette észre, hogy itt Jézus démonok feletti hatalmának 
még közvetlenebb megnyilatkozásáról van szó, mint pl. 1,23-26-ban, hiszen a 
démon már Jézus puszta megjelenésére megadja magát (6. v.). Sőt a bővítés 
előretekintve is zavaró, mert az utólag említett parancs nem teljesedik azonnal, 
hanem előbb még egy párbeszédre kerül sor. 

9 Jézus hatalma a démon felett kezdettől fogva vitathatatlan. Ez nyilatkozik 
meg abban is, hogy a démon Jézus kérdésére kénytelen elárulni a nevét. A 
„légjió" a görögben és az arámban is meghonosodott latin szó. Eredetileg a római 
hadsereg nagyobb egységeinek a neve. Átvitt értelemben a létszám nagyságát, a 
sokaságot jelöli („mert sokan vagyunk"). Most tűnik ki tehát az őrjöngő meg-
szállott rendkívüli erejének forrása. Egy egész démon-sereg lakott benne! Ilyen 
mértékű megszállottságról sehol sem olvasunk a hagyományban. Viszont éppen 
ezért valamennyi démonűzési elbeszélés közül itt tűnik ki legjobban Jézus ha-
talmának rendkívüli nagysága is. Márk számára is nyilván ez a nagyszabású 
kontraszt a legfontosabb az egész elbeszélésben. 

10-13 A démonűzési elbeszélések sémája szerint most a démonok távozá-
sának külső demonstrálása következik (vö. 1,26). Éspedig a nagyszabású dé-
monűzésnek megfelelő nagyszabású demonstráció. Több kutató feltételezi, 
hogy itt „a becsapott ördögről" szóló népies mesemotívum jelentkezik. A dé-
monok vesztükre kéredzkednek a disznókba. Mások szerint éppen nem a dé-
monok járnak pórul, hanem Jézus, akinek a disznók pusztulása miatt távoznia 
kell a vidékről (17. v.). De a szövegben egyik motívumra sincs utalás vagy cél-
zás. A disznókról szóló epizód egyetlen célja a démonok távozásának, azaz a 
megszállott ember teljes gyógyulásának s ezeken keresztül Jézus hatalmának 
demonstrálása. 

Az lehetséges, hogy a Márk előtti zsidó elbeszélő bizonyos humorral, sőt ta-
lán a pogányok felé irányuló gúnnyal fogalmazta a szöveget. így pl.: a démonok 
jól érzik magukat a pogány vidéken (10. v.), mert ugyanúgy tisztátalan lények, 
mint azok. A zsidók szemében tisztátalan állatoknak számító disznókba is ezért 
kívánkoznak ( l ik . vk.). A disznók pusztulása (13. v.) is jóleső elégtételt és gu-
nyoros kritikát jelenthetett a tisztátalan pogány életmód felett. Viszont bizo-
nyosra vehető, hogy Márk mindezekre már nem gondolt, aminthogy azt sem 
mérlegelte erkölcsileg, hogy Jézus hogyan okozhatott ekkora kárt az ott lakók-
nak. Nála egyedül Jézus hatalmas tettének demonstrálásáról van szó. - A 13. v.-
ben találjuk a „légió" közelebbi meghatározását: „mintegy 2000". A számnak 
nincs semmi különleges jelentősége. Az elbeszélő egyszerűen igen nagy számot 
akar mondani. A római légiók létszáma 4-6000 volt. De a leírt szituációban már 
a 2000 is irreális. Egyébként több kutató valószínűnek tartja, hogy a disznó-
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epizód és a vele kapcsolatos elemek egy eredetileg egyszerűbb démonűzési 
elbeszélés későbbi bővítményei, akárcsak a 3-5 vk. 

14-17 Ugyancsak a csodaelbeszélések technikája szerint most következik 
annak leírása, hogy a csoda milyen visszhangot váltott ki az emberekben. 

Az összhatás: riadt félelem! A pásztorok „menekülve futnak" (εφυγον = 
ephugon), és híresztelik az esetet. A környék lakóit is ,félelem fogta el", amikor 
jönnek és látják, hogy az addig őrjöngő megszállott teljesen meggyógyult, visz-
szanyerte lelki egyensúlyát, ura önmagának (σωφρονειν - sóphronein = az indu-
latokon uralkodni). Mint a rabbi-tanítványok szoktak mesterük lábainál, úgy ül 
a megszabadított ember Szabadítója mellett. Megragadó kép! A „felöltözve" 
megjegyzés is a normális állapotot tükrözi. Ez egyben új vonással gazdagítja az 
őrjöngés állapotát (3-5 vk.): még ruha sem volt rajta! A két állapot merőben 
eltérő voltát húzza alá a visszautalás: „azt, akiben a légió volt" (15. ν.). A megret-
tent emberek csak a csoda eredményét látják. De a szemtanúk elmondják lefo-
lyását is. Feltűnő az „és akik látták" megjelölés! Kik ezek? A szövegből nem 
lehet következtetni sem a pásztorokra, sem a tanítványokra. Nyilván az elbeszé-
lés egy korábbi változatának szövegmaradványáról van szó, ahol még sem a ta-
nítványok (ők itt is csak a redakcióban! vö. 1. v.), sem a disznóepizód nem sze-
repeltek. Ugyanerre utal az utólagos kiegészítésnek tűnő „és a disznókkal" 
megjegyzés is, amely a görög szövegben nyelvtanilag nehézkesen illeszkedik a 
mondatba (16 v.). - Ugyancsak az emberek félelmét fejezi ki, hogy Jézust távo-
zásra kérik. Ez is Jézus hatalmának rendkívüliségét húzza alá. Ekkora hatalom 
közelségét nem tudják elviselni (17. v.). Ezzel tulajdonképpen véget is érhetne 
a csodaelbeszélés, mint Máténál. Márknál azonban még egy függelék követke-
zik, amelyben a démonoktól megszabadított ember Jézussal akar maradni. Ez-
zel viszont új színt kap az emberek elutasítása is. A legnagyobb csoda is csak 
ennyire képes! Az emberek meggyőződtek róla. A szemtanúk a részleteket is 
elmondták. Mégsem juttat senkit hitre, sőt riadt félelmet vált ki, és az emberek 
szabadulni akarnak Jézustól. Csak aki megtapasztalta az ő szabadító hatalmát, az 
ragaszkodik őhozzá, és akar mindig „vele lenni" (18. v.). 

18-20 A függelék, amely az elbeszélés utolsó Márk előtti (vagy éppen már-
ki?) átdolgozása, határozott témaváltozást jelent. „A démonűzési kinyilatkozta-
tás-elbeszélésből missziói elbeszélés lett" (Kertelge). Több kutató arra gondol, hogy 
az egész elbeszélés mostani formájában egy olyan lokáltradíció, amelyben az itt 
élő pogány-keresztyén gyülekezetek a vidék missziójának kezdetét mondják el 
és azt Jézusra vezetik vissza. E. Schweizer szerint a 20. v. Márktól származik s 
ezzel ő maga utal a pogánymisszió kezdetére, megkülönböztetve azt a zsidók 
közötti missziótól (6,12k). Magam a következő hagyománytörténeti folyamatot 
látom valószínűnek: egy zsidó szemponttal leírt, majd bővített démonűzési tör-
ténetet (1-17 vk.) egy pogány-keresztyén missziói történetté formált, amit 
Márk a saját szempontjai szerint tovább alakított (18-20 vk.). A 20. v. szókincse 
valóban Márkra vall, de az egész függelék is mutat márki sajátosságokat. 
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18 Ilyen mindjárt a függelék kezdete: „És amikor beszállt a hajóba...", ami 
már előkészíti 21kk-t, tehát a redakcionális kerethez tartozik. Nincs reflexió a 
gerázaiak elutasítására. Ez azt mutatja, hogy az elutasítást Márk csupán a féle-
lem végső megnyilvánulásának tartja. Helytelen a pszichologizáló magyarázat: 
Jézus mintegy megsértődve, szótlanul elhajózik. Egyszerűen egy új epizód be-
vezetéséről van szó, amely már csak a volt démonos további sorsára tekint. Az ő 
kérése viszont nemcsak a teljes gyógyulás végső bizonyítéka, hogy ti. a magány 
szörnyű állapota után most emberi közösségre vágyódik, hanem még inkább 
annak a jele, hogy Jézus hatalmas cselekedete benne valóban célhoz ért: Jézus 
közösségére vágyódik (vö. 3,14). 19 Annál meglepőbb, hogy Jézus elutasítja a 
kérést. Miért? A válasz a folytatásból adódik: azért, mert küldetést ad neki. Övéi 
között kell hirdetnie, hogy az Úr (κύριος = kürios = Isten? Jézus?) rajta, a pogá-
nyon is megkönyörült. Az lehetett a Márk előtti missziói átdolgozás csúcspontja. 
Itt tehát Jézus elutasítása (ουκ αφηκεν - ouk aphéken) pozitív értelmű: nem a 
közösséget tagadja meg vele, sőt inkább arra a nagy feladatra méltatja, hogy vele 
indítsa el a pogányok közötti missziót. Ez a kicsengés adhatott az egész elbeszé-
lésnek, éppen a pogánykeresztyének között, rendkívüli jelentőséget: a po-
gánymisszió nem illegális ügy (ahogy ezt bizonyos zsidókeresztyén csoportok 
állították), hanem az magának Jézusnak a megbízásából indult el! Ez a gondolat 
egyébként is ott van minden olyan hagyományegység mögött, ahol Jézust po-
gány környezetben látjuk. Feltűnő viszont, hogy Márknál ez az egyetlen hely, 
ahol Jézus felszólít valakit a csoda hirdetésére. Egyébként mindenütt tiltással 
találkozunk. Érdekes azonban megfigyelni, hogy az egész 19. v. Márk titok-
képzete szerint is magyarázható: Jézus elküldi magától a meggyógyított embert 
(vö. 1,43k; 2,11; 5,34; 7,29k; 8,26). Éspedig „haza" küldi, tehát családja körébe. 
A προς τους σουςσ = pros toys soys (= a tieidhez) szélesebb kört is jelenthet 
ugyan, de Márk bizonyára az εις τον οίκον σου = eis ton oikon sou (= a te házad-
ba) értelmezőjének fogta fel. így a hírvivés (απαγγειλον - apangeilon) a családra 
korlátozódik. Az „Úr" Istent jelenti. Mint Jézus messiási címe Márknál nem 
hangsúlyos. Jézus tehát mintegy elrejtőzik a mondat mögé. A meggyógyítottnak 
nem Jézus, hanem Izrael Istenének irgalmas cselekedetét kell hírül vinnie haza. 
Mindebből látszik, hogy Jézus - Márk titok fogalma értelmében - itt is megőrzi 
személyének titkát. 

Éppen így kap a 20. v. sajátos márki hangsúlyt és értelmet. A 19. v.-ben Jé-
zus visszahúzódik, elrejtőzik és korlátozni akarja a csoda hatását. A meggyógyí-
tott viszont „megszegi" Jézus utasítását, áttöri a korlátokat, akárcsak 1,45-ben 
(vö. még 7,36). Nem haza megy, hírt vinni övéinek, hanem bejárja a javarészt 
pogánylakta Tízvárost és igehirdetővé lesz (κηρυσσειν = kérüssein!). Nem Iz-
rael Istenének hatalmas cselekedetét hirdeti, hanem Jézusét, akiben Isten, az 
„Úr" , személyes tapasztalattá lett számára. 

A két vers ellentétes párhuzamával tehát Márk érvényesíti a csoda-titok 
kontrasztját (vö. 1,45 magyarázatát!). Jézus visszahúzódása jelzi, hogy még út-
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ban van. Nem csoda a végső kinyilatkoztatás helye. A meggyógyított magatartá-
sa viszont azt példázza, hogy aki megtapasztalta Jézus szabadító hatalmát, az 
nem tud hallgatni. Hirdetnie kell, hogy „milyen nagy dolgot tett vele Jézus". Márk 
így természetesen megőrzi a függelék eredeti, missziói perspektíváját, de a 
titok-motívummal jelzi, hogy az a Jézus, akinek szabadító hatalmát a meggyó-
gyított ember hirdeti a pogányok között, még útban van a kereszt felé. Ezért is 
zárja az elbeszélést egy olyan megjegyzéssel, amely a történtek megfejthetetlen 
titokzatosságára utal: „mindenki csodálkozott" (vö. 6,6; 15,5.44). 

29. Jézus legyőz betegséget és halált - 5,21-43 (Mt 9,18-26; Lk 8,40-56) 

(21) És amikor Jézus a hajóval ismét átkelt a túlsó partra, nagy 
sokaság gyúlt oda hozzá, és δ a tengerparton volt. (22) És jon az 
egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, és amikor meglátta öt, 
lábaihoz roskad, (23) és igen kérleli ö t „Leánykám a végét járja, jöjj, 
tedd reá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" (24) És elment vele. 
És nagy sokaság követte öt és szorongatták. 

(25) És egy 12 év óta vérfolyásos asszony, (26) aki sok orvostól 
sokat szenvedett, és mindenét elköltötte, de semmit nem javult, sőt 
egyre rosszabbul lett, (27) amikor meghallotta a Jézusról szóló híre-
ket, odajött a sokaságban, hátulról megérintette a ruháját; (28) mert 
azt mondta: ha csak ruháit érintem is, meggyógyulok. (29) És azon-
nal elapadt vérének folyása, és megérezte testében, hogy gyötrő bajá-
ból kigyógyult. (30) És Jézus azonnal észrevette magán, hogy erő 
áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt mondta: Ki érintette 
ruháimat? (31) Tanítványai pedig azt mondták neki: Látod, hogy a 
sokaság szorongat téged, mégis azt mondod: ki érintett engem?! (32) 
És körültekintett, hogy lássa, ki tette azt. (33) A z asszony pedig félve 
és remegve - mert tudta, mi történt vele - odament, elébe borult és 
elmondta neki a teljes igazságot. (34) ő pedig így szólt neki: Leá-
nyom, hited megmentett téged, menj el békességgel, és gyógyulj meg 
gyötrö bajodból! 

(35) Még beszélt, amikor jönnek a zsinagógai elöljáró házától, és 
azt mondják: Leányod meghalt; miért fárasztod még a mestert? (36) 
De Jézus éppen meghallotta, mit beszélnek, és szól a zsinagógai elöl-
járónak: N e félj, csak higgy! (37) És nem engedte meg senkinek, 
hogy öt kövesse, hanem csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Ja-
kab testvérének. (38) És odaérnek a zsinagógai elöljáró házához, és 
látja a lármás zűrzavart, és hogy igen sírnak és jajgatnak, (39) be-
ment és azt mondja nekik: Miért lármáztok és sírtok? Nem halt meg 
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a gyermek, hanem alszik! (40) És kinevették öt. ö pedig, miután 
mindenkit kiküldött, maga mellé veszi a gyermek apját, az anyát és a 
vele levőket, és bemegy, ahol a gyermek volt. (41) És megfogta a 
gyermek kezét, és azt mondja neki: Talitha kum, azaz lefordítva: 
Leányka, neked mondom, kelj fel! (42) És azonnal felkelt a leányka 
és járkált; mert 12 éves volt. És magukon kívül voltak azonnal a 
nagy megdöbbenéstől. (43) És igen rájuk parancsolt, hogy senki meg 
ne tudja ezt, és azt mondta, hogy adjanak neki enni. 

A Jézus isteni hatalmát ábrázoló csodagyűjtemény (4,35-5,43) e két, írói mű-
vészettel egybeszőtt elbeszéléssel ér csúcspontjára. A Jézusból ellenállhatatla-
nul áradó isteni erőnek (δυναμις = dünamis, 30. v.) nemcsak a tengeri vihar, a 
démonok hatalma, de még a legreménytelenebb betegség, sőt maga a halál sem 
vethet gátat. A minden életromboló hatalommal szemben győzedelmes Jézus 
áll előttünk. Ε krisztológiai főgondolat azonban közvetlenül a szoteriológia 
perspektívájában áll. Jézus azért bizonyítja meg isteni hatalmát, hogy az embert 
megmentse (σώζει ν - sódzein, 23. 28.34. vk.), hitre segítse (πιστισ, πιστευειν -
pistis, pisteuein, 34.36 vk.), és e hit által részesítse győzelmében, azaz Isten 
megmentő hatalmának bizonyosságában. Ez a kép azonban csak akkor teljes, ha 
azonnal mellé állítjuk Márk egész összefüggésének kontrasztját. Ki ez a győze-
delmes, megmentő, hitre segítő Jézus? A keresztre menő! (vö. 15,31: σωζειν = 
sódzein!) Márk e kontrasztra a tanítványok „értetlenségével" (31. v.) és a hallga-
tási paranccsal (43a v.) utal. 

A csodahagyományban csak itt találkozunk két elbeszélés ilyen egybeszövé-
sével. Néhány kutató a történeti visszaemlékezés jelét látja ebben. Valószínűbb 
azonban, hogy az összekapcsolás irodalmi szinten történt. Erre vall, hogy mind-
egyik önmagában kerek egész, és nem tételezik fel egymást. Viszont bizonyára 
azért kerültek egymás mellé, mert a két leírásban rokon motívumok, ill. kifeje-
zések találhatók. Ilyenek: 9υγατηρ = thügatér(= leány, 34. ν.), πίπτει ν = piptein, 
ill. προσπιπτειν = prospiptein (= leborulni, 22. és 33. ν.), φοβεισθαι = phobeisthai 
(= félni, 33. és 36. v.), valamint a σωζειν = sódzein és a πιστις = /»«/«-motívum 
(lásd fent!). Végül a „12 év" említése (25. és 42. v.), amely véletlen egybeesés-
nek tűnik, de a számmisztikával ismerős ókori ember számára mélyebb, titokza-
tos összefüggést jelenthetett. Bengel szép megjegyzése szerint „uno tempore 
initium miseriae et vitae habuerant" (= egyidőben kezdődött számukra a nyo-
morúság és az élet). Egyébként hasonló rokon motívumok az egész 4,35-5,43 
szakaszban is felfedezhetők, ami a Márk előtti gyűjtő kezenyomát jelzi. - Vi-
szont valószínű, hogy a két elbeszélés a csodagyűjteményben még csak egymás 
mellett szerepelt és a jelenlegi egybeszövés Márk munkája, aki más jellegű 
hagyományanyaggal is megteszi ezt, tehát az ő elbeszélő stílusának sajátossága. 

A kettős elbeszélést Máté és Lukács is közli, de különösen Máté jelentősen 
lerövidíti. Viszont előzőleg mindkettő leírja a kapernaumi százados szolgájának 
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meggyógyítását (Mt 8,5-13; Lk 7,1-10), amely bizonyos rokon vonásokat mutat 
a Jairus-elbeszéléssel. Az ilyen analógiák a csodaelbeszélések hagyománytörténeti 
egymásra hatását jelzik. 

21 A redakcionális vers a történeti folyamatosságot biztosítja, amelyet már 
5,18a is előkészített. A túlsó part" (vö. 4,35) itt a tó nyugati partját jelenti. A 
„sokaság" és a „tengerpart" Márknál gyakran kapcsolódik, s az isteni hatalmát 
kinyilatkoztató Jézus vonzerejét, rendkívüli hatását jelzi (vö. 2,13; 3,7; 4,1; 
6,33k). 

22 A „zsinagógai elöljáró" cím vagy a zsinagógai istentisztelet vezetőjét, vagy 
a mellette működő, több tagú vezető testület tagjait jelölte. Tekintélyes, köz-
tiszteletben álló férfiak voltak (vö. Lk 13,143; ApCs 13,15; 18,8.17). A Jairus név 
eredetisége bizonytalan. Máté nem közli. Néhány Márk-kéziratból is hiányzik. 
Csak a Lukács-kéziratokban egyöntetű a használata. Ezért legtöbb kutató sze-
rint Lukácséból került később Márk szövegébe is. Valóban megfigyelhető, hogy 
a hagyományban szereplő személyek többnyire névtelenek, viszont a hagyo-
mányfejlődés későbbi fokain egyre konkrétabb vonásokat, sőt nevet kapnak, 
(vö. 25. v., valamint 14,47 és Jn 18,10: Málkus!). Ez azonban nem zárja ki, hogy 
egyes nevek a hagyománnyal együtt öröklődtek (pl. 10,46: Bartimeus). Legke-
vésbé valószínű, hogy a halott-támasztásra utaló, szimbolikus névről van szó 
(Jáir= „ő, ti. Isten, megvilágosít" vagy „ő feltámaszt"). Viszont a Jáir, mint hé-
ber tulajdonnév, megtalálható az ÓT-ban (4Móz 32,41; Bir 10,3kk; Eszter 2,5). 

A tekintélyes ember lebomlása nemcsak a lányáért aggódó apa kétség-
beesését fejezi ki, hanem az isteni erőt hordozó Jézus méltóságát is. Sokat 
mondó kép: egy zsinagógai vezető ember Jézus lábainál! Jézus ott is reménység 
marad, ahol minden emberi, sőt vallásos remény és lehetőség végéhez ér. 23 
Ezt fejezi ki Jairus szava is („végét járja"). Kérésének hitvallásszerű fogalmazá-
sa van, amely egyúttal az elbeszélő bizonyságtétele is: akit Jézus megérint, az 
„meggyógyul és él"! Jézus az ember megmentője, gyógyítója! A halál félelmes 
árnyékában ő az élet forrása! - A „kézrátétel", mint gyógyító gesztus, általános 
vallástörténeti jelenség. Az a mágikus képzet fűződött hozzá, hogy a testi érin-
tés útján a gyógyító erő átárad a beteg testbe. Márknál gyakori kifejező eszköze 
Jézus gyógyító munkájának (vö. 1,31; 5,28-30; 6,5; 7,32; 8,23.25; 16,18). 

24 Jézus kész a segítésre. Elindul Jairussal a beteghez. Valószínűleg Márktól 
való a sokaság ismételt említése. Ezzel újra aláhúzza Jézus nagy hatását az em-
berekre. Egyenesen „szorongatja" a tömeg. Ilyen nagy szükségük van őreá! A 
sokaság említése egyúttal már előkészíti a közbeszőtt elbeszélést, ahol újra sze-
repet kap a sokaság. 

25 Az ismeretlen asszonyról a későbbi keresztyén hagyomány már tudni vé-
li, hogy Bereniké, ill. Veronika volt a neve, sőt hogy egy edesszai hercegnő volt. 
„így nő tovább a hagyomány minden történeti alap nélkül" (E. Schweizer). Itt 
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csak azt tudjuk meg róla, hogy 12 éve - valószínűleg a menstruációval kapcsola-
tos vérzékenységben - szenved. 26 Orvostól orvoshoz járt, de a költséges 
gyógykezelések ellenére egyre romlott az állapota. Több kutató szerint a szö-
vegben bizonyos irónia is megszólal a pénzéhes, de eredménytelen orvosok 
felé. (Lukács, akit a későbbi hagyomány azonosít a Kol. 4,14-ben említett or-
vossal, jelentősen enyhíti Márk szövegét!) Mindenesetre ezen semmi hangsúly 
nincs. A betegség hosszúságának, súlyosságának, kilátástalanságának leírása - a 
csoda-elbeszélések sémájának megfelelően - a csoda nagyságát fokozza és ké-
szíti elő: Jézus az emberileg egészen reménytelen esetekben is tud segíteni! 
Akárcsak Jairusnak, az asszonynak is ő az egyetlen és végső reménye. - 27 Jé-
zus az asszony magatartását a Jiit" szóval jellemzi (34. v.). Ez a hit azzal kezdő-
dött, hogy nyitott szívvel, bizalommal fogadta a Jézusról szóló híradást (τα περι 
του Ιησού = ta peri tou Iésou, vö. Lk 24,19). A tömegben való elrejtőzését és a 
titkos érintést több kutató azzal magyarázza, hogy zsidó felfogás szerint ez a 
betegség tisztátalanná tette őt, s ezért tilos volt számára mások megérintése 
(3Móz 12,7; 15,19kk). Erre azonban nincs utalás a szövegben. 28kk A titkos 
érintés sokkal inkább az asszonynak azt a szégyenkezéssel és még inkább féle-
lemmel vegyes hódolatát fejezi ki, amellyel ő az isteni erővel telített Csodate-
vőre tekintett (vö. 33. v.), és azt a feltétlen bizodalmát, hogy Jézusnak még a 
ruhájából is gyógyító erő árad (vö. 3,10; 6,56). Hitét igazolja, hogy ő is, Jézus is 
„azonnal" megérzik a csoda megtörténtét. Az asszony a gyógyulást, Jézus pedig, 
hogy „erőáradt ki belőle". 

A csodának ez a leírása az ókori mágikus csodahit képzetvilágába tartozik. A 
Jézusban működő isteni erő mintegy önállósul. Érintésre, Jézus akarati döntése 
nélkül, magától hat. Sőt - mint valami mágneses vagy elektromos töltés - még a 
ruháját is áthatja, telíti. Nemcsak Jézust, hanem számos csodatevőként számon 
tartott ún. „isteni embert" (9ειος ανηρ - theios anér) jellemez így az ókori cso-
dairodalom. A Biblia írói is természetes módon használják ezeket képzeteket. A 
mai kutatók Jézusnak ezt a mágikus leírását szokták theios anér-krisztológiának 
nevezni (vö. 2,1-12 és 6,53-56 magyarázatát!). 

Számunkra ez a mágikus szemlélet a múlté. De tulajdonképpen már maga 
Márk is, sőt a Márk előtti elbeszélő is kevésnek találta Jézus krisztológiai jel-
lemzésére. 

31 Márk egész koncepciója szemben áll a csodakrisztológiával. Ennek egyik 
kifejező eszköze a tanítványok értetlensége (vö. Bev. C.2.b.). A legnagyobb cso-
dákból sem ismerik fel Jézust (4,41). Itteni váratlan (!) szerepük is bizonyára 
Márk kiegészítése és az értetlenségi motívum kifejezője. Félreértik Jézus kér-
dését, mert fogalmuk sincs arról, hogy ki van közöttük s így arról sem, ami tör-
tént. Jézus azonban nem is válaszol hitetlen megnyilatkozásukra, 32 hanem 
„kiválasztó tekintetével" (vö. 1,16; 2,14; 3,34) keresi a felé sugárzó hit hordozó-
ját. 
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33 De már a Márk előtti elbeszélő is túllép a theios anér-krisztológia 
keretein azzal, hogy az elbeszélés az első csúcspont (ti. az asszony gyógyulása, 
29. v.) után tovább folytatódik. A második és tulajdonképpeni csúcspont Jézus 
és az asszony személyes találkozása, amelyben Jézus az asszony „mágikus hitét 
személyes hitté formálja" (Pröhle). A gyógyulás után az asszony mágikus hódola-
ta remegő félelemmé fokozódik. De kitűnik az is, hogy Jézusnak nem elég a 
puszta gyógyulás. Magát az asszonyt keresi. Ez a csodán túllépő, személyes 
szándék készteti szóra az asszonyt. A személyes kapcsolat közvetítője már nem 
a mágikus erő, hanem a beszéd: „elmondta neki a teljes igazságot". Nem tudjuk 
meg, mi volt konkrét mondanivalója. Talán betegsége nyomorúsága. Talán 
rettegő bűntudata, hiszen mintegy ellopta Jézus gyógyító erejét. De a szöveg 
megfogalmazása nem is szavai konkrét tartalmára utal, hanem arra, hogy igazat 
mondott. Kilépett rejtőző zárkózottságából és szívét feltáró őszinteséggel ki-
szolgáltatta magát Jézusnak. A leírás a gyónás szituációját sejteti. Látóköréből 
egészen kiesnek a tanítványok és a szorongó tömeg. Az asszonynak van 
„helye", hogy „odamenjen", „elébe boruljon". A csodaelbeszélésekben szoká-
sos csodálkozó vagy megdöbbenő zárókórus is elmarad. Egy a fontos: Jézus és 
az asszony személyes találkozása. 

34 Jézus válaszával ér tetőfokára az elbeszélés. „Leányom"-nak szólítja, 
mint Jairus is saját gyermekét (9υγατηρ - thügatér). Tehát úgy tekint reá, mint 
Isten családjának tagjára (vö. 3,34k). Mágikus képzetektől irányított magatartá-
sában felfedezi és felfedi az igazán értékes lényeges vonást, ti. azt a feltétlen 
bizodalmat, amellyel az asszony Isten Jézusban jelenlévő mentő hatalmára ha-
gyatkozik és ezt nevezi hitnek. Jézus ennek a hitnek tulajdonítja azt a megmentő 
erőt (σεσωκεν = sesóken), amit az asszony Jézus mágikus erejének gondolt (28. 
v.). Ilyen nagy dolog a hit! Ez a tulajdonképpeni csoda, mert általa realizálódik 
Isten mentő hatalma az ember életében. Jézus szava ezt tudatosítja az asszony-
ban, s jó, ha mi is tudatosítjuk ezt! Ma is sokan tévesztik össze mágikus képze-
teiket, gondolataikat a valóságos hittel, amely ma sem más és kevesebb, mint 
megtartó erő. Ez a hit ma is ugyanolyan ritka, mint amilyen egyedül állt ott Jé-
zus előtt ez az asszony, az értetlen tanítványok és a szorongó sokaság körében, 
alázatos és hatalmas hitével. A valóságos hit viszont mindig többet kap Jézustól, 
mint amennyit vár. A σωζειν = sódzein ige ui. az őskeresztyén szóhasználatban 
sokkal többet jelent, mint testi gyógyítást. Fő jelentése: megment, megszabadít 
(mindattól, ami Istentől elválaszt), üdvözít. Az asszony tehát hite által, amellyel 
Jézushoz közeledett, nemcsak a földi élet egy konkrét nyomorúságában kapott 
segítséget, hanem Isten üdvözítő hatalmában részesedett, amely átfogja az em-
ber földi és örök sorsát. Akin Isten könyörül, azon örökre könyörül! 

Jézus elküldi magától az asszonyt, mint minden meggyógyítottat (vö. 19.v). 
A „menj el békességgel" az ÓT-ból ismert és az őskeresztyénségben is használt, 
áldást kívánó búcsúforma (Bir. 18,6; lSám 1,17; 29,7; 2Sám 15,9; ApCs 16,36; 
Jak 2,16). Jézus ajkán azonban több is mint kívánság. Felszabadító szó. Az asz-
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szony számára véget ért a remegő félelem ideje (33. v.). Minden tekintetben 
rendbe jött az élete. Ennek tudatában indulhat útjára. Aki Jézussal találkozott, 
az mindig békességet visz magával az emberek közé! 

Meglepő Jézus mondatának befejezése: ,,gyógyulj meg...". Hiszen a gyógyulás 
már megtörtént (29. v.)! Lukács elhagyja ezt a befejezést. Nyilván észrevette az 
ellentmondást. Máténál viszont csak most történik meg a gyógyulás. Márk el-
lentmondásos szövege bizonyára hagyománytörténeti változtatások eredménye. 
Lehetett az elbeszélésnek egy olyan - Mátééhoz hasonló - korábbi változata, 
ahol a gyógyulás előzőleg nem történt meg, hanem csak itt, Jézus hatalmas sza-
vára(!). De az is lehetséges, hogy egy, a theios anér-krisztológia légkörében 
megfogalmazott leírást egy későbbi elbeszélő tovább formált és a befejezésnél 
nem figyelt fel arra, hogy a gyógyulás már megtörtént. Az ilyen ellentmondások 
jelzik, hogy a hagyománytörténetnek vannak ma már megfejthetetlen titkai. A 
szöveg jelenlegi összefüggésében esetleg úgy lehet felfogni ezt a befejezést, 
hogy Jézus szava, „amely véglegesen megszünteti a betegséget, megpecsételi 
és teljessé teszi a már megtörtént gyógyulást" (Lohmeyer). 

35 Szemléletes kapcsolással {„még beszélt..." vö. 14,43!) folytatódik a Jairus-
elbeszélés, amelynek belső feszültségét a közbeszőtt epizód jelentősen fokozza. 
A késlekedés tragikus fordulatot hozott. Mire Jézus az asszonytól búcsút vesz, a 
gyermek meghal. Vajon Jézus ezek után is tud segíteni, vagy a halál az ő hatal-
mának is határt szab? Ez a továbbiak alapkérdése. A diadalmas válaszig írói tu-
datossággal formált kontrasztok vezetnek. 

Ilyen mindjárt a halál hírnökeinek kérdése és Jézus válasza (36. ν.). A halál 
tényének szűkszavú, szinte rideg bejelentése után némi Jairust korholó mellék-
ízzel hangzik a Jézus iránt tiszteletteljes („mester"), de hitetlen kérdés, amely-
ben már a válasz is benne van: kár Jézust zaklatni (σκυλλειν = skiillein)! A halál-
lal ő sem bír! 

36 Jézus „éppen, mellékesen hallja" a hírt. A παρακουειν = parakuein má-
sik jelentése, „nem hallgatni rá", „nem venni figyelembe", itt alkalmatlan, hi-
szen Jézus éppen a hírre reflektál. De nem a hírhozóknak felel, hanem Jairust 
bátorítja hitre. A hit megnyilatkozása volt már az is, hogy Jézus lábaihoz borult 
és gyermeke gyógyulását kérte (22k vk.). De erre itt most nincs utalás. A hit 
sohasem elintézett dolog. Nem konzerválható! Az új szituációban újra kell szü-
letnie s annak bizonyulnia, ami. Erre a konkrét hitre segíti Jézus Jairust. 

A „ne félj!" biztatás az egész Bibliában gyakran előforduló kinyilatkoztatás-
formula, amely az isteni hatalom és fenség megnyilatkozásától megriadt ember-
nek szól. Öntudatlanul is ezt éli át az ember, amikor a halállal, mint legyőzhe-
tetlen ellenséggel szembesül. Ezért a halál és a félelem az ember számára szük-
ségszerűen összetartozik. Jézus azonban tud egy lehetőséget, amely feloldja ezt 
a szükségszerűséget. Ez a lehetőség a hit, amely nem a halált, hanem Isten 
megmentő hatalmát tartja legyőzhetetlennek, s ezért megszabadít a félelemtől 
(vö. 4,40). A hit - akárcsak a szeretet ( l jn 4,18) - kiűzi a félelmet (vö. még Jn 
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14,1). A „Ne félj, csak higgy!" felhívással ezt a lehetőséget ajánlja fel Jézus a halál 
félelmes árnyékába jutott Jairusnak. így segíti hitre. A klasszikus mondat azon-
ban túlnő Jairus egyéni esetén és az olvasót is megszólítja. Ezért nem szól az 
elbeszélő arról, hogy Jairus hogyan reagált a halálhírre, ill. Jézus biztatására. A 
későbbiekben sincs már szerepe. Nem ő, hanem Jézus szava a fontos, amely 
mindnyájunkat hitre hív, akik a halál félelmes közelségében élünk. 

37 Jézus a benne működő isteni hatalom bizonyosságával indul a halotthoz. 
A sokaságot azonban hátrahagyja, s a tizenkettőből is csak a legbensőbb kört 
alkotó három tanítvány „követheti" (vö. 3,14.17). ő k lesznek - a megdicsőülés 
(9,2) és a gecsemánei gyötrődés (14,33) mellett - legnagyobb csodájának is ta-
núi. A sokaság elől viszont elrejti isteni hatalmának kinyilatkoztatását. Mindez 
Márk titok-képzetének sajátossága s ezért valószínű, hogy az egész 37. v.-et ő 
fűzte bele az elbeszélésbe. Persze a csodaelbeszélésekre általában is jellemző, 
hogy a csodatevő a nyilvánosságot kizárja. Ezt a hagyományos vonást találjuk a 
40. v-ben s ez még inkább valószínűvé teszi a 37. v. márki eredetét, amely nél-
kül az elbeszélés menete simább és egységesebb volna. 

38 Közben a háznál már megkezdődött a halottsiratás, amelyet palesztinai 
szokás szerint fuvolások és siratóasszonyok vezettek. A halálhír tehát igaz volt. 
39 Annál meglepőbb kontrasztként hangzik Jézus szava, amely szembeszegül a 
halál kétségtelen tényével: „Nem halt meg a gyermek, hanem alszik!" 

A mondat értelme vitatott. Még ma is van olyan racionalizáló magyarázat, 
amely szerint Jézus a gyermek tetszhalálát állapítja meg. Az egész elbeszélésből 
világos azonban, hogy sem az elbeszélő, sem Márk nem egy téves diagnózis 
korrekciójáról akar beszámolni, hanem Jézus halált legyőző isteni hatalmáról. Az 
„alvás", mint a halál enyhítő megjelölése használatos az egész ókori irodalom-
ban és a Bibliában is. Csakhogy itt a kettő szemben áll. Az „alvás" nem a halál, 
hanem az élet jele. Jézus tehát azt, akit az emberi tapasztalás kétségtelenül ha-
lottnak mond, élőnek nyilvánítja. Ember így nem tud halottra nézni, csak Isten, 
aki „nem halottak Istene, hanem élőké" (12,27). Itt van Jézus mondatának tit-
ka, amely ugyanazt az isteni igényt fejezi ki, mint a bűnbocsánat hirdetése 
(2,5kk). Jézus Isten szemével néz a halottra. Szavában Isten szava hangzik. 

40 Hit nélkül azonban (36. v.!) mindez érthetetlen, sőt nevetséges az ember 
számára. Nemcsak Jézus szava, hanem a gyászoló tömeg nevetése is meglepő 
kontraszt. Nevető gyászolók! Micsoda ellentmondás! Az ember még erre is 
képes, annyira képtelen az Isten hatalmával számoló hitre. Jézus a nevető hitet-
lenségre azzal válaszol, hogy „mindenkit kiküldött". Ebben is hatalma nyilatkozik 
meg. Csak a szülők és a három tanítvány (= „a vele levők") kísérhetik a halott 
gyermekhez. 

41 A halott-támasztás leírása realizálja, ábrázolja Jézus mondatát: „...alszik!" 
Semmi közvetlen utalás nincs a halálra. Mint alvó betegét, fogja meg a leány 
kezét és ébreszti fel. Szava is egyszerű, hétköznapi ébresztő szó: „Leányka, kelj 
fel! (ταλι9α κουμ = talitha kum, vagy régebbi palesztinai imperatívusszal κουμι 
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= kumi). Isten felől nézve ilyen egyszerű dolog a halál! Csupán az araméi nyel-
ven közölt szöveg emlékeztet az antik varázslásra, ahol az idegen, érthetetlen 
szöveg a varázslás eszköze. Valószínű azonban, hogy az elbeszélés eredeti meg-
fogalmazása araméi nyelven történt. De az itteni görög változat is azonnal le-
fordítja az érthetetlen szöveget, tudatosan elhárítva ezzel a varázsszöveg be-
nyomását (vö. 7,11.34; 14,36; 15,22.34). Nem varázslás, hanem Isten Jézus által 
megszólaló hatalmas szava keltette életre a leánykát. 42a Ε hatalom nagyságára 
utal, hogy a halott „azonnalfelkelt". 

A csoda valóságos voltát két vonás demonstrálja. Az egyik: a leányka „jár-
kál", tehát valóban él és egészséges. Már a betegágyra sincs szüksége. Életko-
rának említése azt indokolja, hogy nagy, járni tudó leányáról van szó. 43b A 
másik demonstráló vonás Jézus utasítása a 43. v.-ben: „adjanak neki (ti. a leány-
kának) enni!" Tehát helyreállt normális, testi életműködése is és nem valami 
varázslatos jelenségről van szó (vö. Lk 24,36-43). 

42b A csodaelbeszélések stílusához tartozik a demonstráció mellett a jelen-
levők reagálása is. A Márkra jellemző sematikus kifejezés (εξισταναι = exis-
tanai, vö. 2,12; 6,51) azt a döbbent csodálkozást fejezi ki, amely felismeri ugyan 
Jézus tettének rendkívüliségét, de nem ismeri fel magát Jézust és nem jut el a 
hit világosságára. Nincs szó a csoda személyesebb hatásáról (szülők öröme stb.). 
Márknak csak az értékelés fontos: íme, a legnagyobb csoda is csak riadt döbbe-
netet vált ki, de nem vezet hitre senkit! Még a jelenlévő tanítványokat sem! 

43a Még sajátosabban jut érvényre Márk szempontja a hallgatási paranccsal. 
Nyilvánvaló, hogy ez a parancs nem illik az elbeszélésbe, és teljesíthetetlen is, 
hiszen kívül vár a gyászoló tömeg, amely már el is kezdte a gyászszertartást. 
Márk azonban csak saját teológiai szempontjára figyel, amelyet 42b és 43a 
együtt fejez ki: mivel a csoda nem vejet hitre (42b), azért nem is szabad azt 
hirdetni (43a). A tiltás tehát túlutal a csodán, és mint Márk titok-képzetének 
minden vonása, előremutat a titok feloldása, Jézus halála és feltámadása felé. 
Majd ott és akkor válik nyilvánvalóvá az ő személyének és küldetésének titka, 
és a róla szóló evangéliumhirdetésben jut el „minden néphez" (13,10; 14,9) az ő 
hitre segítő, életet adó, megmentő és üdvözítő isteni hatalma. A csodák Márk 
koncepciójában azt jelzik, hogy ez a hatalom már földi útja során is jelen volt 
Jézusban, de rejtve, hitetlenségtől, megnemértéstől kísérve (vö. 9,9k). Éppen 
ezért a csodáknak nincs önálló kinyilatkoztatás-jellegük. Csak az evangélium 
felől nyílik meg igazi értelmük, és válnak az egyedi eseten túllépő, személyes 
megszólítássá minden olvasó számára. Más szóval: nem Jairus leányának feltá-
madása, hanem Jézus halála és feltámadása az evangélium. Ez viszont minden 
halál árnyékában élő ember számára érvényesíti a Jairusnak szóló biztatást: „Ne 
félj, csak higgy!", és mindnyájunknak lehetővé teszi, hogy Jézus hatalmas, is-
teni szavának hitével tekintsünk halottainkra: „Nem halt meg, hanem alszik!" 
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30. Jézust hitetlenség fogadja hazájában 6,1-6 (Mt 13,53-58; Lk 4,16-30) 

(1) Eltávozott onnan, hazájába megy és követik tanítványai. (2) 
És amikor szombat lett, tanítani kezdett a zsinagógában. És a sok 
hallgató megdöbbent és azt mondta: Honnan veszi ez ezeket és mi ez 
a bölcsesség, ami adatott neki? És az ilyen csodák, amik keze által 
történnek? (3) Nem az ács ez, a Mária fia és Jakab, József, Júdás és 
Simon testvére? És nőtestvérei nem itt élnek közöttünk? És megbot-
ránkoztak benne. (4) És azt mondta nekik Jézus: Nem vetik meg a 
prófétát, csak a hazájában, rokonai között és a házában. (5) És nem 
tudott ott egyetlen csodát sem cselekedni, csak néhány beteget gyógyí-
tott meg kézrátétellel. (6) És csodálkozott hitetlenségükön. Majd vé-
gigjárta a falvakat köröskörül és tanított. 

Márk szerkesztő munkájának egyik legszebb vonása és eszköze az éles kont-
raszt. Itt is ennek vagyunk tanúi. A halott-támasztással befejeződő csodasorozat 
után nyomban odaállítja a botránkozó hitetlenség képét. A kontraszt értelme 
világos: még a legnagyobb csodák sem képesek hitre vezetni! Sőt e negatív 
perspektívába kerül Jézus tanítása is (2. v.). Ugyanakkor hangsúly kerül az em-
beri felelősségre is. A hitetlenség az ember bűne, vaksága, amelyen Jézus 
„csodálkozik" (6. v.). 

A nagyszinoptikusok más összefüggésben közlik az elbeszélést. Máté ki-
sebb, Lukács jelentős eltéréssel és bővítéssel. Lukács egyenesen Jézus műkö-
dése élére helyezi, ami saját szövege szerint is téves (vö. Lk 4,23b). A leírás 
bizonyos elemei János evangéliumában is felbukkannak (Jn 4,44; 6,42). 

Az elbeszélés megítélésében a kutatók között jelentős eltérés van. Egyesek 
szerint a 4. v.-ben található közmondásszerű fordulatot, amely tartalmilag az 
ókori irodalomban közismert, alkalmazták Jézusra, s ebből formálódott az egész 
elbeszélés. Mások szerint éppen ez a fordulat került később, utólagos értelme-
zésként a leíráshoz. A Jézus-hagyomány összképéből azonban valószínűbbnek 
tűnik, hogy Jézus názáreti elutasításának történeti emlékéről van szó, amelynek 
egy - talán szájhagyománybeli - leírását Márk tovább formálta. Közmondásokat 
pedig egyébként is találunk Jézus megnyilatkozásaiban (vö. 2,17; 4,25 stb.). 

1 A nagy tettei színhelyéről mindig eltávozó vándor Jézus „hazájába" megy. 
Nyilván Názárettől van szó (1,9). Mégis feltűnő, hogy a név az egész elbeszé-
lésben nem fordul elő. A πατρίς = patris (= haza, szülőföld, szülőváros) megjelö-
lés nyilván már előre utal a 4. v.-re. Sőt lehet, hogy Márk a konkrét eseményben 
átfogóbb, szimbolikus utalást is látott Jézus egész „hazája", egész Izrael elutasí-
tó magatartására, s ezért nem hangsúlyozza, hogy Názárettől van szó. (Meg-
jegyzendő, hogy Márk - Pál apostolhoz hasonlóan - nem tesz említést Betle-
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hemről, mint Jézus szülőhelyéről.) A Jézust követő(!) tanítványok mintegy a 
hitetlen Izrael ellenképeként tűnnek fel. A továbbiakban nincs utalás rájuk. 

2 A szombatnapi zsinagógai tanítás, valamint a hallgatók megdöbbenése és 
tanácstalan kérdései - tipikus márki helyzetrajz és szóhasználat (vö. l,21k.27 
magyarázatát!). A kérdések első csoportja Jézus tanítására és csodáira, a második 
(3. v.) személyére vonatkozik. Az első kérdéskör megfogalmazása kilép a törté-
net kereteiből (hiszen a názáretiek csak Jézus tanításának voltak tanúi, csodáiról 
csak hírből tudhattak) és visszatekint a Márk által komponált hosszabb össze-
függésre, amely éppen Jézus hatalmas tanítását (3,7-4,34) és tetteit (4,35-5,43) 
írja le. Honnan van mindez? A názáretiek ezzel Jézus egész működésének alap-
kérdését teszik fel: honnan, kitől kapta Jézus a hatalmát (vö. 11,28)? A σοφία = 
sophia (= bölcsesség) és a δυναμις = dynamis (= erő, hatalom, csoda) mint isteni 
tulajdonságokat jelölő, párosítás másutt is megtalálható a Bibliában (Jób 12,13; 
Ézs 11,2; lKor 1,24). Jézus tanításában tehát Isten bölcsessége, csodáiban Isten 
ereje nyilatkozik meg. A názáretiek azonban Jézus működésének éppen ezt az 
isteni hátterét nem ismerik fel. Miért? 3 Ezt indokolja a második kérdéskör: 
mert nem tudják, kicsoda Jézus! A két kérdéskörnek ez az összekapcsolása 
Márk titokképzetének, krisztológiájának és hagyományszemléletének legdön-
tőbb vonását juttatja érvényre: Jézus minden megnyilatkozása, tanítása, tettei, a 
reá vonatkozó egész hagyomány s mindaz, amit „keresztyénségnek" nevezünk, 
csak annak számára érthető igazán, aki őt magát felismerte, mint Isten küldöt-
tét, „Isten Fiát" (15,39), mint Isten hozzánk vezető „útját" (l,2k), mint aki által 
ma Isten van „közel" a világhoz (1,15). Ezért a keresztyén hit lényege szerint 
nem egy tanrendszer vagy világértelmezés igaznak tartása, nem egy társadalmi 
és történelmi intézmény (ti. az egyház) fenntartása és képviselése csupán, ha-
nem emberlétünk legmélyéig hatoló, személyes megragadottság, a földi élet 
folyamatában mindig újra aktualizálódó, személyes kapcsolat Jézussal s benne 
magával Istennel. Más szóval: a keresztény Isten-hit nem „ugrás a semmibe", 
hanem egzisztenciális igent mondás Jézusra, aki éppen a „Názáreti" (16,6). 

De Isten valóban ilyen hétköznapi módon, ilyen relatív, esetleges úton, egy 
zsidó ácslegény személyében és sorsában jött közel a világhoz? Itt van Jézus 
igényének és a keresztyén bizonyságtételnek az a pontja, amelyet az Újszövet-
ségnek szinte minden könyve és a teológia-történet minden korszaka körüljár 
és a maga eszközeivel megpróbál kifejezni. Ez Jézus titka és a keresztyén hit 
fordulópontja, amelyen nemcsak a názáretiek, hanem a zsidó vallásosság vezetői 
(12,10kk), sőt maguk a tanítványok is (14,27) - és azóta is oly sokan egyházon 
kívül és belül(!) - „megbotránkoztak", „elestek" (εσκανδαλιζοντο = eskanda-
lidzonto), azaz „tőrré", „kelepcévé", „buktatóvá" (σκανδαλον = skandalon) lett 
számukra. Viszont amin a hitetlenség botránkozik, a hit éppen azon örül, hogy 
ti. nem az embernek kell „megistenülnie" (apotheózis) - ahogy ezt minden 
vallás és emberi gondolatrendszer önkéntelenül is szándékolja - , hanem Jézus 
által Isten jön hozzánk egészen emberi módon. Jézus nem az ember képtelen 
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vágyálma Istenről, hanem Isten útja az emberhez. Aki ezt nem ismeri fel a hit 
örömével, annak nem marad más, mint a názáretiek kérdése, amely ugyan meg-
találja a Jézusra illő emberi kategóriákat, mégis válasz nélkül marad: „Nem az 
ács ez, a Mária fia...?" (vö. 4,41!) 

Csak itt olvasunk Jézus foglalkozásáról. A τεκτων = tektón valószínűleg nem a 
mai értelemben specializált ácsszakmát jelentette, hanem a falusi építőmestert, 
aki nem csak fával, hanem téglával, kővel is dolgozott. Egyes adatok szerint a 
mai bognár szakma is hozzá tartozott. Máté nem Jézust, hanem apját nevezi 
tektón-nak („az ács fia"). Lukács nem említ foglalkozást („József fia"). Feltűnő, 
hogy éppen Márk, aki nem szól Jézus szűztől születéséről, sehol sem említi 
Józsefet (vö. 3,31-35). Valóban „hallgat róla az evangélium" (Reményik). Zsidó 
környezetben, ahol a fiút az apáról szokták megnevezni, egyenesen bántóan 
hangzik a ,J\íária fia" megjelölés (vö. Bir 11,lk), még akkor is, ha - egyes ma-
gyarázók értelmezése szerint - az apa régen halt meg, amire egyébként sehol 
nincs utalás (arra sem, hogy öreg volt!). Persze lehet, hogy Márk pogány kör-
nyezetében már nem volt bántó éle az anyáról való megnevezésnek. De így 
sem valószínű, hogy József elhallgatása véletlen. Nyilván lényegében ugyanar-
ról a krisztológiai szempontról van szó, mint a nagyszinoptikusoknál, hogy ti. az 
ember-Jézus az Isten fia. Csakhogy Márknál ez a kontraszt éppen azáltal válik 
még élesebbé, hogy nem szól a csodálatos betlehemi születésről. Ismerte vagy 
nem ismerte? - kideríthetetlen. Tény, hogy nála Jézus istenfiúsága nem szüle-
tésével, hanem halálával válik nyilvánvalóvá (15,39) s ezért, ha ismerte is, nem 
illett volna koncepciójába. Annál inkább beleillik viszont az itteni, szinte drasz-
tikus kontraszt: aki az „apátlanság" árnyékával járta földi útját, az az Isten böl-
csességének és hatalmának hordozója, az Isten Fia, akiben Isten közeljött a 
világhoz. 

Mária neve csak itt fordul elő Márknál. Szerepe halvány, sőt negatív 
(3,31kk). Márk a Mária-kultusz egyetlen vonásához sem ad alapot. Jézus férfi-
és nőtestvéreinek említése az „örökös szüzesség" feltételezését is kizárja. 
(Jézus családjáról lásd még 3,33 magyarázatát!) A nőtestvérek megjelöléséből 
(„itt élnek közöttünk") arra szoktak következtetni, hogy Mária és a fiútestvérek 
ekkor már nem éltek Názáretben, hanem esetleg Kapernaumba költöztek. Erre 
azonban nincs utalás. A kifejezés csupán arra céloz, hogy a nőtestvérek Názáret-
ben vannak férjnél. 

4 Kétségtelen, hogy Márk Jézus egész családját az elutasítók közé sorolja 
(3,20k). Ezért bővíti ki itt is a közmondást: „rokonai között és a házában (= a csa-
ládjában)". Ezt a bővítést Máté rövidíti, Lukács elhagyja. Jn 4,44-ben sem talál-
juk. 

A közmondás a próféták keserű tapasztalatát összegzi (vö. Ézs 53,lkk; Jer 
ll,21kk; Ám 7,10-17). Egyben kifejezi azt a mindig újra ismétlődő tapasztala-
tot, hogy a kiemelkedő embert a környezete - a kisebbrendűségi érzés lélektani 
reakciójaként - nem ismeri el, lekezeli, sőt megveti. Jézusnál a mondás nem 
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jelent önértelmezést, hogy ti. ő prófétai tisztet tölt be, hanem egyszerűen arra 
utal, hogy az ő esetében is igaznak bizonyult a prófétákról szóló közmondás. 
Osztozik sorsukban. Márk is nyilván így értette, mert egyébként a „próféta" 
megjelölés szerinte kevés Jézusra, sőt az ő félreismerését jelenti (vö. 6 ,14k; 
8,27kk; 11,32 és 14,65). Ha Márk az elbeszélésben jelképes utalást látott egész 
Izrael Jézust elvető magatartására (vö. 1. v.), akkor ez a mondat is túllép a konk-
rét eseten és jelzi Jézus végső sorsát. A kereszten lett ő egészen „megvetett", 
„lebecsült", „tisztelet nélkül való" (άτιμος = atimos). 

5 A názáretiek botránkozó elzárkózásának következménye, hogy nem ta-
pasztalhatják meg Jézus isteni hatalmát. Már Máténak feltűnhetett az erőteljes 
fogalmazás („nem tudott... egyetlen csodát sem tenni..."), és átalakítja a mondatot: 
„Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt" (Mt 13,58). Számos kutató 
szerint a márki mondat két része ellentétben áll (5a: „egyetlen csodát sem..." - 5b: 
„...néhány beteget meggyógyított...") és Jézus csodatevő hatalmának eltérő megítélé-
se jut bennük kifejezésre. 5a szerint a csoda Jézus válasza a hitre. A hit tehát 
előfeltétele a csodának. E. Schweizer szerint ez volt Jézus csodáinak a régebbi és 
helyes értékelése, míg Márk ebben már Jézus teljhatalmának korlátozását látta 
(„nem tudott"), s ezért egészítette ki a mondatot 5b-vel. Más kutatók szerint 5a 
egyenesen Jézus názáreti csődjét jelenti, amit Márk 5b-vel enyhíteni igyekszik. 
Ismét más vélemény szerint az ουκ εδυνατο = ouk ediinato nem emberi korlátot 
jelent, hanem Jézusnak az Atya iránti engedelmességére utal Jn 5,19 értelmé-
ben. Az Isten akaratára figyelő Jézust maga Isten korlátozza, hogy ne tegyen 
csodát ott, ahol hitetlenség fogadja (Schnackenburg). Ez azonban nem oldja fel 5a 
és 5b feszültségét. Szerintem az egész 5. v. Márk fogalmazása s benne egyálta-
lán nem reflektál a fenti kérdésekre, tehát Jézus hatalmának korlátozottságára, 
ill. csődjére. Az erőteljes fogalmazással nem Jézus hatalmát teszi kérdésessé, 
hanem az elutasító hitetlenség nagyságát jellemzi, amely önmagát zárja ki Jézus 
hatalmának megtapasztalásából. 5b éppen azt mutatja, hogy Jézus a názáretiek 
gőgös hitetlensége ellenére talált ott néhány „gyengét" (άρρωστος — arróstos), 
akiket gyógyító hatalmában részesített. Jézus hatalmával tehát nincs baj. A 
názáretiek jutottak csődbe! A mondat ilyen egységes értelme mellett szól az 
ουκ..., ει μη... = ouk..., ei mé... nyelvtani szerkezet, amely Márk stílussajátossága 
(vö. 6,8; 7,3k; 8,14). Lényegében Márk sem akar mást mondani, mint Máté si-
mább fogalmazása. 

A hitetlenségen csodálkozó Jézus képével fogalmilag csak itt (&αυμαζειν = 
thaumadzein), de tartalmilag többször is találkozunk (vö. 4,13.40; 7,18; 8,12.17-
21; 9,23). Jézus közelében a hit reálisabb lehetőség, mint a hitetlenség, amely-
ben mindig van valami érthetetlen és megdöbbentő titokzatosság. 

Jézust azonban nem bénítja meg a názáretiek hitetlensége. Nem kényszeríti 
magát rá senkire, de nem adja fel a harcot. Továbbmegy küldetése útján az em-
berekhez. Az „és tanított" megjegyzés emlékeztet, hogy Jézus küldetésében, 
isteni hatalmának gyakorlásában nem a csoda, hanem az új kinyilatkoztatást 
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hozó tanítás a döntő (vö. 1,21 k). Erre mindenkinek szüksége van! Ezért keresi 
fel „köröskörül" a falvakat, azaz senkit nem hagy ki, és ezért vonja bele munká-
jába tanítványait is. 

31. A tanítványok kiküldése - 6,7-13 (Mt 10,1^2; Lk 9,1-6; 10,1-16) 

(7) És magához hívja a tizenkettőt, és kezdte kiküldeni őket kette-
sével, és adott nekik hatalmat a tisztátalan lelkeken, (8) és utasította 
őket, hogy semmit ne vigyenek az útra, csak egy botot, se kenyeret, 
se tarisznyát, se pénzt az övükben, (9) hanem kössenek sarut, és ne 
vegyenek fel két ruhát. (10) És azt mondta nekik: Ha valahol bemen-
tek egy házba, ott maradjatok, míg el nem távoztok onnan. (11) És 
ha egy helység nem fogad be titeket, sem nem hallgat rátok, távozza-
tok onnan, és rázzátok le a port lábatokról, bizonyságul ellenük. (12) 
És elmentek és hirdették, hogy térjenek meg, (13) sok démont kiűz-
tek, sok beteget megkentek olfgjal, és meggyógyították őket. 

A názáretiek elutasítására Jézus válasza az volt, hogy tovább tanította az em-
bereket (6b). Ε szummáriumszerű megjegyzés után Márk mintegy második 
válaszként közli a tanítványok kiküldéséről szóló szakaszt: az elutasítás ellenére 
Jézus ügye megsokszorozva halad tovább! Hasonló lüktetése van az esemé-
nyeknek a másik két tanítvány-perikópánál is (1,16-20 és 3,13-19). Egy negatí-
vumra, amely az emberi hitetlenséget jelzi (1,14a, ill. 3,6), következik Jézus 
aktív működésének szummáriumszerű leírása (l,14b.l5, ill. 3,7-12), majd en-
nek a jézusi aktivitásnak mintegy az első konkrét megnyilatkozásaként a tanít-
ványok elhívása, ill. kiküldése. Ez a sajátos szerkesztés Márk paradox tanít-
ványképének pozitív oldalát juttatja érvényre: a tanítványság a legyőzheteden 
aktivitású Jézus műve. Benne nem a tanítványok személyi kvalitása döntő, ha-
nem Jézus elhívó és küldő hatalma. Általuk Jézus munkája történik Jézus ha-
talmával. De éppen ebben van a tanítványság méltósága is. 

A tanítvány-perikópák fenti, hármas ütemű sémája Márk egész üdvtörténeti 
szemléletét is kifejezi. Jézus egész földi útját hitedenség, értetlenség veszi kö-
rül. Erre mintegy isteni válaszul történik Jézus halála és feltámadása, és ebből 
születik a tanítványok, az egyház világraszóló evangéliumhirdetése. 

Kétségtelen, hogy Márk a kiküldés itteni leírásában már tükrözteti a tanítvá-
nyoknak ezt a húsvét utáni, világperspektívájú küldetését is. Erre vall, hogy 
hiányzik minden helyi és idői konkretizálás. Hol történt? Hova és mennyi időre 
küldte őket? Közben hol van, mit csinál és hova várja őket vissza Jézus? Mind-
erről nem hallunk, mert ez a kiküldés Márknál Jézus egyszeri és végleges aktu-
sa, amelyet - a nagyszinoptikusoktól eltérően - már nem relativizál a Feltáma-
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dott missziói parancsa. Az itteni kiküldés tehát már a húsvét utáni misszió helyi-
leg és időileg korlátlan perspektívájában áll. 

Ugyanakkor Márk tudatosan reflektál arra, hogy még húsvét előtt vagyunk. A 
tanítványok még hitetlenek, értetlenek Jézus iránt. Tehát még nem készek a 
küldetés teljes betöltésére, noha már hordozói Jézus hatalmának. Ezt a sajátos 
helyzetet Márk a leírás tartalmi redukciójával érzékelteti. Az őskeresztyén misz-
sziói instrukciók gazdag anyagából, amelyet Máté és Lukács bőven ismertet, ő 
csak egy rövid kivonatot közöl, noha bizonyára sokkal többet ismert belőle. A 
tanítványok Keresztelőhöz hasonlóan a „megtérést" hirdetik. De nem hirdetik 
az „evangéliumot", vagyis a megtérés új perspektíváját, amelyet Jézus (1,15) és 
a húsvét utáni egyház hirdet (13,10, 14,9). Végül ide tartozik az a vonás is, hogy 
a tanítványok missziói útja nem jelent semmi változást sem Jézushoz való vi-
szonyukra nézve (továbbra is értetlenek!), sem Jézus további útja tekintetében. 

Több mai kutató kétségbe vonja a kiküldetés történetiségét. Ε szerint a le-
írás a húsvét utáni missziói szituáció visszavetítése Jézus földi életébe azzal a 
céllal, hogy igazolja a misszionáriusok küldetésének jézusi eredetét. Kétségte-
len, hogy Márk elbeszélése (és persze a nagyszinoptikusoké is) erősen redak-
cionális jellegű (7.12.13. vk), és hagyományos anyaga is (8-11. vk.) az őskeresz-
tyén misszió instrukciói közé tartozik, s annak légkörét tükrözi. Ezért egy Jézus 
életében történt kiküldés körülményeinek rekonstruálása ma már aligha lehet-
séges. Ez azonban nem zárja ki, hogy Jézus a tanítványoknak valóban adott hús-
vét előtt is feladatot, küldetést Izrael népe körében. Sőt ezt egyenesen fel kell 
tételeznünk, ha a tizenkettő számára gondolunk, amely Jézus egész Izraelhez 
szóló küldetéstudatát szimbolizálja. A hagyomány egyöntetűen azt mutatja, 
hogy Jézus a mellé szegődött tanítványok körét nem egy szeparált, zártközös-
ségnek tekintette, hanem inkább munkaközösségnek, amely húsvét után már 
mint egyház az ő egyetemes igényét képviseli az emberek között, vagyis nem 
önmagáért van, hanem másokért. Valószínűbb tehát, hogy a kiküldés Jézus földi 
életének tényei közé tartozik, viszont a megfogalmazás a húsvét utáni misszió 
perspektívájában és az egyes evangélisták redakcionális szempontjaival történt. 

7 A szóhasználat mutatja, hogy Márk tudatosan kapcsolódik 3,13kk-hoz 
( προσκαλεισ9αι = proskaleisthai, αποστείλει ν - apostellein, εξουσία =exousia). 
Az elhívás a küldetésben jut teljességre. Ugyanakkor a küldetés nem magán-
ügy, nem egyéni teljesítmény, hanem Jézus közösségének aktusa. Ezért küldi 
Jézus a tanítványokat kettesével (vö. 11,1; 14,13). Ez a zsidóságban és az őskeresz-
tyénségben egyaránt gyakori szokás nemcsak a küldöttek nagyobb biztonságát 
szolgálta (Préd 4,9-12), hanem a tanúskodás hitelességét is (vö. Lk 7,18; Jn 
8,17; ApCs 8,14; 15,25kk stb.). A küldetés azért sem magánügy, mert a tanítvá-
nyok Jézus hatalmában részesednek, tehát az ő munkáját viszik tovább. Ez vi-
szont sohasem puszta beszéd, hanem esemény, tett, konkrét győzelem az élet-
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31. A tanítványok kiküldése - 6,7-13 

romboló démonitás felett (1,27.39 stb.). Jézus személyének isteni titkára utal, 
hogy mintegy Isten helyén állva rendelkezik Isten hatalmával és „adja" azt a 
tanítványoknak. Egész küldetésük ezen múlik, és nem emberi biztosítékokon. 

8 - 1 1 Három utasítás következik a tanítványok úti felszerelésére (8k), va-
lamint magatartásukra, befogadtatás (10. v.) és elutasítás (ll.v.) esetén. Az őske-
resztyén missziói praxist tükröző utasítások fogalmazása annyira egyenetlen, 
hogy nyilvánvaló: Márk egy nagyobb utasítás-anyagból csak rövid, lényegre szo-
rítkozó kivonatot akar adni. A felszerelésre vonatkozó utasítást fiiggő beszédben 
kezdi (8.9a), de egyenes beszédben fejezi be, ahogy az általa használt gyűjte-
ményben az egész szöveg állhatott. A magatartásra vonatkozó utasítások a gyűj-
teményben valószínűleg más összefüggésbe tartoztak s ezért használja Márk az 
ő stílusára jellemző bevezető formulát („és azt mondta nekik"), ami itt tulajdon-
képpen felesleges. 

8k A „semmit ne vigyenek" radikális utasítás alól csak a bot és saru kivétel. A 
tanítványok tehát a hosszú útra induló vándorok felszerelését vihetik magukkal. 
Máténál, Lukácsnál még ezeket sem, sőt egyes magyarázók szerint Márk en-
gedménye is az arám szöveg hibás fordításából adódik. Mindenesetre a tanítvá-
nyok teljes igénytelensége távolról sem jelent aszketikus teljesítményt, hanem 
teljes ráhagyatkozást a Küldő hatalmára és teljes, exisztenciális koncentrálást az 
ügyre, amelynek követei. A keresztyén bizonyságtevők nem hasonlíthatnak 
azokhoz a vándorfilozófusokhoz, sarlatánokhoz, akik koldustarisznyával jártak, 
pénzt, ruhát gyűjtöttek maguknak (vö. Mt 10,9k), és visszaéltek az emberek 
jóhiszeműségével. Viszont nyugodtan élhetnek azok vendégszeretetével, akik 
szolgálatukat szívesen fogadják. 10 De ezek körében is az ügyre tekintő ko-
molysággal és szerénységgel kell élniök, mint Jézus vándorai, akik nem felejtik, 
hogy a legjobb szállásról is tovább kell menniök. Ez az intés bizonyára a misszió 
konkrét tapasztalataiból adódik: akik ugyanabban a faluban egy kínálkozó jobb 
szállásért elhagyják vendéglátóikat, azok sértődést, irigységet, dlentétet hagy-
nak maguk után, s rontják küldetésük hitelét. 

11 Jézus küldötteinek azonban elutasítással is számolniok kell, ahogy ez Jé-
zussal is történt Názáretben (6,1-6). Ilyenkor nem az a dolguk, hogy akár mártí-
riumra is készen ott maradjanak, hanem hogy távozzanak onnan. A „sem nem 
hallgat rátok" kifejezés utólagos (márki?) megjegyzésnek tűnik, amely értelmezi 
a „nem fogad be titeket" fordulatot. A tanítványok feladata az igehirdetés (vö. 12k 
vk.). A küldetésben ez és nem a tanítványok személye a döntő. Ha az ige eluta-
sítása után továbbra is ott akarnának maradni (az esetleges üldöztetés árán is), 
akkor már csak önmagukat akarnák ráerőltetni az emberekre, s ezzel küldetésük 
hangsúlya az igéről saját személyükre kerülne át. 

Az ige elutasítása után, mielőtt távoznának, már csak egy dolguk van a tanít-
ványoknak: világossá tenni az elutasítás súlyát és veszedelmét. Jézus is ezt tet-
te, amikor tudtul adta a názáretieknek, hogy prófétát, azaz Isten küldöttet vetet-
ték meg. Ez itt egy szimbolikus cselekedettel történik („rázzátok le a port lába-
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32. Kicsoda Jézus? - 6,14-16 

tokról"), amit a tisztátalannak számító pogányvidékről hazatérve, a kegyes zsi-
dók gyakoroltak annak jeléül, hogy nincs közük a tisztátalanokhoz. Itteni értel-
me az, hogy a tanítványok az elutasítókra hárítják tettük felelősségét, s ez a fi-
gyelmeztetés lesz majd ellenük szóló bizonyíték a végső ítéletben Isten előtt 
(εις μαρτυριον αυτοις = eis martiirion autois, vö. 1,44). Persze nem bosszút 
lihegő fenyegetőzésről van szó. Sőt a távozó tanítványok végső figyelmeztetése 
még egy utolsó lehetőséget jelent az elutasítóknak (vö. Lk 10,11), amiben ép-
pen nem bosszú, hanem mentő szeretet nyilatkozik meg. 

12 A rövidre fogott utasítások után Márk ugyancsak röviden összefoglalja a 
tanítványok működését. Tevékenységük központi feladata az igehirdetés 
(κηρυσσειν=kériissein, vö. 1,4; 3,14). Igehirdetésük tartalma a megtérésre hívás 
(μετανοειν = metanoein), amely az Isten nélküli élettel való szakítást, egzisz-
tenciális Istenhez fordulást és radikális életújulást jelent (vö. 1,4). 

13 Az igehirdető tanítványok Jézustól nyert hatalmát mutatják a kérügmát 
kísérő démonűzések és gyógyítások. Márk szándékosan írja le ugyanazokkal a 
vonásokkal a tanítványok működését, mint Jézusét (vö. 1,27.39; 6,2). Általuk 
Jézus munkája történik - Az olaj, mint gyógyszer az egész ókori keleten haszná-
latos volt (vö. Ézs 1,6; Lk 10,34). Itt azonban - úgy tűnik - nem gyógyszer, ha-
nem külső, szimbolikus jele a tanítványok által működő isteni erőnek, amit 
Jézustól kaptak. Hasonló értelemben csak Jak 5,14-ben olvasunk olajjal való 
megkenésről az egész ÚT-ban. Szimbolikus értelme Jak 5,14-ben még világo-
sabb. Valószínű, hogy mindkét helyen a szerző környezetében gyakorolt szokás-
ról van szó. A római egyház e két íráshellyel indokolja az „utolsó kenetet", mint 
a haldoklók szentségét. Nyilván helytelenül, hiszen itt nem halálról, hanem 
gyógyulásról van szó. 

Feltűnő, hogy Márknál a tanítványok sem Isten országa közelségét nem hir-
detik (mint a nagyszinoptikusoknál, Mt 10,7; Lk 9,2; 10,9.11), sem az evangéli-
umot, hanem csak a „megtérést". Valószínű, hogy Márk tudatosan komponál 
így. Mint már említettük, „redukálja" a hagyományt, mert Isten országa és az 
evangélium Jézus keresztútjában realizálódik (vö. l,14k magyarázatát!). Ez 
azonban még titok, és csak húsvét után lesz nyilvánvalóvá. Addig a tanítványok 
sem ismerik fel Jézus útjának és személyének ezt a végső titkát, s ezért nem is 
hirdethetik azt. Lehetséges, hogy Márk a megtérés említésével Keresztelő 
emlékét idézi fel, és ezért azonosítja Heródes is - a tanítványok igehirdetéséről 
hozzá érkezett hírek alapján - Jézust Keresztelő Jánossal (lásd a következő sza-
kasz magyarázatát!). Mindenesetre Keresztelőnél is, a tanítványoknál is nyitva 
marad a megtérés legfőbb kérdése: ki az, akihez meg kell térni? 

32. Kicsoda Jézus?-6,14-16 (Mt 14,1 k; Lk 9,7-9) 

(14) Meghallotta Heródes király, mert ismertté vált a z δ neve, és 
az t beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a ha lo t tak közül, és 
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32. Kicsoda Jézus? - 6,14-16 

azért működnek benne az erők. (15) Mások viszont azt mondták, 
hogy Illés δ. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, talán egy a pró-
féták közül. (16) Amikor pedig Heródes meghallotta, azt mondta: 
Akit én lefejeztem, János, δ támadott fel! 

Ε rövid szakasz jelentős egész környezete számára. Ezért tárgyaljuk külön, 
noha szövegileg szorosan kapcsolódik Keresztelő halálának elbeszéléséhez. A 
két szakasz együtt azt az irodalmi célt szolgálja, hogy kitöltse a tanítványok ki-
küldése és visszatérése közötti időt és így éreztesse az elbeszélések történeti 
jellegét. A perikópák ilyen egybeszövése Márk történeti perspektívájú szer-
kesztő munkájának egyik legszebb eszköze, amellyel mindig újra találkozunk 
nála. (Vö. 3,20k + 22-30 + 31-35; 5,21-24 + 25-34 + 35-43; 6,7-13 + 14-29 + 
30-32; 11,1-11 + 12-14 + 15-19 + 20-25; 14,lk + 3-9 + 10k). 

Általános és helyes az a vélemény, hogy Márk Keresztelő halálának elbeszé-
lésével Jézus halálára utal. Fel kell vetnünk azonban azt a kérdést is, hogy miért 
éppen ebben az összefüggésben szól róla. Mit jelent Keresztelő halála a tanít-
ványok küldetése szempontjából? Éppen e kérdéssel kapcsolatban jelentős ez a 
rövid szakasz, amely nem csak Keresztelő halálának elbeszélését készíti elő, 
hanem visszafelé is utal, a tanítványok küldetésére. 

14 Márk nyilván a tanítványok működése következményének tartja, hogy 
Jézus „neve ismertté vált" éspedig annyira, hogy még Heródes Antipáshoz is elju-
tott Jézus híre. - Antipás, Nagy Heródes fia, egyébként csak a nép ajkán volt 
„király", valójában Galilea és Pérea negyedesfejedelme volt (Kr. e. 4-Kr. u. 39-
ig). Később a rómaiak éppen azért száműzték, mert királyi címre törekedett. -
Mit tudtak meg Jézusról? Azt, hogy „erők (δυνάμεις = dünameis) működnek ben-
ne". Márknál a δυναμις = dünamis többnyire a megtörtént csodát jelenti. De 
jelentheti azt az isteni „erőt" is, amely Jézusban jelen van és forrása a csodák-
nak (vö. 5,30). A tanítványok csodáiban is (13. v.) ez a Jézusban „működő" is-
teni erő hat tovább a tőle nyert hatalom által (3,15; 6,7). Röviden: a csodatevő 
Jézus vált ismertté a tanítványok működése révén (a φανερός = phaneros-hoz 
vö. 3,1 lk). Egy kérdés azonban továbbra sem világos: kicsoda ez a csodatevő 
Jézus? Ezt jelzik a különböző találgatások. És Márk számára éppen ez a megvá-
laszolatlan krisztológiai kérdés a döntő. A csodák nem elegendők, hogy meg-
nyissák Jézus személyének titkát. Az emberek vélekedése azért olyan bizonyta-
lan és ellentmondó Jézusról, mert maguk a tanítványok sem tudják, hogy „ki-
csoda ez?" (4,41), s ezért nem is hirdetik. Igehirdetésük tartalma ezért egy 
„szürke" felszólítás a megtérésre (6,12), amely még Keresztelő igehirdetésének 
szintjén van (1,4) és nem jutott el az evangélium világosságáig (15,39). Viszont a 
három vélekedés, amelyek rossz válaszok a krisztológiai kérdésre, alkalmat ad-
nak Márknak, hogy elmondja Keresztelő halálát s ezzel utaljon a helyes válasz-
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32. Kicsoda Jézus? - 6,14-16 

ra. A megtérést hirdető János Jézus útját előkészítő szolgálata azáltal lett teljes-
sé, hogy halálával a Megfeszített hírnökévé lett (vö. 9,9-13!). 

így tűnik ki e rövid szakasz teológiai jelentősége Márk szerkesztő munkájá-
ban. Előretekintve megmutatja, hogy Keresztelő halála Márk számára nem csu-
pán formális közlés, amely a tanítványok kiküldése és visszatérése közötti időt 
érzékelteti, hanem szorosan a krisztológiai kérdés összefüggésébe tartozik s jel-
zi a helyes krisztológiai választ. Visszafelé tekintve pedig megmutatja, hogy a 
tanítványi igehirdetés akkor lesz teljes, ha annak központi tartalma a Megfeszí-
tett. Mivel a tanítványok ezt még nem tudják, azért nincs kiküldésüknek a ké-
sőbbiek során jelentősége. Jézusnak előbb meg kell halnia, hogy hirdethessék 
őt. 

A három vélekedést, amit 8,28 ugyancsak krisztológiai összefüggésben meg-
ismétel, Márk a hagyományból vehette át. Mindháromban tükröződik az a 
rendkívüli benyomás, amit Jézus működése keltett, és az a természetes emberi 
szándék, hogy Jézust a már ismert vallásos képzetekkel „értelmezzék". 

Legmeglepőbb az első vélemény: Jézus a feltámadott Keresztelő. Az itt je-
lentkező feltámadáshitnek nincs eszhatologikus jellege, hanem arra az általános 
zsidó néphitre kell gondolnunk, amely szerint igazak, ártatlanul megöltek visz-
szatérhetnek a földi életbe. A mondat feltételezi, hogy Keresztelő már halott 
volt, amikor Jézus megkezdte működését, vagy legalábbis a vélemény képvise-
lői csak Keresztelő halála után hallottak Jézusról és működéséről, de egyidejű 
működésükről vagy kapcsolatukról, nem tudtak (vö. 1,14a). A hagyomány sehol 
sem beszél arról, hogy Keresztelő csodákat tett volna (vö. Jn 10,41). Az itteni 
vélemény mégis nyilvánvalóan alárendeli a csodatevő Jézust Keresztelőnek. 
Hiszen Jézus neve csak fedőnév a feltámadott Keresztelő számára, aki halála 
előtt ugyan nem tett csodát, de feltámadott állapotában annál inkább. 

15 A második vélemény ellene mond annak az őskeresztyén nézetnek, 
amely Keresztelőt tartotta az újra megjelent Illésnek (vö. 1,2; 9,13). Itt még 
hiányzik ez a nézet. Illés megjelenése Jézus fellépésével történt meg. Illés a 
korabeli zsidóság közkedvelt prófétája volt, akinek megjelenését mint a végső 
idő elérkezésének jeladását várták. Személyéhez sokféle nézet és váradalom 
fűződött. Ő lesz a nagy „rendcsináló" , aki „mindent helyreállít" (9,12), meg-
békít Izraelben, mielőtt eljön „az Úr napja" (Mal 4,5k; vö. 9,11). Mint csodatevő 
hatalommal felruházott próféta ő a nagy segítője a bajbajutottaknak (vö. 15,35k). 
A hatalommal cselekvő, gyógyító Jézus neve tehát itt is csak fedőnév a nagysza-
bású várakozások tulajdonképpeni tárgya, Illés számára. 

A harmadik vélemény is hasonló, de általánosabb. A zsidóság a végső idő 
előjeleként nemcsak Illést, hanem a régi neves próféták megjelenését is várta. 
Jézus tehát vagy ezekhez hasonló, vagy egy ezek közül. A messiási értelemben 
várt „prófétáról" itt nincs szó (vö. 5Móz 18,15.18; Jn 1,21; ApCs 3,22; 7,37). 

Mindhárom vélemény tulajdonképpen igen nagyra értékeli Jézust. De sok-
kal kevesebbre, mint akinek őt a keresztyén hit látja. Egyik véleményben sincs 
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33. Keresztelő János halála - 6,17-29 

messiási utalás. Jézus mint prófétai jelenség, csak előhírnöke a végső időnek, de 
nem „az idők teljessége" (1,15). Márk egész összefüggésében különösen is éles 
a kontraszt: az a Jézus, akit az emberek saját kategóriáikba akarnak belefoglalni, 
mérhetetlenül több és más. ő az „Isten Fia", az egyetlen és páratlan (1,11), 
akihez nincs fogható, akit senkivel nem lehet azonosítani, mert csak önmagával 
azonos. Márk krisztológiájának legmélyebb s legparadoxabb vonása, hogy nála 
mindez ott tűnik ki, ahol Jézus leginkább hasonló minden emberhez, ti. a ke-
reszten (15,39). 

16 Heródes a hozzá érkező három vélemény közül (a 14. v.-ben még nem az 
ő véleményéről van szó!) a hozzá illőt választja. A gyilkos nem tud szabadulni 
áldozatától. A rossz lelkiismeret tehetetlen félelmével ismétli el a hírt, ami alig-
ha jelent feltámadáshitet, még kevésbé bűnbánatot. Márk persze nem reflektál 
sem Heródes lelkiállapotára, sem János „feltámadására". Heródes mondata csak 
azért fontos, mert utal a következő szakaszra, Keresztelő „szenvedéstörténeté-
re", és ezzel mintegy megmutatja Keresztelő valódi szerepét Jézusra nézve: a 
Megfeszített előhírnöke volt ő! 

33. Keresztelő János halála - 6,17-29 (Mt 14J-12; Lk 3,19k) 

(17) Mert maga Heródes fogatta el Jánost, és megbilincseltette a 
börtönben Heródiás miatt, testvérének, Fülöpnek felesége miatt, mi-
vel ót vette feleségül. (18) János ugyanis megmondta Heródesnek: 
N e m szabad együtt élned a testvéred feleségével! (19) Heródiás pedig 
megharagudott rá, és meg akarta ót ölni, de nem tudta. (20) Heródes 
ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember, és védel-
mezte öt. Amikor hallgatta, sokszor zavarba jött, de azért szívesen 
hallgatta. (21) Mégis eljött az alkalmas nap, amikor Heródes a szüle-
tésnapján lakomát rendezett főembereinek, a főtiszteknek és Galilea 
előkelőinek, (22) és ennek a Heródiáenak a leánya bement és táncolt, 
megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király pedig azt mondta 
a leánynak: Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom néked. (23) Meg is 
esküdött neki: Amit csak kérsz, megadom neked, még az országom 
felét is. (24) ő pedig kiment és szólt az anyjának: Mit kérjek? A z 
pedig így szólt: Keresztelő János fejét. (25) És azonnal sietve bement 
a királyhoz és kérte: Akarom, hogy rögtön add ide egy tálon Keresz-
telő János fejét. (26) És igen elkomorodott a király, de esküje és a 
vendégek miatt nem akarta öt elutasítani. (27) És azonnal elküldött a 
király egy hóhért és megparancsolta, hogy hozza el a fejét. A z pedig 
elment, lefejezte öt a börtönben, (28) elhozta a fejét egy tálon, odaad-
ta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. (29) És amikor a 
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33. Keresztelő János halála - 6,17-29 

tanítványai meghallották, elmentek, elvitték a holttestét és sírba tet-
ték. 

Márk ezzel a hosszú elbeszéléssel egyfelől érzékelteti a tanítványok kikül-
dése és visszatérése közötti időt, másfelől utal vele a krisztológiai kérdés helyes 
megválaszolására s egyben a tanítványi igehirdetés (húsvét utáni) végső tartal-
mára. Ez a krisztológiai és kérügmatikus szempont indokolja azt a magában 
véve meglepő tényt, hogy Márk a csupa Jézus-történetből álló könyvébe ezt is 
felveszi, noha semmi utalás nincs benne Jézusra. Ugyanez az oka annak is, hogy 
az elbeszélést éppen itt közli, noha Keresztelő elfogatására már 1,14-ben utalt 
és a közlés kronológiailag ott lett volna logikusabb. (Máté rövidíti, Lukács nem 
is közli az elbeszélést.) 

A leírás szókincse, nyelvtani sajátosságai annyira elütnek Márk stílusától, 
hogy valószínűnek kell tartanunk: Márk írásos szöveget vett át. Eredete már 
megállapíthatatlan. Egyes kutatók szerint hellenista-zsidó környezetben kelet-
kezett. Mások szerint a Keresztelő-szekta hagyományából való. Mindenesetre 
az ókori népies elbeszélő művészet igen értékes, nyelvileg csiszolt darabjáról 
van szó. Az elbeszélő finom művészettel és határozott, rövid vonásokkal ábrá-
zolja a szereplőket, és bonyolítja a cselekményt. Szenvedély nélkül, pártatlanul 
ír. Nem ítél el senkit. Keresztelőt sem övezi mártírkoszorúval. De éppen ebben 
a látszólag szenvtelen közlésben van a leírás drámaisága. A véres gyilkosságba 
fulladt főúri lakoma önmagáért beszél. A sok „úri murit" látott nép józan, visz-
szafogott hangja ez. 

A részletek történeti hitelessége persze kérdéses. Sőt bizonyos ótestamen-
tumi párhuzamok és népmesei motívumok nyoma is felismerhető. Josephus 
Flavius zsidó történetíró is megemlékezik Keresztelő haláláról. Szerinte azon-
ban a bebörtönzést, majd a későbbi kivégzést nem Heródiás gyűlölete okozta, 
hanem Heródes politikai aggodalma. Félt, hogy I nép körében nagy tekintély-
nek és népszerűségnek örvendő Keresztelő mozgalma felkeléssé fajul, és ezt 
akarta megelőzni. Persze ez nem zárja ki, hogy a politikai döntést Heródiás 
„intrikája" is elősegítette (Ε. Meyer). Sőt egyes kutatók szerint a mi elbeszélé-
sünk talán közelebb áll a konkrét eseményhez, mint Josephus közlése, aki a 
zsidó háború után írt és csak a kor politikai összefüggései érdekelték. Biztos 
döntés ma már aligha lehetséges ezekben a kérdésekben. Érdekes, hogy Máté 
és Lukács már határozottan Heródesre hárítják a nagyobb felelősséget (Mt 14,5; 
Lk 3,19k; 9,9). 

17 Josephus szerint Keresztelő fogsága és halála a Holt-tengertől keletre 
fekvő, pereai Machérus várában történt. Ezzel szemben Márk leírása szerint az 
esemény színhelye Galilea (21. v.), közelebbről a Galileai-tó partján fekvő 
Tibériás, ahol Heródes fényűzően berendezett palotája volt. - Ugyancsak eltér-
nek az adatok Heródiás múltját illetően. Josephus szerint az előző férj nem Fü-
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33. Keresztelő János halála - 6,17-29 

löp negyedesfejedelem (vö. Lk 3,1), aki Heródiás lányát vette feleségül, hanem 
H. Antipás egy másik féltestvére, akit ugyancsak Heródesnek hívtak. Az ilyen 
tévedés nem csoda a kiterjedt családdal kapcsolatban, ahol többen is viselték a 
Heródes nevet. A későbbi kéziratok már el is hagyják „Fülöp" nevét. - 18 Ke-
resztelő, a régi nagy prófétákhoz hasonlóan, nem riad vissza, hogy az uralkodó-
nak is szemébe mondja vétkét (vö. pl. lKir 21,17k): Antipás házasságtörő, mert 
testvére feleségével él (3Móz 18,16; 20,21). Sőt kettős házasságtörés történt, 
mert Antipás Heródiás miatt eltaszította saját feleségét. 19 Heródiás gyilkos-
ságra is kész haraggal védelmezi a „jó partit". Gyűlöli Keresztelőt, akárcsak 
egykor Jezábel Illést (lKir 19,2). Annyit elér Antipásnál, hogy börtönbe vetteti 
az „erkölcscsőszt" (17.v.), de megöletni nem tudja, mert 20 Anti pás fél Keresz-
telőtől, aki szerinte is „igaz és szent ember", vagyis Isten akaratának feltétlen 
képviselője a romlott, erkölcsi lazaságban élő emberek között (ApCs 3,14-ben 
Jézus is „szent és igaz"). Az elbeszélő talán úgy gondolta, hogy Heródes lement 
a börtönbe s ott hallgatta Keresztelőt. Sajnos, a szöveg éppen itt bizonytalan. A 
πολλά επορει = polla éporei (= sokszor zavarba jött) más olvasási mód szerint 
πολλά εποιει = polla epoiei, ami vagy azt jelenti, hogy Heródes „sokat megtett" 
ti. abból, amit Keresztelőtől hallott, vagy pedig: „sokszor megtette" ti. azt, hogy 
hallgatta őt. Mindenesetre megragadó kontrasztot fest az elbeszélő: Isten 
megbilincselt, hatalom nélküli, de hatalmas szavú prófétája áll szemben a ha-
talmas és mégis gyenge, bizonytalankodó királlyal, aki fél, mert tudja, hogy 
Keresztelőnek van igaza. Nem tud szakítani erkölcstelen életmódjával, de a 
próféta igazától sem tud szabadulni. Ezért védelmezi Heródiással szemben. 

21 A tragikus fordulatot Heródes születésnapja hozza, amelyet fényűzően 
ünnepelnek a vezető állami hivatalnokok, a hadsereg „ezredesei" és Galilea 
legrangosabb polgárai. Az elbeszélő most már Heródiás szemszögéből nézi az 
eseményeket. Számára jött el az „alkalmas nap". 22 Noha mindvégig háttérben 
marad, a lány jövés-menéséből világos, hogy ő van az ajtó és az események mö-
gött. - Heródiás leányát Josephus szerint Salóménak hívták. Kb. 20 éves lehe-
tett ekkor és valószínűleg nem volt már leány, hanem Fülöp negyedes fejede-
lem felesége, sőt talán már özvegye (Lohmeyer). Tánca a férfitársaság előtt pél-
dátlan az egész ókori irodalomban. Tisztességes asszony vagy leány be sem 
ment az ilyen lakomákra, még kevésbé táncolt. Az evés utáni italozás kezdetén 
udvari táncosnők dolga volt ez, és egy királyleány számára szinte elképzelhetet-
len. A legtöbb magyarázó éppen ezért legendás, színező vonásnak tartja Salómé 
táncát. Persze, hogy egy ilyen örömlakomán ki mit engedett meg magának, azt 
aligha lehet biztonsággal eldönteni a kor erkölcsi normáiról és szokásairól fenn-
maradt adatok alapján. Mindenesetre az elbeszélő nem ad különösebb nyoma-
tékot ennek a vonásnak. Szerepe csak az, hogy kiváltsa a király ígéretét. Vita-
tott, hogy Heródiás már kezdettől fogva látja-e az események végét, és így a 
tánc már egy előre kigondolt terv láncszeme, vagy pedig csak a király ígérete 
teszi számára a lakomát a bosszú alkalmává. Az első esetben a tánc még inkább 
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34. A tanítványok visszatérése - 6,30-33 

megvilágítja Heródiás romlottságát, aki még lánya tisztességét is feláldozza, 
hogy célját elérhesse. Az elbeszélő valószínűleg erre gondolt. 

23 Heródes esküjének megfogalmazása hasonlít Ahasvérós ígéretéhez (Esz-
ter 5,3; 7,2). A „fele királyság" odaígérése ősi népmesei motívum. Heródes ese-
tében teljesen irreális, mert ő mint Róma alattvalója, egy talpalatnyi földet sem 
ajándékozhatott volna el a rábízott területből. Az elbizakodott, nagyotmondó 
kisfejedelem groteszk képe ez, aki alattvalói előtt dicsekszik hatalmával, s köz-
ben nyilván már erősen hatása alatt áll a bornak és a női szépség vonzásának. 

24 Salómé válasz nélküli távozása jelzi, hogy valóban Heródiás van a háttér-
ben, s anya és leánya teljes összhangban cselekszenek. Párbeszédük fokozza a 
feszültséget. A leány csak most értesül Heródiás gyilkos tervéről, 25 de fenntar-
tás, ellentmondás nélkül csatlakozik hozzá. Sietve teljesíti a neki szánt szerep 
utolsó aktusát is. 

26 Heródesben egy pillanatra felébred a lelkiismeret. De már későn! Saját 
csapdájába esett. A szép nő előtt korlátlanul ígérgető és a vendégek előtt elbi-
zakodottan dicsekvő uralkodó hazug álarcát nem tudja már levetni. Olyan ün-
nepen, amikor más uralkodók amnesztiát hirdetnek, elítélteket engednek sza-
badon, ő gyilkosává lesz annak, akiről tudja, hogy ártatlan. A szöveg esküjére és 
a vendégekre utal mintegy az ő saját mentegetődzéseként, amellyel elnyomja 
lelkiismerete szavát. 27k Parancsot ad a kivégzésre, de valójában rabszolgaként 
engedelmeskedik Heródiás akaratának. 

A kivégzés minden jogi formaság nélkül megy végbe. A hóhér teljesíti a pa-
rancsot. Régebbi magyarázók szerint itt kimaradt egy rész, amely a hóhér útját 
írja le Tibériásból Machérusba és vissza. Ez a gondolat azonban nyilván a 
Josephus adataival való harmonizálás szándékából született. Az elbeszélés sehol 
sem tételezi fel Josephus adatait. Az elbeszélő jelzésszerű utalásokkal és szinte 
rideg tárgyilagossággal írja le a végső mozzanatokat, amelyek a kezdeményező-
nél fejeződnek be. Már senki sem szól. Az elbeszélésre a drasztikus gyilkosság 
néma árnyéka borul, amelynek sötétségébe 29 „csak a tanítványok kegyelete 
hoz egy kis derengőfényt" (E. Schweizer). Megjelenésük talán arra is céloz, hogy 
Isten ügyét, amelyet Keresztelő haláláig tartó hűséggel képviselt, nem lehet 
elpusztítani. 

34. A tanítványok visszatérése - 6J30-33 (Mt 14,13; Lk 9,1 Ok) 

(30) És odagyGltek az apostolok Jézushoz és elbeszélték neki 
mindazt, amit cselekedtek és amit tanítottak. (31) És azt mondja ne-
kik: Jöjjetek ti magatok egyedül egy puszta helyre és pihenjetek egy 
keveset! Mert sokan voltak, akik jöttek és mentek, és még enni sem 
volt idejük. (32) És elmentek a hajóval egyedül egy puszta helyre. 
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34. A tanítványok visszatérése - 6,30-33 

(33) De meglátták őket, amint elmentek, és sokan megtudták, és 
minden városból összefutottak oda gyalogostul, és megelőzték őket. 

Ε tipikusan redakcionális szakasszal Márk az események folyamatosságát 
biztosítja. Lezárja a tanítványok kiküldésének kompozícióját és előkészíti a 
következő csodaelbeszélést. 

30 A sematikus, összefoglaló mondat mutatja, hogy Márk semmi közelebbit 
nem tudott már a kiküldés és visszatérés konkrét lefolyásáról. Hol jártak? Mit 
csinált közben Jézus? Nem tudjuk meg. Viszont úgy tűnik, mintha a kettesével 
szétküldött tanítványok éppen egyszerre érkeznének vissza, ami alig elképzel-
hető. De mindez nem is fontos Márknak. Hiszen a tizenkettő tevékenysége itt 
még csak halvány visszfénye annak, amit Jézus „cselekszik és tanít" (vö. ApCs 
1,1!), Még messzemenően készületlenek, sőt hitetlenek a küldetés teljes betöl-
tésére. Csak a küldetés ténye a fontos, amely majd húsvét után bontakozik ki 
teljes mélységében. Márk hangsúlya ezen van. Éppen ez a tizenkettő az, akik 
majd továbbviszik Jézus művét. Ok a „küldöttek", az „apostolok", akikkel az 
egyház húsvét utáni küldetése elindul. Jellemző, hogy Márk csak itt használja a 
tizenkettőre az αποστολοι = apostoloi kifejezést. Az őskeresztyénség kezdetben 
így nevezte általában a misszionáriusokat. Csak később - valószínűleg Pál kü-
lönleges apostoli küldetésének hatására - kapott a megjelölés speciális, csak a 
tizenkettőre vonatkozó értelmet. Márk is nyilván ebben a speciális értelemben 
használja, ahogy nála már a „tanítvány" megjelölés is a tizenkettő páratlan sze-
repét hangsúlyozza, s a „tizenkettő" megjelölés is ezért gyakori. 31 Ugyanezt 
fejezi ki a tanítványok - mindig újra visszatérő - elkülönítése a sokaságtól (κατ' 
ιδίαν = kat' idian = egyedül, vö. 4,34; 9,2.28; 13,3). De míg másutt az elkülöní-
tés célja a külön nekik szóló tanítás, kinyilatkoztatás, addig itt egyszerűen a 
pihenés. Az övéi testi életére is gondot viselő, pásztor-Jézus arca villan fel egy 
pillanatra, amely majd még élesebben rajzolódik ki a 34. v.-ben és a kenyércso-
dában. Jézus a tanítványoknak is pásztora. Nem csak munkát ad nekik, hanem 
pihenésükre, táplálkozásukra is gondol. A sok ember miatt ugyanis, akik hozzá-
juk özönlenek, még enni sincs idejük. De éppen így részesednek abban a túl-
terhelt szolgálatban, amely Jézus útjára jellemző (3,20). 

32 Máté szerint Jézus Keresztelő halálhírére, mintegy Heródes elől mene-
külve, vonul el egy „puszta helyre" (Mt 14,13). Ennek a gondolatnak Márknál 
sehol sincs nyoma. Itt a visszavonulás - mint az előző versben láttuk - a tanít-
ványok pihenését célozza. Egyúttal alkalmat ad Márknak, hogy előkészítse a 
kenyércsoda színhelyét (vö. 35. v.), és érvényesítse a titok-képzet egyik gyakori 
vonását: Jézus visszahúzódik a sokaságtól, de nem tud elrejtőzni. 33 Az embe-
rek észreveszik, futnak utána, tódulnak hozzá mindenfelől (vö. 1,45: επ' 
ερημοις τοποις = ep' erémois topoisl és 2,lk magyarázatát). Ilyen nagy az ő von-
zereje és ennyire szükségük van őreá az embereknek! 
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35. Jézus megelégít 5000 embert - 6,34—44 

Márk nyilván a tó nyugati partján lokalizálja Jézus és a visszatérő tanítványok 
találkozását, valamint a „puszta helyet" is, ahol majd a kenyércsoda történik (vö. 
45.v.) Egyébként csak a 32. v.-ben tűnik ki, hogy ismét a tengerparton vagyunk. 
Márk úgy gondolhatta, hogy a hajó a part mentén haladt és a sokaság, a parton 
futva, előbb ért oda a „puszta helyre". A mondat eléggé elnagyolt és alig realizál-
ható (vö. „minden városból összefutottak"). Márk azonban csak arra figyel, hogy 
minél nagyobb tömeg benyomását keltse és így előkészítse a kenyércsodát 
személyileg is (5000 ember!). 

35. Jézus megelégít 5000 embert - 6J4-44 (8,1-9; Mt 14,14-21; 15J2-38; Lk 9,11-
17; Jn 6,1-15) 

(34) És amikor kiszállt, nagy sokaságot látott és megszánta őket, 
mert olyanok voltak, mint juhok, akiknek nincs pásztoruk, és elkezd-
te őket hosszan tanítani. (35) És amikor az idő már nagyon eljárt, 
odamentek hozzá a tanítványok és ezt mondták neki: Puszta ez a 
hely és már későre jár. (36) Bocsásd el őket, hogy elmenjenek a kör-
nyező tanyákra és falvakba és vásároljanak maguknak ennivalót. 
(37) ő pedig így felelt nekik: Ti adjatok nekik enni! És azt mondják 
neki: Elmenjünk és vásároljunk kétszáz dénárért kenyeret, hogy 
enni adjunk nekik? (38) ő pedig azt mondja nekik: Hány kenyeretek 
van? Menjetek, nézzétek meg ! És amikor megtudták, így szólnak: Öt 
és két halunk. (39) És megparancsolta nekik, hogy mindnyájan tele-
pedjenek le külön csoportokban a zöld fÜre. (40) És leültek csopor-
tonként százával és ötvenével. (41) És vette az öt kenyeret és a két 
halat, feltekintett az égre, áldást mondott és megtörte a kenyereket és 
odaadta a tanítványoknak, hogy tegyék eléjük, és a két halat is elosz-
totta mindnyájuknak. (42) És mindnyájan ettek és jóllaktak. (43) És 
összeszedték a maradékot tizenkét tele kosárral és a halakból is. (44) 
És ötezer ember volt, akik ettek a kenyerekből. 

A kenyércsoda történetét hat változatban őrizték meg az evangéliumok (lásd 
a fenti felsorolást!). Márknál - és az ő nyomán Máténál is - két változatot talá-
lunk. Ma már alig van olyan kutató, aki az ismétlődést két külön eseménynek 
tekinti. Nyilván két eltérő hagyománytörténeti formáról van szó, és Márk, mint 
hagyománygyűjtő mindkettőt alkalmasnak találta, hogy bedolgozza evangéliu-
mába. Ő persze még bizonyára két külön eseményre gondolt. De az ismétlődést 
nem csak történetileg, hanem még inkább teológiailag értékeli (vö. 8,18-21). 

A hat változat jelzi, hogy az elbeszélésnek fontos szerepe volt az őskeresz-
tyén hagyományban. Alkalmas volt különböző teológiai gondolatok kifejezésé-
re. Alapformája éppen ezért ma már megközelíthetetlen. Valószínű, hogy ere-
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35. Jézus megelégít 5000 embert - 6,34—44 

detileg egyszerűen a csodatevő Jézust hirdette, aki isteni hatalmával a kevésből 
is képes sokakat megelégíteni. Ez a motívum gyakori az ókori csodairodalom-
ban. Az Ótestamentumból Illés (lKir 17,8-16) és még inkább Elizeus (2Kir 4,1-
7.42-44) esete hasonló. Ez a puszta csodamotívum azonban valószínűleg már 
igen korán újabb teológiai motívumokkal gazdagodott, amelyek krisztológiai, 
szakramentális és ekléziológiai szempontokat juttatnak érvényre, és Jézus je-
lentőségét fejezik ki. Ezek mögött a csoda ténye egészen háttérbe szorul. Szin-
te csak közvetve értesülünk róla. A csodaelbeszéléseknél szokásos csodálkozó 
visszhang is hiányzik (kivéve a jánosi változatot, Jn 6,14). A különböző teológiai 
motívumokra, amelyek alapján számos magyarázási kísérlet született (vö. 
Profile, Lukács, 153k lpk.), a magyarázat során utalunk. Külön figyelünk Márk 
redakcionális szempontjaira is. 

34 Márk az előző, redakcionális szakasszal már előkészítette a szituációt. Mi-
re Jézus kiszáll a hajóból, ott van a nagy sokaság a „puszta helyen" (vö. 31 k és 35 
vk.). Jézus „megszánta őket". Vagyis cselekvésének indítéka az emberek iránti 
irgalom. Ez a megjegyzés az elbeszélés hagyományos, értékelő bevezetése le-
hetett és eredetileg az emberek éhségére vonatkozott (8,2!). A szánalom itteni 
indoklása viszont már nem az éhség, hanem lelki, ill. ekléziológiai jellegű: „mert 
olyanok voltak, mint juhok, akiknek nincs pásztoruk". Ugyanezt a pásztor-motí-
vumot találjuk indoklásul 4Móz 27,17-ben is Mózes utódjának, Józsuénak 
(LXX = „Jézus"!) szolgálatba állításakor (vö. még lKir 22,17; 2Krón 18,16; Ez 
34,5). Aki tehát ezt az indoklást ide iktatta (vö. Mt 9,36-ban más összefüggés-
ben!), az úgy tekintett Jézusra, mint az új Mózesre, aki a végső eszhatologikus 
időben összegyűjti Isten új népét, és annak vezére, pásztora lesz. A szöveg to-
vábbi megfogalmazása is mutatja, hogy az elbeszélő az egész kenyércsodát an-
nak a zsidó várakozásnak az összefüggésébe igyekezett beleállítani, amely Iz-
rael pusztai vándorlását és Mózes szerepét (manna!) a végső, messiási idő elő-
képének tekintette. Ezzel az üdvtörténeti kapcsolással fejezte ki a zsidókeresz-
tyén krisztológiai hitvallást: Jézus a Messiás, a Krisztus, és az általa „megelé-
gítettek", a benne hívők az új Izrael, Isten új népe. Ezek a krisztológiai utalások 
János evangéliumában már kifejezetten megszólalnak (Jn 6,14k.30kk). 

A hagyományos pásztor-motívumhoz Márk külön megjegyzést fűz: „és elkezd-
te őket hosszan tanítani", s ezzel sajátos kontrasztot ad a képnek. A pásztor-Jézus 
küldetésének célja elsősorban nem az, hogy isteni hatalmával az emberek testi 
éhségét csillapítsa (vö. Mt 4,3k!), hanem hogy tanítson. Mint Márknál általában, 
úgy elsősorban itt sem a tanítás tartalmán, hanem annak tényén van a hangsúly. 
Benne Isten kinyilatkoztatása szólal meg, és ez az, amire mindenek fölött szük-
ségük van az embereknek. Enélkül olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Márk 
ezzel ismét alárendeli a csodát Jézus tanításának (vö. l,21k.27 magyarázatát!), 
sőt mélyebb dimenzióba állítja azt: éppen azok részesednek Jézus pásztori gon-
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doskodásában, akik hallgatják tanítását. A csodálatosan megsokasított kenyér 
csak jelzi, jellemzi azt az irgalmas isteni hatalmat, amely Jézus tanításában „a 
nagy sokaság", azaz minden ember számára életadó táplálékká lesz. 

35—38 A tulajdonképpeni csodát Jézus és a tanítványok párbeszéde előzi 
meg. Az ilyen feltűnően hosszú párbeszéd ritka a hagyományban. Ez egyrészt a 
csoda rendkívüliségét fokozza. Másrészt a tanítványi kör szerepe is előtérbe 
kerül, ami egyébként nem jellemző a csodaelbeszélésekre, ő k a közvetítők 
Jézus és a sokaság között, noha megnyilatkozásuk hitetlenségük jele. ők vetik 
fel a problémát, de Jézusnak kell megoldania. 

35k Helyzetfelmérésük és tanácsuk azt fejezi ki, hogy itt a helyszínen nincs 
segítség. De éppen ezzel árulják el a hitetlenségüket, amely nem számol Jézus-
sal és az ő hatalmával. A szöveg megfogalmazása persze csak a csodára van te-
kintettel, amely hamarosan megtörténik. Ezért a helyzetrajz nem egészen reá-
lis. Honnan vettek volna a környező kis falvak lakói hirtelen ennyi élelmet? 
Csak Lukács szövege gondol arra, hogy a sokaságnak aludnia is kell valahol (Lk 
9,12). De a gondolat később már nála sem kerül elő. Az viszont a szerkesztésből 
adódó inkonzekvencia, hogy a tanítványok a „környező tanyákra és falvakba" 
küldenék a sokaságot és nem haza, noha azok ,gyalog futottak össze minden város-
ból" (33. v.). 

37 Jézus tanácsa a legképtelenebb. Hiszen még Jézusban sem ismerik fel a 
megoldás lehetőségét, még kevésbé önmagukban! Jézus mégis őket terheli 
meg a lehetetlen feladattal. így csak még inkább kitűnik tehetetlenségük, hitet-
lenségük. Válaszukban számot vetnek ugyan Jézus tanácsával, de a kérdő forma 
mutatja, hogy a feladatot lehetetlennek tartják. A 200 dénár, ami náluk van, 
elégtelen ilyen nagy tömeg étkezéséhez (egy dénár kb. egynapi napszám: vö. 
Mt 20,2). Persze később mégis csak az történik, amit Jézus mond: a tanítványok 
adnak enni a sokaságnak (41. v.). Csakhogy ehhez előbb Jézusnak kell csele-
kednie (vö. Jn 15,5b). 

38 Jézus a vitát azzal zárja le, hogy számba veteti velük, amijük van. Ezzel 
újra kitűnik, hogy a helyzet emberileg reménytelen, de a készülő csoda nagysá-
ga is. - A zsidóknál a vacsora volt a napi főétkezés. Kenyeret és halat ettek 
többnyire. A tányér-nagyságú, hüvelykujjnyi vastag kenyeret búzából, a szegé-
nyebbek árpából készítették On 6,9). - A tanítványok már nem vitatkoznak, 
csak engedelmeskednek. 39k A parancs és a teljesítés leírása meglepő. Messze 
túlmegy azon, ami a csoda szempontjából szükséges (vö. 8,6). Újra jelentkeznek 
itt azok a teológiai motívumok, amelyekre a pásztor-motívummal kapcsolatban 
utaltunk. 

A „zöld fű" említéséből több kutató arra következtet, hogy az esemény ta-
vasszal történt, amikor a perzselő nap még nem szárította ki a mező füvét, va-
gyis páska idején. Jézus tehát mintegy a jeruzsélemi páska-ünneppel polemi-
zálva tartja a maga messiási páska-vacsoráját a puszta helyen hozzá sereglett 
sokasággal. Jn 6,4 valóban utal a páskára, mint a „zsidók ünnepére". Itt azonban 
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semmi ilyen kronologikus és polemikus utalás nincs. Mások szerint a zöld fű 
említése azt a zsidó várakozást idézi fel, hogy a végső időben megújul a termé-
szet, a puszta termőfölddé változik stb. (vö. pl. Ézs 32,15; 51,3). De talán a pász-
tor-motívumhoz legközvetlenebb párhuzamként adódik Zsolt 23,2.5 („füves 
legelőkön nyugtat engem..." „asztalt terítesz nékem..."). 

A százas és ötvenes csoportokra való felosztás (συμποσιον - sümposion = asz-
talközösség, -társaság; πρασια = prasia = kerti ágy, virágágy, csoport) nyilvánva-
lóan a pusztában vándorló Izrael felosztására utal (2 Móz 18,21.25). Sőt hasonló 
beosztása volt a „szent háborúra" készülő kumrániaknak is. - Jézus tehát itt 
valóban úgy cselekszik, mint egy új Mózes, aki a végső időben Isten népének 
vezére és pásztora. A sokaságból egy rendezett, nagy asztalközösséget formál. S 
mint Mózesnél a „kiválasztott férfiak", itt a tanítványok hajtják végre Jézus 
rendelkezéseit. 

41 Jézus úgy osztja ki az eledelt, mint a zsidó családokban a családapa szok-
ta. Az ilyenkor szokásos imádság így hangzott: „Áldott légy Urunk Istenünk, a 
világ királya, aki kenyeret növesztesz a földből." Közben az imádkozó vagy az 
ételre tekintett, vagy az ég felé. A kenyeret nem vágták, hanem törték. A tanít-
ványok ismét feladatot kapnak, ők veszik át Jézustól az eledelt és adják tovább 
a sokaságnak. A csoda tehát rajtuk keresztül történik, szinte észrevétlenül. Most 
már teljesíteni tudják Jézus lehetetlennek látszó parancsát: „Ti adjatok nekik 
enni!" (37. v.). Mindenkinek tudtak adni. 

42 A záró versek konstatálják a megtörtént csodát, amelyet a sokaság észre 
sem vesz. A szöveg még egyszer aláhúzza, hogy mindenkinek jutott. Mindenki 
jóllakott. Jézus a kevésből is sokakat meg tud elégíteni. 43 Sőt maradék is van 
(2Kir 4,43k). Jézus nem szűk marokkal mér. Ajándéka bőséges, akárcsak Istené 
(Zsolt 130,7). A 12 kosár talán a maradékot összegyűjtő tizenkettőre utal. - 44 
Az elbeszélés csattanójaként a záró versben tudjuk meg, hogy 5000 emberről 
van szó. Hogy ennek a számnak - valamint a 12 kosárnak - van-e valami külön-
leges, szimbolikus jelentősége, azt ma már lehetetlen megállapítani. 8,9-ben 
„mintegy 4000" emberről van szó. Sőt ott a kenyerek és a kosarak száma is más. 
Ez arra vall, hogy a számok a hagyományozás során változtak. Mind az 5000, 
mind a 4000 igen nagy számot akar kifejezni: Jézus nagyon sok embert meg tud 
elégíteni! Minden egyéb számkombináció alaptalan. Máté a szám nagyságát 
külön is fokozza egy megjegyzéssel: „asszonyok és gyermekek nélkül". Márk-
nál az άνδρες = andres valószínűleg nem ilyen szeparatív értelmű, hanem általá-
ban „emberek"-et jelent. 

41k Külön kell szólnunk a 41. v. szövegének megfogalmazásáról. Kétségte-
len ui., hogy összecseng az úrvacsora szereztetésének szövegével, ha nem is 
azonos vele (14,22k). Jn 6 mutatja, hogy az őskeresztyénségben valóban kapcso-
latba hozták egymással a kenyércsodát és az úrvacsorát. A későbbi egyházművé-
szetben pedig a kenyér és a hal már az úrvacsora gyakran visszatérő szimbólu-
ma. Kérdés, hogy a szinoptikus változatokban és közelebbről Márk itteni elbe-
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szélésében is lehet-e szó már erről a kapcsolatról, és ha igen, akkor vajon „Jézus 
hasonló közös étkezéseinek emléke nyomta rá a bélyegét az őskeresztyén úrva-
csorai liturgia szövegére" (Profile), vagy éppen fordítva: a liturgikus szöveg ha-
tott a csodaelbeszélés szövegére. A kapcsolat kétségtelen: „vette" (λαβών = 
labón), „áldást mondott" (ευλογησας = eulogésas, ill. εύλογησεν = eulogésen), 
„megtörte" (εκλασεν - eklasen, ill. κατεκλασεν = kateklasen), „adta' (εδωκεν -
edóken, ill. εδιδου = edidou), „ettek", ill. „ittak mindnyájan" (εφαγον = ephagon, 
ill. επιον πάντες = epion pantes). Az egymásra hatás kérdését komplikálja, hogy 
a fenti kifejezések a zsidó étkezés szokásos mozzanatait írják le (vö. ApCs 
27,35). Elképzelhető tehát, hogy az egybecsengés nem egymásra hatás, hanem 
közös forrás eredménye. így a kenyércsoda az úrvacsorára való utalás nélkül is 
leírható, ill. magyarázható, mint egy zsidó asztalközösség, amelyben Jézus a 
családfő szerepét vállalja. így magyaráztuk mi is a 41. v.-t (lásd fent!) és nyilván 
ez felel meg a csodaelbeszélés eredeti szándékának. Jézus isteni hatalma abban 
mutatkozik meg, hogy ilyen sok embert vendégül tud látni a „puszta helyen" 
rendelkezésre álló kevésből. Valóban ő tehát a messiási várakozások beteljesítő-
je, a Pásztor, akivel megérkezett az üdvösség végső ideje, és aki Isten népét 
összegyűjti és táplálja csodálatosan, mint egykor a mannát adó Mózes Izraelt a 
pusztában. Mindezek az eszhatologiai, krisztológiai és ekléziológiai motívumok 
egyfajta őskeresztyén önértelmezést fejeznek ki, amelyben még nem volt köz-
vetlen utalás az úrvacsorára. 

Ugyanakkor alig elképzelhető, hogy az elbeszélő, aki a kenyércsoda jelenlegi 
szövegét így fogalmazta meg, ne gondolt volna az úrvacsorára és ne ismerte 
volna fel az egybecsengést az úrvacsorai istentiszteleteken mindig újra felhang-
zó liturgikus szöveggel. Bizonyára felismerte. Sőt a szöveg bizonyos mozzanatai 
arra vallanak, hogy a két szöveget (és a mögöttük álló két eseményt!) bizonyos 
mértékig paralellizálni is akarta. Ennek legfeltűnőbb jele, hogy a halak szerepe 
egészen háttérbe szorul. A 41. és 43. vk.-ben szinte utólagos kiegészítésnek 
tűnik a halak említése. A 44. v. pedig már csak a kenyereket említi. B. van Iersel 
valószínű feltevése szerint a 41. v. korábbi szövege ennyi lehetett: „és vette az 
öt kenyeret és a két halat és elosztotta mindnyájuknak." A vers többi része az 
úrvacsorára való utalásként került a szövegbe és e kiegészítés révén tűnik a 
halak említése utólagos megjegyzésnek. Tehát az úrvacsora szövegével egybe-
csengő rész utólagos. Ennek következménye az is, hogy a tanítványok szerepe 
megnő. A korábbi szövegben maga Jézus „osztotta el mindnyájuknak" a kenye-
ret és a halat. A jelenlegi szövegben a kenyeret már nem Jézus, hanem a tanít-
ványok osztják ki, akárcsak a húsvét utáni úrvacsoránál. Az úrvacsora liturgikus 
szövegével való tudatos asszociációt mutatja az a megfigyelés is, hogy a kenyér-
csoda egyébként jelentősen eltérő változatai ezen a ponton egészen közel áll-
nak egymáshoz, sőt a többi szinoptikus változatban a halak szerepe még inkább 
háttérbe kerül. 
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Mindez azt jelenti, hogy a kenyércsoda az őskeresztyén hagyománytörténet 
valamennyi - számunkra ismert - területén korán párhuzamba került az úrva-
csorával és éppen ennek köszönheti kiemelkedő jelentőségét a csodaelbeszélé-
sek között. Ugyanakkor megmaradt csodaelbeszélésnek, amely csak utal az 
úrvacsorára, de nem azonos vele. Éppen ebben a kettősségben van a kenyér-
csoda valamennyi vátozatának sajátos jellege. Több kutató valószínű feltevése 
szerint a kenyércsoda az őskeresztyén gyülekezeti oktatás anyagához tartozott s 
ezen belül is az úrvacsorai katechézishez. Mindkettő kölcsönösen értelmezi 
egymást. Az úrvacsora jelzi a kenyércsoda perspektíváját: Jézus már földi útja 
során is asztalközösségébe vonta az embereket és ez nem csupán a testi éhség 
csillapítása volt, hanem részesedés az ő pásztori szeretetében, isteni hatalmának 
adjándékaiban. A kenyércsoda viszont az úrvacsorát jellemzi: az úrvacsora része-
sedés a földi Jézus asztalközösségében, ahol akár ötezernek is, tehát mindenki-
nek helye van. Valószínű, hogy a kenyércsoda útmutatást jelentett az úrvacsorá-
val szorosan kapcsolatban levő αγαπη = agapé gyakorlására is, amely az éhező, 
nincstelen szegények iránti szeretetszolgálatot jelentette. Ennek negatív esete-
it olvassuk lKor ll,20kk és Jak 2,2kk.l5k-ban. De ezek nyilván kivételt jelen-
tenek, és a pozitív szeretetmunka volt az őskeresztyén úrvacsorai közösségek 
jellemzője (ApCs 2,42-47). 

A kenyércsoda márki összefüggésére már utaltunk (vö. 94. lp.). Márk később 
kétszer is hivatkozik reá a tanítványok értetlenségével kapcsolatban (6,52; 8,19). 
Altalános vélemény szerint márki eredetű a 37b v. kérdése, amely méginkább 
fokozza az értetlenséget. A nagyszinoptikusok enyhítik Márk tanítványképét s 
ezért elhagyják a kérdést. 

De nemcsak mint a tanítványi értetlenséget leleplező csodaelbeszélés jelen-
tős Márknál ez a szakasz, hanem vele kezdődik az ún. kenyér-motívum is, amely 
Jézus személyének titkára utal. 6,37-től 8,19-ig 17-szer fordul elő a „kenyér" szó 
és különböző aspektusokból mindig újra visszatér az „evés" témája. Ez a motí-
vum azt mutatja, hogy Márk a kenyércsodát messze fölébe helyezi a többi cso-
daelbeszélésnek (erre vall az ismétlődés is), mert benne ó is titokzatos utalást 
látott az úrvacsorára, amelyben a keresztre menő Jézus titka tárul fel, és meg-
mentő isteni hatalma realizálódik a benne részesülők számára. 

36. Jézus jár a tengeren - 6,45-52 (Mt 14,22-33;Jn 6,16-21) 

(45) És azonnal kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak be a 
hajóba, és menjenek előre a túlsó partra, Bétsaida felé, míg δ maga 
elbocsátja a sokaságot. (46) És miután elbúcsúzott tőlük, elment a 
hegyre imádkozni. (47) És amikor este lett, a hajó a tenger közepén 
volt, és δ egyedül a szárazföldön. (48) És amikor meglátta, hogy kín-
lódnak az evezéssel, mert ellenszelük volt, a negyedik éjszakai őrvál-
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tás táján odamegy hozzájuk, a tengeren járva; és ei akar haladni 
mellettük. (49) Azok pedig, amikor meglátták öt, amint jár a tenge-
ren, azt gondolták, hogy kísértet, és felkiáltottak; (50) mert mindnyá-
jan meglátták öt és megrémültek. De ö azonnal megszólította őket és 
azt mondja nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! (51) És beszállt 
hozzájuk a hajóba, és elült a szél. És szerfölött megdöbbentek ma-
gukban: (52) mert nem értettek a kenyerekből, hanem megkeménye-
dett volt a szívük. 

Bizonyára Lukács koncepciójával függ össze, hogy Márk elbeszéléséből in-
nen kezdve egy hosszú szakaszt kihagy (6,45-8,26-ig). Talán, mert így elkerülte 
a kenyércsoda ismédődését és azt a radikális képet is, amit Márk az értetlen 
tanítványokról éppen ebben a részben rajzol. Az ős-Márk-hipotézis itt is a leg-
kevésbé valószínű indoklás (lásd 4,26-29 magyarázatát!). Máté követi Márkot, 
de tanítványképét, mint egyébként is, jelentősen enyhíti. 

A tengerjárás János evangéliumában is a kenyércsoda után következik. A 
kapcsolás módja és az elbeszélések felépítése azonban jelentősen eltér. Hason-
lóképpen a mátéi változat is egészen sajátos (Péter-epizód). Az elbeszélést nyil-
ván sokat használták, és ezért többször is átdolgozták. Ez lehet az oka Márk 
szövege bizonyos egyenetlenségeinek is. Ilyenek: Jézus visszamaradásának ket-
tős indoklása (a sokaság elbocsátása+imádkozás a hegyen). Kettős időmeghatá-
rozás ((47. v.: „este" +48. v.: „negyedik őrváltás", tehát hajnal). Jézus a küszkö-
dő tanítványok segítségére siet, de „el akart menni mellettük" (miért?!). Az 50a 
v. megismétli a 49. v. gondolatát. Szokatlanul ismétlődik Jézus szavainak beve-
zetésében a λαλειν = lalein ige („megszólította... és azt mondta..."). Jézus bizta-
tó szavai is halmozódnak, amire egyébként nincs példa a hagyományban 
(„bízzatok... ne féljetek"). Az esemény előterében a tengeren járó Jézus félre-
ismerése („kísértet") és Jézus kinyilatkoztatása („én vagyok") áll. Ugyanakkor, 
mintegy a háttérben, egy 4,35-4l-hez hasonló szélvihar is motiválja a történést. 
Mindezekből Lohmeyer arra következtet (s az ő nyomán mások is), hogy két cso-
daelbeszélés egybeszövéséről van szó. Az alapelbeszélés „Jézus epifániája a 
vizén". S ebbe szőtték bele a második elbeszélést, amely Jézust, „mint a ten-
geri veszedelemben segítőt" ábrázolta. Ez a feltevés valóban érthetőbbé teszi a 
fenti egyenetlenségeket. De lehetséges, hogy nem két önálló elbeszélés egy-
beszövéséről van szó, hanem az „alapelbeszélés" átdolgozásáról, talán éppen 
4,35-41 hatására. Más kutatók (köztük pl. Schnieroind) azt mérlegelik, hogy az 
elbeszélés eredetileg talán a Feltámadott egyik megjelenését mondta el, amit 
azután Jézus földi életébe visszahelyeztek annak megmutatására, hogy ő már 
akkor is ugyanaz a hatalmas isteni lény volt, mint feltámadása után. Valóban 
vannak bizonyos párhuzamos vonások a Feltámadott megjelenéseivel (vö. Lk 
24,28.37; Jn 21,1-14). De talán nem is kell e motívumok között választani. Való-
színűbb, hogy mindezek összhatása érvényesült az elbeszélés megformálásában, 
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amely Jézust úgy ábrázolja, mint az ÓT magát Istent, aki „a tenger hullámain 
lépdel" Qób 9,8), akinek „útja a tengeren vezet", mert hatalmasabb nála (Zsolt 
77,17-20; 93,4), és ki tud menteni a „nagy vizekből" (Zsolt 144,7). Jézus telítve 
van Isten világfölényes hatalmával (vö. a köv. szakaszt is!). Szinte halmozódnak 
a csodák: éjszaka, messziről látja a küszködő tanítványokat, jár a tengeren, 
megállítja a szélvihart. Valóban kinyilatkoztatás-elbeszélésről van szó, amely azt 
hirdeti, hogy Jézusban Isten mentő hatalma van jelen a földön. Ε Jézus-kép 
megfogalmazása nyilván csak húsvét után képzelhető el, de nincs közvetlen 
kapcsolata a Feltámadott megjelenéseivel. 

Márk ugyancsak mint kinyilatkoztatás-elbeszélést veszi át a hagyományból. 
De a záró versben érvényesíti a titok-motívumot: akárcsak a kenyércsoda, ez a 
csoda sem tárja fel a tanítványok előtt Jézus személyének titkát. Titkos kinyi-
latkoztatás, amely túlutal önmagán a kinyilatkoztatás végső helye felé (15,39). 
Hogy az evangélisták szerkesztési szempontjai mennyire eltérnek, annak egyik 
legjobb példáját találjuk itt. Máté nem tudja elviselni Márk radikálisan negatív 
tanítványképét. Nála a tanítványok már itt kimondják - a csoda hatására - az 
őskeresztyén hitvallást (14,33), amit Márknál csak a százados mond ki a kereszt 
alatt (15,39). Ez az összehasonlítás viszont csak még inkább megvilágítja Márk 
koncepcióját. Nála csak egy „csoda" van, amely kinyilvánítja Jézus titkát: a ke-
reszt. 

45 Jézus csodatevő hatalma kifogyhatatlan. Egyik csoda után jön a másik 
(και ευθυς - kai eutiis). 4,36-ban a tanítványok bocsátják el a sokaságot. Itt ezt 
Jézus magának tartja fenn, s ezzel mintegy előkészíti az újabb csoda szituációját. 
Ugyancsak a nagyszabású eseményre tekint előre a szokatlanul erős kifejezés: 
„kényszerítette". Parancsoló isteni hatalma tehát nemcsak a csodában, hanem már 
annak előkészítésében is megnyilatkozik (vö. 39.v.). A kifejezésben megcsen-
dül a tanítványok értetlenségének gondolata is: míg Jézus céltudatosan cselek-
szik, ők nem tudják, miről van szó. Kényszeríteni kell őket. 

A kenyércsoda után Jézus ismét a „túlsó partra" készül (vö. 4,35), „Bitsaida 
felé". - A korábban jelentéktelen kis halászfalut Fülöp negyedesfejedelem 
várossá építtette ki és Augusztus császár leányának, Júliának tiszteletére Juli-
ásznak nevezte. - Mivel a kenyércsoda Márk szövege szerint a nyugati parton 
történt (vö. 33. v.), az itteni irányjelzés földrajzilag helyes: Bétsaida, amely a tó 
északi részén, a Jordán torkolatától keletre fekszik, valóban a „túlsó parton" 
van. Ez persze nem jelenti, hogy Márk földrajzi adatai precízek. Hiszen 
Bétsaidáról csak 8,22-ben olvasunk újra. Itt viszont az 53. v. szerint az észak-
kelet felé induló hajó a dél-nyugati parton köt ki, Genezáretben. A földrajzi 
inkonzekvenciák oka az, hogy az eredetileg önálló hagyományegységek föld-
rajzi adatai - érthető módon - nincsenek tekintettel egymásra, Márk viszont 
nyilván nem ismerte Palesztina földrajzát olyan precízen, hogy az adatokat har-
monizálni tudta volna. Érdekes, de nem valószínű az a feltételezés, hogy Márk 
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bizonyos teológiai mondanivalók kifejezésére (pl a tanítványok értetlensége) 
szándékosan hozott létre földrajzi inkonzekvenciákat (J. Schreiber). 

46 Nem egészen világos, hogy kiktől búcsúzik Jézus, a tanítványoktól vagy a 
sokaságtól. Lehet, hogy az elbeszélés egy korábbi, önálló változatában, ahol 
tehát még nem volt összekapcsolva a kenyércsodával, a tanítványokról volt szó. 
Itt nyilván a sokaságra kell gondolnunk. Persze a tanítványok előreküldéséhez 
gyenge indoklás a sokaság elbocsátása (vö. 4,36; 6,36). Reálisabb - és nyilván 
eredetibb - indoklás, hogy Jézus a magányt keresi, mert imádkozni akar. Isteni 
hatalmának forrása éppen ez az Istennel való imádságos közösség (vö. 1,35!). A 
,Mgy" >s Isten közelségére utal. Márknál a kinyilatkoztatás egyik sematikus 
helye (3,13; 9,2). Nem fontos, melyik hegyről van szó. Csak az a döntő, hogy 
Jézus isteni hatalmának kinyilvánítására az Istennel való együttlét imádságos 
magányából indul el. 

47 Az „este lett" időmeghatározás nyilván ütközik a kenyércsoda időmeghatá-
rozásával (35. v.), ami az elbeszélések önállóságából következik. A „tenger köze-
pe" elsősorban nem földrajzi meghatározás, hanem a tengeren tartózkodókat 
fenyegető életveszély teljességét jelenti, szemben a „szárazföldön" tartózkodók 
helyzetével. Nincs utalás, hogy Jézus közben lejött a hegyről. Az elbeszélőnek 
nem a külső események pontos leírása fontos, hanem a mélyértelmű helyzet-
rajz: Jézus a parton, a tanítványok viszont a veszedelem kellős közepén, sötét-
ben, Jézustól távol! Világosan felismerhető a finom utalás Isten népének ismét-
lődő tapasztalatára (Zsolt 22,12)! De éppen ez a látszólag reménytelen helyzet a 
kiindulása 48 Jézus isteni hatalma megnyilatkozásának, amely legyőzi a sötét-
séget és a távolságot. Felismeri övéit. Látja kínlódásukat. A római időmeghatá-
rozás szerint a negyedik éjszakai őrváltás hajnali 3-6 óráig tartott. A tanítványok 
tehát estétől hajnalig eveznek. Ennél rövidebb idő is elég az egész tó áthajózá-
sához. Az adatok feszültségének hagyománytörténeti hátterére már utaltunk. Az 
elbeszélés jelenlegi formájában a hosszú idő talán az „ellenszél" s egyben a 
tanítványok hiábavaló küszködésének nagyságát is jelzi (E. Schweizer). Közvet-
lenül azonban Jézus érkezését jellemzi. Ennyire későn jön hozzájuk. Miért? 
Lohmeyer szerint azért, mert „ez az imádság órája (1,35), amikor 'a lélek az Urat 
várja' (Zsolt 130,6 LXX)". Ε távoli párhuzamnál azonban valószínűbb, hogy 
Jézus késői érkezésének éppen az indokolatlanságán van a hangsúly. Ő éppen 
ekkor jött! Szabad tetszéséből éppen így akarta, hogy a tanítványok egész éj-
szakai, hiábavaló küszködése után (Jn 21,3k) érkezzék hozzájuk, noha mindvé-
gig tud róluk, látja kínlódásukat. Amikor azonban jönni akar, akkor a tenger sem 
jelenthet számára akadályt. Az úttalan „tengeren járva' is elér hozzájuk. 

Az „el akart haladni mellettük" megjegyzés nem illik a jelenlegi összefüggés-
be, ahol Jézus nyilvánvalóan a tanítványok segítségére jön. Az elbeszélés alap-
változatában viszont hasonló értelme lehetett, mint amikor Isten vonul el Mó-
zes (2Móz 33,18-23) és Illés (lKir 19,1 lk) előtt. Tehát Jézus isteni hatalmának 
demonstrálása. Ilyen jellegű Jézus „megdicsőülése" is (9,2k). A jelenlegi össze-
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függésben a megjegyzés talán próbatételt jelent a tanítványok számára (vö. 
Lk24,28). Vajon felismerik-e őt? 

49 A tanítványok - itt is, mint Márknál mindig újra - csődöt mondanak. 
„Meglátták őt", de a látványt nem tudják azonosítani Jézussal. Nem tudják el-
képzelni, hogy Jézusnak ilyen nagy hatalma van. Babonás félelembe esnek és 
felkiáltanak. Jézust „kísértetnek" (φαντασμα = Phantasma) nézik. Jellemző 
szembeállítás! Ez az emberiség fantáziájában mindig újra születő babonás kép-
zet az ember-Jézusban fel nem ismert Isten torzképe, amely rettegésben tartja 
az embert. 50 Ebből a rettegésből csak egyetlen kiút van: ha eléri az embert 
Jézus szava: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" A „bízzatok!" a kínlódó tanítvá-
nyoknak ad reményt. A „ne féljetek!" az isteni hatalom megnyilatkozásától rette-
gők babonás ijedelmét űzi el. És aki mondja, az nem kísértet, nem a lét titkaitól 
és ellentmondásaitól rettegő ember fantáziájának produktuma, hanem az em-
ber-Jézus, akinek egyszerű, emberi szavában a megközelíthetetlen hatalmú 
Isten szól az emberhez: „Én vagyok!" (vö. 2Móz 3,14; Ézs 41,13; 43,10k stb.). 

51 Az utolsó mozzanat is Jézus isteni hatalmára utal. „Elült a szél", mint 
4,39-ben. Megismétlődik a vihar lecsendesítésének csodája. Éspedig azáltal, 
hogy „beszállt hozzájuk". Az indoklás tudatos: Jézus megjelenése csendet, bé-
kességet hoz természetnek, embernek egyaránt. Utat nyit ott, ahol az ember 
magában hasztalan kínlódik. 

A „megdöbbenés" (εξισταναι = existanai, vö. 2,12; 5,42), mint a csodaelbe-
szélés stílszerű lezárása (zárókórus), Márknál sohasem jelenti a hit világosságát, 
csupán a rendkívülit látott ember döbbent ámulatát. Sőt a tanítványok esetében 
egyenesen hitetlenségük kifejezője (vö. 4,41). Jézus isteni hatalmának ez a 
rendkívüli epifániája sem tudta feltárni előttük Jézus személyének titkát. 

52 Az indoklás, amely Márk tipikus redakcionális szövege, meglepő. Lát-
szik, hogy Márk valóban kiemeli a kenyércsodát a többi csodaelbeszélés közül 
(„kenyér-motívum"!), hiszen ilyen visszautalás más csodával kapcsolatban nem 
fordul elő. Sokatmondó Márk fogalmazása. A csoda szerinte olyan esemény, 
amely bői „érteni" kell. A külső események tehát egy rejtett, mélyebb értelmet 
takarnak el (akárcsak a példázatok!). Mármost Márk szerint ez a rejtett, mé-
lyebb tartalom éppen a kenyércsodában a legkézenfekvőbb. Ebben jut legin-
kább kifejezésre. Aki a kenyércsodából nem ért, annak Jézus akár a tengeren is 
járhat, nem fog érteni semmit (ez a két elbeszélés összekapcsolásának márki 
hangsúlya!). Fontos megfigyelni, hogy a szöveg mindkét csodában ugyanazt a 
rejtett tartalmat tételezi fel. Milyen azonos tartalom kötheti össze a két csodát? 
Nem lehet másra gondolni, mint magára a csodatevőre. A csodák tehát Jézus 
személyének titkát rejtik. De miért éppen a kenyércsoda juttatja ezt a titkot 
érvényre? Azért, mert Márk a kenyércsodában utalást látott az úrvacsorára, tehát 
arra a „kenyérre", amelyben a halálba menő, önmagát szétosztó Jézus realizáló-
dik a gyülekezetben. Ez Jézus személyének titka. Ezt rejtik a csodák. S ez az, 
amit a tanítványok még a kenyércsodából sem(!) értettek meg. (Lohmeyer hívja 
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fel a figyelmet, hogy a συνιεναι = sünienai igét Márk csak a kenyér-mitívummal 
párhuzamosan, tehát csak a 6,30-8,26 szakaszban használja, eltekintve 4,12-től, 
ahol ótestamentumi idézetben találjuk). Szívük „megkeményedett" szív, mert zár-
va van a halálba menő Jézus előtt (vö. 8,3 lkk). Hasonlók a „kívül levőkhöz" 
(4,12). Olyanok, mint a farizeusok (3,5)! Ezt a radikálisan negatív tanítvány-
képet Márk végig nem oldja fel. Szerinte Jézusnak meg kell halnia és fel kell 
támadnia, hogy lehetővé váljék a hit, amely „érti", felismeri az ember-Jézusban 
Isten megmentő, felséges hatalmának jelenlétét. Ez az isteni hatalom ér el hús-
vét után mindenkihez a Megfeszítettet hirdető evangéliumban és az úrvacsorá-
ban, s ezekben aktualizálódik a tengeren járó Jézus kinyilatkoztatása: „Bízzatok, 
én vagyok, ne féljetek!" 

37. Jézus mindenki gyógyítója! - 6,53-56 (Mt 14J4-36) 

(53) És átkelve a szárazföldre, Genezáretbe értek és kikötöttek. 
(54) És amikor kiszálltak a hajóból, azonnal megismerték öt, (55) 
végigfutottak azon az egész vidéken és kezdték a betegeket ágyakon 
odahordani, ahol meghallották, hogy ö ott van. (56) És ahova csak 
bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, a tereken tették le a be-
tegeket, és kérlelték öt, hogy akár csak ruhája bojtját érinthessék; és 
akik csak megérintették őt, meggyógyultak. 

Ez a harmadik nagyszummárium (vö. 1,32-39; 3,7-12), amely összekapcsolja 
a IV. (3,7-6,56) és V. (7,1-8,26) szakaszt. Tartalmilag mégis inkább visszafelé 
tekint Jézus hatalmas, mindenkit mozgásba hozó tetteire. így 3,7-12-vel együtt 
mintegy keretezi az evangélium első fő részének központi szakaszát, amely a 
hatalommal tanító és cselekvő Jézust állította elénk. 

A szakasz Márk kompozíciójának tűnik, bár a szóhasználat nem mindenütt 
jellemző Márkra (προσορμιζεσΒαι = prosormidzesthai = kikötni, horgonyt vetni 
csak itt az ÚT-ban!). Bizonyára Jézus működését summázó, hagyományos for-
dulatokat kapcsolt egybe. Ugyanakkor visszacsengenek benne egy-egy konkrét 
csodaelbeszélés vonásai. „Agyakon hordják" a betegeket, mint 2,3k-ban. A gyó-
gyulás eszköze az „érintés" (ατπειν = haptein), mint 5,27kk-ban (vö. 3,10). Ha-
sonló szummáriumszerű leírást találunk az ApCs-ben Péterrel (5,15k) és Pállal 
(19,lik) kapcsolatban is. 

A kutatók általában negatívan ítélik meg a szakaszt a benne jelentkező má-
gikus csodahit miatt. Sőt E. Schweizer szerint maga Márk is a hamis csodaéhsé-
get ábrázolja vele. 56 Kétségtelen, hogy a Jézus ruhája bojtján is átáradó gyó-
gyító erő az ókori mágikus gondolkodás képzete. Persze e mágikus hit mögött 
az a ma is érvényes, egyetemes emberi tapasztalás áll, hogy az emberi kapcsola-
tokban, bizonyos helyzetekben a testi érintésnek valóságos hatása van (kéz-
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fogás, ütés, ölelés, csók stb.). Sőt bizonyos emberek érintése a szokásosnál na-
gyobb - akár testi gyógyulást is hozó - hatást jelent. Az őskeresztyén Jézus-
ábrázolásnak ez a módja a hellenista vallásosság és kultúra légkörében élő ke-
resztyénekre volt jellemző, ahol így ábrázolták azokat a rendkívüli embereket, 
akiknek különleges cselekedetei isteni erők jelenlétét sejtették. Ezekhez az 
ún. „isteni emberek"-hez (&ειθΐ άνδρες = theioi andres) hasonlóan ábrázolták 
Jézust is azzal a céllal, hogy megmutassák Jézus fölényét, rendkívüliségét hoz-
zájuk képest. Ennek az ún. theios anér-krisztológiónak a hatása szinte az egész 
evangéliumi Jézus-hagyományon felismerhető. Csakhogy ebbe a krisztológiába 
nem illik bele a kereszten erőtlenül, megalázottan szenvedő és meghaló Jézus 
képe. Ezt a veszélyt ismerték fel Pál és Márk, s ezért állítják szembe a theios 
anér-krisztológiával a „kereszt teológiáját", a sztaurocentrikus krisztológidt. Persze 
anakronizmus lenne kritikájukban modern szempontokat keresni. Számunkra a 
theios anér-krisztológia realitás volt, de elégtelen és ezért hamis krisztológia. 
Mindkettő teológiájának kiindulása az, hogy az üdvösséget a Megfeszített hoz-
ta. Ennek a hitvallásnak rendelnek alá minden egyéb Jézus-hagyományt, mind-
egyik a maga módján. Pál úgy, hogy teológiai gondolkodásában és érvelésében 
nem használja a földi Jézusra, „a test szerinti Krisztusra" (2Kor 5,16) vonatkozó 
hagyományt. Nem akar tudni más Jézusról, csak a Megfeszítettről (lKor 2,2). 
Márk úgy, hogy a messiási titok képzetével minden egyéb hagyományt meg-
foszt közvetlen kinyilatkoztatás-jellegétől, és a szenvedés-hagyománynak, azaz 
a Megfeszítettnek rendeli alá. 

Ugyanakkor Márk a theios anér-krisztológia pozitív értékeit is felmutatja. Ő 
ui. Jézus csodáiban és a csodahagyományban elsősorban nem a csodaéhség tár-
gyát vagy szenzációt ígérő vándorprédikátorok manipulációs eszközét látta, mint 
feltehetően Pál apostol, hanem ugyanannak az isteni mentő hatalomnak a jelen-
létét, amely a kereszten minden ember számára nyilvánvalóvá lett, s amely az 
egész emberi életet átfogja. Éppen a testi érintés által való gyógyítás képzeté-
ben jut kifejezésre legerőteljesebben az a teológiai szemlélet, amely mindenfé-
le spiritualizmussal szemben az embernek nemcsak lelki, hanem testi valóságát 
is radikálisan komolyan veszi. Ez a szemlélet nemcsak Márkra, hanem az egész 
OT-re és magára Jézusra is jellemző volt, és a mágikus képzetek meghaladott-
sága ellenére ma is, számunkra is alapvetően fontos. 

A csodahagyománynak ezt a pozitív, szoteriológiai értelmét fejezi ki az itteni 
szummárium is. Hogy Márk valóban így értette és nem a csodaéhség torzképe-
ként, az leginkább abból látszik, hogy Jézus minden ellenkezés, visszahúzódás, 
hallgatási parancs nélkül engedi, hogy az emberek körülvegyék és részesedje-
nek segítő hatalmában. 

53 A földrajzi adatok ellentmondásairól már szóltunk (vö. 45. v.). Genezáret 
(más közlések szerint Gennézár) egy, a tó nyugati partján, Kapernaumtól délre 
fekvő vidék neve. Igen termékeny és sűrűn lakott volt. - 54 Jézust „azonnal" 
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felismerik. Márk e megjegyzéssel talán utal a 49. v.-re: a tanítványok nem is-
merték fel. A segítségére váró genezáretiek igen. - 55 Jézus megjelenése min-
denkit mozgásba hoz. Futnak a hírvivők, hozzák a betegeket. De maga Jézus is 
állandóan „úton van". Ezért kell a betegeket „odahordani", ahol éppen van. 56 
Városoktól a tanyákig, mindenhova eljut. Megszólal a betegvivők közbenjáró 
imádsága. De Jézus nem felel. Néma válasza az, ami történik: a betegek „meg-
gyógyulnak" (εσωζοντο = esódzonto). Olyan, mint egy szótalan forrás: kifogyha-
tatlanul árad belőle Isten megmentő ereje. - A „bojt"-ot 4Móz 15,37kk és 5Móz 
22,12 rendelkezése szerint minden kegyes zsidó férfi a felső ruhája négy sarkán 
viselte. „Jézus tehát, Keresztelőtől eltérően, a szokásos zsidó viseletet hordta" 
(Lohmeyer). 

V. Jézus hatalmában a pogányok is részesednek (7,1-8,26). 

Az evangélium első fő részének befejező szakaszához érkeztünk. Benne ösz-
szefoglalás-szerűen szinte valamennyi eddigi motívum feltűnik. A tanító Jézus 
(7,1-23) isteni hatalmát három csodaelbeszélés ábrázolja (7,24—8,10). Folytató-
dik az ún. „kenyérmotívum" és ennek kapcsán új, erőteljes hangsúlyt nyer a 
tanítványok értetlenségének motívuma (8,14-21). Vakságukból csak Jézus ha-
talma szabadíthatja meg őket (8,22-26). Újra felhangzik a III. rész fő gondolata 
is: az új kinyilatkoztatást hozó Jézus radikális ellentétben áll a hagyományos 
zsidó vallásossággal és annak vezetőivel (7,1-23; 8,11-15). Ε polemikus hang-
hoz kapcsolódva, annak mintegy ellenpárjaként szólal meg a rész legsajátosabb 
vonása: a zsidó kegyesség által elutasított Jézus a pogányok felé fordul, és szá-
mukra is kinyilatkoztatja isteni hatalmát. Ezt jelzik már a földrajzi adatok is. 
Jézus átlépi Galilea határait és pogánylakta területeken jár (7,24.31: Tírusz, 
Szidon, Tízváros). A kezdő szakasz egy nagyszabású vitabeszéd, amelyben Jé-
zus radikálisan elutasítja a zsidó szeparatizmust, lerombolja a kultikus „tisz-
taság" korlátait, és ezzel mintegy kitárja Isten kapuját minden ember számára. 
Ennek illusztrációja a pogány asszony leányának meggyógyítása (7,24-30). De 
pogányok között történik a süketnéma meggyógyítása (7,31-37) és a 4000 
megelégítése is (8,1-10). Ebben a környezetben hangzik fel reszpon-zórium-
szerűen a Jézus egész eddigi működését summázó vallomás: „Mindent jól cse-
lekedett!" (7,37). 

Márk ezzel a szerkesztéssel már jelzi a húsvét utáni evangéliumhirdetés 
perspektíváját. 

38. Mi tesz tisztátalanná? 7,1-23 (Mt 15,1-20) 

(1) És od agyülnek hozzá a farizeusok és néhányan az írástudók 
közül, akik Jeruzsálemből érkeztek. (2) És meglátták, hogy tanítvá-
nyai közül néhányan tisztátalan, azaz mosatlan kézzel eszik a ke-
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nyeret, - (3) mert a farizeusok és az összes zsidó, ha egy maroknyi 
vízzel meg nem mosták kezüket, nem esznek, mert ragaszkodnak a 
vének hagyományához, (4) és a piacról hazatérve sem esznek, amíg 
meg nem mosakodtak, és sok egyéb dolog is van, amelyeknek megtar-
tását átvették, poharak, korsók és rézedények megmosását, - (5) és 
azt kérdezik töle a farizeusok és az írástudók: miért nem járnak a te 
tanítványaid a vének hagyománya szerint, hanem tisztátalan kézzel 
eszik a kenyeret? (6) ő pedig így szólt hozzájuk: Jól prófétált Ézsai-
ás rólatok, képmutatókról, amint meg van írva: „Ez a nép ajkával 
tisztel engem, de szívük messze távol van tőlem; (7) pedig hiába tisz-
telnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek pa-
rancsai." (8) Isten parancsolatát elhagyva, emberek hagyományához 
ragaszkodtok. (9) És azt mondta nekik: Szépen félreteszitek az Isten 
parancsolatát, hogy a ti hagyományotokat tartsátok meg. (10) Mert 
Mózes ezt mondta: „Tiszteld apádat és anyádat" és: „aki apját vagy 
anyját gyalázza, halállal haljon!" (11) Ti pedig ezt mondjátok: Ha 
valaki apjának vagy anyjának azt mondja: Korbán, azaz áldozati 
ajándék az, amivel megsegíthetnélek, (12) akkor már nem engeditek, 
hogy valamit tegyen apjáért vagy anyjáért, (13) így teszitek érvényte-
lenné az Isten igéjét a ti hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok 
és sok ehhez hasonlót cselekesztek. 

(14) És ismét odahívta a sokaságot és azt mondta nekik: Hallgas-
satok rám mindnyájan és értsétek meg! (15) Nincs semmi, az em-
beren kívül levő dolog, ami, ha bemegy öbelé, tisztátalanná teheti öt; 
hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. (16) 
Ha valakinek van füle a hallásra, hallja! 

(17) És amikor a sokaságtól bement egy házba, tanítványai kér-
dezgették őt a példázatról. (18) És azt mondja nekik: Ti is ennyire 
értetlenek vagytok? N e m értitek, hogy semmi, ami kívülről megy be 
az emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, (19) mert nem a szívébe 
megy be, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül? Tisztának 
nyilvánított minden eledelt. (20) Viszont azt mondta: Ami kijön az 
emberből, az teszi tisztátalanná az embert. (21) Mert belülről, az em-
berek szívéből jönnek ki a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopá-
sok, gyilkosságok, (22) házasságtörések, telhetetlenségek, gonoszsá-
gok, csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség: 
(23) mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki és teszik tisztátalan-
ná az embert. 

Vö. a 6k. vk.-hez: Ézs 29,13; a 10. v.-hez: 2 Móz 20,12; 21,17; 5 Móz 5,16 
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Márk különböző hagyományanyagokból ujabb nagyszabású jézusi beszédet 
komponál. A kompozíciós jelleg következménye, hogy a leírás formailag és tar-
talmilag egyaránt többrétű. 

Formailag három szituáció váltja egymást: 1. Vitabeszéd a farizeusokkal és 
írástudókkal (1-13 vk.). Hasonló jellegű vitabeszédek találhatók 2,1-3,6 és 
11,27-12,37 szakaszokban is. - 2. Jézus tanítja a sokaságot (14-16 vk.). A vita-
partnerek itt már eltűnnek és többé nem esik róluk szó. - 3. Jézus külön tanítást 
ad a tanítványoknak (17-23 v.). Figyelemre méltó, hogy a 2. és 3. szituáció ha-
sonló sémával kapcsolódik egymáshoz, mint a magvető példázata és annak ma-
gyarázata (4,10.13). A 17. v. szerint Jézus a sokaságnak példázatot mondott, de 
csak a tanítványoknak magyarázza meg. Ez a Márk előtti séma - itt is és a mag-
vető példázatánál is - azt fejezi ki, hogy a Jézus tanításához (15. v.) fűzött őske-
resztyén magyarázatnak apostoli s ezáltal jézusi tekintélye és érvénye van. A 
séma itt is feltételezi^ hogy Jézus példázata önmagában érthetetlen. Erre céloz a 
16. v. is (vö. 4,9!). Márk a sémát átveszi, de a tanítványok értetlenségének motí-
vumával (18a v.) új színt ad neki: nemcsak a sokaság, hanem a tanítványok is 
értetlenül hallgatják a példázatot. Tehát nem ők a biztosítékai Jézus tanítása 
helyes megértésének, hanem maga Jézus. 

Tartalmilag is többrétű a szakasz. A kiinduló téma a kultikus kézmosás, 
amelyet a zsidó hagyomány előír, de Jézus néhány tanítványa nem tart meg (1-
5vk.). Jézus válasza nem a konkrét vitapontra felel, hanem az egész hagyományt 
megkérdőjelezi. Mint „emberi hagyományt" értékeli és szembeállítja „Isten 
parancsolatával" (6-8 vk.). A hagyományhoz való ragaszkodás veszélyes voltát 
egy konkrét példán illusztrálja. A hagyomány adott esetben alkalmat jelent Is-
ten parancsolatának kijátszására. így fordítja vissza Jézus a vádat a vádlókra (9-
13 vk.). A kézmosás kérdése a későbbiekben sem kerül már elő. A sokaságnak 
szóló tanítás témája az ételek közötti zsidó különbségtétel, amelyet Jézus radi-
kálisan elvet (14kk). Ugyanezt a témát fejti ki bővebben a tanítványoknak szóló 
külön tanítás. A 17-19. vk. indokolják, hogy miért nem tehetik tisztátalanná az 
embert az ételek, a 20-23 vk. viszont az emberi tisztátalanság valódi forrására és 
annak megnyilvánulásaira mutatnak rá. 

Az egész szakasz fő témája a kultikus tisztaság kérdése, amely nemcsak Jézus 
és a zsidó írástudomány között jelentett éles ütköző pontot, hanem húsvét után 
az egyház és a zsidóság, sőt az őskeresztyénségen belül a zsidó- és a pogányke-
resztyénség között is (vö. ApCs 15). Természetesen nem egészségügyi, hanem 
kimondottan vallásos jellegű tisztaságról, ill. tisztátalanságról van szó. Az alap-
kérdés ez: mi teszi alkalmatlanná az embert a vallásos élet gyakorlására, azaz 
választja el Istentől? Már az Ó T számos utasítással határolja körül a kultikus 
tisztátalanság állapotát, valamint a tisztátalanná tevő cselekedeteket, ételeket 
stb. (vö. Pálfy·. Az Ótestamentum világa, 134 kk lpk. és Bev. C. 4.) Az írástudo-
mány ezeket tovább részletezte. Jézus viszont alapjaiban utasítja el azt a mági-
kus, dualista gondolkodást, amely a világ dolgaiban, az élet jelenségeiben kü-
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lönbséget tesz jó és rossz, tiszta és tisztátalan között. Szerinte Isten teremtett 
világában semmi sem rossz, tisztátalan, és ezért semmi, „ami az emberen kívül 
van", nem tehet tisztátalanná. Nem a „világ" teszi gonosszá az embert, hanem 
az ember teszi gonosszá a világot és az életet. Jézus ezzel a tanítással radikálisan 
támadta meg az egész ótestamentumi, zsidó kultikus gondolkodást. „Aki vitatja, 
hogy a tisztátalanság kívülről megy be az emberbe, az megtámadja a Tóra elő-
feltételeit és szövegét és magának Mózesnek a tekintélyét. Sőt ezen túlmenően 
megtámadja az egész antik kultikus élet előfeltételeit áldozati és engesztelő 
praxisával együtt. Más szóval: megszünteti az egész antik világ számára alapvető 
megkülönböztetést a temenos, a „szent" és a „profán" között, és ezért tud tár-
sává lenni a bűnösöknek" (Käsemann). 

Márk, a pogánykeresztyénség teológusa, Jézusnak ebben a minden kultikus, 
vallásos válaszfalat leromboló tanításában felismeri azt a nyitott kaput, amely a 
pogányok számára is szabaddá teszi az utat Istenhez. 

1 Megjelennek az ellenfelek (vö. 1,22; 2,16; 3,22). A jeruzsálemi írástudók-
nak különösen nagy tekintélye volt. Ha vidékre kiszálltak, széket adtak nekik, 
jeléül, hogy vallásjogi kérdésekben ők a szakemberek. Márknál Jeruzsálem a 
Jézus-ellenesség középpontja. 2 A „szakemberek" azonnal észreveszik a „sza-
bálytalanságot". κοινος = koinos = közönséges, tisztátalan, profán, szentségte-
len. - 3k Márk egy közbeszúrt megjegyzésben több zsidó tisztálkodási előírást 
is ismertet. Ezzel egyrészt jelzi, hogy a következőkben nem a kézmosás egyedi 
esetéről, hanem általában a kultikus tisztálkodás kérdéséről lesz szó. Másrészt 
elárulja, hogy elsősorban olyan pogány olvasókat tart szem előtt, akik ezeket a 
zsidó szokásokat nem ismerik. Ugyanakkor a szöveg arra vall, hogy maga Márk 
sem ismerte pontosan a zsidó rituális élet viszonyait és gyakorlatát. A kultikus 
tisztálkodás szabályai ui. elsősorban a templomi kultuszban résztvevő papokra 
vonatkoztak. A farizeusi kegyesség tendenciája volt, hogy e szabályokat minél 
nagyobb mértékben kiterjesszék a laikusokra is. A kultikus kézmosás Jézus 
korában egyes farizeusok önként vállalt kötelezettsége volt, de nem volt általá-
nos, az „összes zsidó" által gyakorolt szokás. Több kutató ezért arra gondol, 
hogy Márk talán az ő közelében élő, zsidó diaspóragyülekezet gyakorlatára utal. 
A diaspórában ui. gyakran szigorúbban betartották a farizeusi szabályokat, mint 
otthon, Palesztinában. 

Ugyancsak a pontos ismeretek hiányát mutatja a πυγμή νιψονται τας 
ξειρας = piigmi nipszontai tas cheiras kifejezés is (szó szerint: ököllel megmosták 
kezüket). Az „ököllel" való kézmosás a rabbihagyomány szerint egyenesen tilos 
volt. Ezért egyes kéziratok kihagyják a πυγμή = pügmé szót, mások πυκνά = 
pükna (= alaposan, erőteljesen)-re változtatják. Márk úgy ír ezekről a szokások-
ról, mint aki számára mindez idegen. Sőt a felsorolásban talán bizonyos irónia is 
megszólal. 
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A „vének hagyománya" (a kifejezést csak itt olvassuk az evangéliumokban!) 
azt a magyarázatot jelentette, amit az írástudók, a rabbik fűztek az ószövetségi 
törvényhez. A magyarázatok eredeti célja az volt, hogy az írott törvényt az élet 
konkrét helyzeteire alkalmazzák s ezzel megvédjék annak tekintélyét és érvé-
nyességét a mindennapi életben. Rabbinista kifejezéssel: a hagyomány „a tóra 
köré vont kerítés". Az írástudók szájhagyomány útján adták tovább nemzedék-
ről nemzedékre ezt az egyre növekvő törvénymagyarázati anyagot (halaka). 
Szándékuk az volt, hogy e hagyomány tekintélye és kötelező ereje azonos le-
gyen az írott törvényével, amit Kr. u. a 2. század vége felé el is értek. De már 
Jézus korában is erőteljes volt ez a tendencia. Mindenesetre ekkor még aligha 
tartozott a kultikus kézmosás a „vének", azaz a régebbi írástudók hagyományá-
hoz. Márk helyzetrajza itt sem pontos, illetve az jobban tükrözi a saját kora vita-
helyzetét, mint Jézus koráét. 5 Ugyanez látszik a vádoló kérdésből is. A megfo-
galmazás a húsvét utáni szituációra vall, amikor már nem Jézus, hanem a tanít-
ványok (= az egyház) a vádlottak és Jézus az, aki megvédi őket (vö. 2,18.24). Az 
ilyen megfigyelések azt mutatják, hogy az őskeresztyénség a Jézus-hagyományt 
nem puszta - modern értelemben vett - történeti érdeklődésből őrizte meg és 
adta tovább, hanem úgy, hogy Jézus harcát és egész művét a saját helyzetére és 
problémáira vonatkoztatva ragadta meg és fejezte ki. A maguk vitahelyzetére 
úgy tekintettek, mint amelyben maga Jézus harcol tovább a zsidó írástudomány-
nyal, mert az írástudók - mint egykor Jézustól - tőlük is azt követelik, hogy 
Járjanak" a vének hagyománya szerint. Ők azonban „Jézus szerint" járnak, őt 
„követik". A περιπατειν = peripatein ige (= körüljár, megy, jár, sétál) ilyen át-
vitt, erkölcsi értelemben csak itt található a szinoptikusoknál (János ev.-ban és 
Pálnál viszont gyakori). Itteni használata bizonyára azzal függ össze, hogy a 
megfelelő héber szóból HáLaK) származik a törvényt magyarázó hagyomány 
héber neve: halaka (= ami szerint járni kell). A szövegben tehát nem a kézmosás 
elmulasztásának egyszeri esetén van a hangsúly, hanem az általános zsidó vá-
don: a keresztyének nem követik a halakát! 6 Az átfogó vádnak megfelelően 
átfogó a Jézus magatartására támaszkodó keresztyén válasz is, amely a rabbik 
hagyományát „emberinek" minősíti és szembe állítja vele Isten „parancsolatát". 

A „képmutató" (υποκρτης - hüpokrités = látszatszent, színész) kifejezést a fa-
rizeusok is használták másokra. Nemcsak szubjektív, tudatos hazugságot és 
megtévesztést jelent, hanem jelölhet olyan téves - bár szubjektíve becsületes -
magatartást, kegyességet, amely a valóság, az élet téves szemléletéből fakad. Itt 
ez utóbbiról van szó. A farizeusok és írástudók azért képmutatók, mert azt hi-
szik, hogy a kegyesség, vagyis az Istennel való kapcsolat valódisága, igaz volta 
lemérhető azon, ami külsőleg látszik, azaz kegyes szokások, vallásos előírások 
megtartásán. 8 Ε tévedésükből következik a másik, hogy ti. háttérbe szorítják, 
„elhagyják" Isten parancsolatát, amely az ember „szívét", azaz legbenső, szemé-
lyes énjét követeli az élő Isten számára, és a kegyesség külső formáit megszabó 
emberi rendelkezéseket álítják középpontba, azokhoz „ragaszkodnak". 
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6 - 7 Mindez Ézsaiás próféta szavával is kifejezhető. Az idézet (Ézs 29,13) a 
LXX szövegét közli, amely módosítja az eredeti héber szöveg értelmét. Köz-
ponti szava a μάτην = maién (= hiába). Hiábavaló, értelmetlen az olyan kegyes-
ség, istentisztelet, amely a látható, ill. hallható külsőségekben és az ezekre vo-
natkozó szabályok, „parancsok" továbbadásában merül ki. Ez látszatkegyesség, 
amelyből éppen a „szív" hiányzik. 

9-13 A hagyományokhoz ragaszkodó farizeusi kegyesség keresztyén kritiká-
ját Márk egy újabb érvvel erősíti. Ebből kitűnik, hogy a kritika nem egy spiri-
tualizált, a lélek belső szférájára szorítkozó kegyesség érdekében történt. 9 A 
keresztyén hagyományból vett érvet a szokásos márki formula vezeti be: „és azt 
mondta nekik". A kezdő mondat még erőteljesebb kifejezésekkel ismétli a 8. v.-
et. Αθετειν = athetein•= félretesz, érvénytelenít, semmissé tesz. A zsidó kegyes-
ség a hagyomány érdekében semmissé teszi Isten parancsolatát. S ezt („szépen" 
καλώς = kalós) teszik, azaz mintha minden rendben volna. Észre sem veszik, 
milyen végzetes tévedésben vannak. 

10 A példa a 4. parancsolatot idézi (2Móz 20,12; 21,17). Isten parancsa és en-
nek megfelelően az igazi kegyesség külső megnyilatkozása mindig az emberek 
felé irányul és azok javát szolgálja. Az önmagával foglalkozó, öncélú kegyesség 
gyökerében hamis. Az emberek felé fordulás legközvetlenebb megnyilatkozási 
területe viszont a szülők tisztelete. Isten ezt halálosan komolyan veszi! 

I I A „Mózes ezt mondta" - „tipedig ezt mondjátok" szembeállítás tudatos. Ép-
pen azok, akik Mózes legfőbb képviselőinek tartják magukat, teszik semmissé a 
maguk emberi tanításával a Mózes által hirdetett isteni parancsolatot. A korbán 
szó (Márk megmagyarázza: „ajándék") egy fogadalomra vonatkozik. Valaki ön-
ként megfogadja, hogy valamely saját tulajdonát képező értéket, vagyont fel-
ajánl a templom javára. A felajánlott vagyont többé nem lehet más célra fordí-
tani, eladni. A fogadalmat tevő, mint haszonélvező, haláláig használta s halála 
után a templomra szállt. A fogadalom tehát magában véve jó célt szolgált. De 
irreális, életbénító volta azonnal kitűnt, mihelyt szükségessé vált a felajánlott 
vagyon értékesítése akár a felajánló, akár annak támogatásra szoruló szülei ér-
dekében. 12 Ha pedig a gyermek rossz viszonyban volt rászoruló szüleivel, 
akkor a korbán-fogadalom egyenesen kibúvót jelentett számára a 4. parancsolat 
kötelezése alól. Ilyen eset gyakran előfordult. - 13 A példából világos, hogy a 
hagyomány diktálta látszatkegyesség valóban „érvénytelenné teszi (ακυρουν = 
aküroun, jogi kifejezés) Isten igéjét (logos = logos)", mert szembeállítja „Isten ér-
dekét" Isten parancsával, azaz Istent önmagával. A jézusi etika számára „nincs 
olyan istentisztelet, amely feloldana az emberek, vagy éppen a szülők iránti 
kötelezettség alól" (Grundmann). - A példa mutatja, mennyire hamis és rossz az 
a hagyomány, amelyet az írástudók „továbbadnak", terjesztenek. S ez csak egy 
példa a sok közül! 

14 Sajátos márki fordulattal („és ismét odahívta") indul az újabb jelenet. Az 
ellenfelek nem válaszolnak. Vereségüket - azaz a zsidó, kazuisztikus törvény-
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vallás meghaladottságát - jelzi, hogy egyszerűen eltűnnek az elbeszélés látókö-
réből. Jézus hatalommal hívja magához a sokaságot. Honnan jönnek, - sőt: hol 
történik az egész? - nem tudjuk meg. Csak a téma fontos. Jézus őket részesíti az 
„emberi hagyományok" helyébe lépő, új isteni tanításban. Senki másra, csak 
őreá kell hallgatnia mindenkinek, hogy megértsék, mi az igazság ebben az el-
lenfelek által felvetett, döntő kérdésben. 

15 Maga a tanítás, amely „a vallások történetében egyike a legnagyobb 
mondásoknak" (Monteftore), túlmegy mindazon, amiről eddig volt szó. Itt már 
nem csak a „vének hagyományát" éri támadás (amit alkalomadtán liberálisabb 
gondolkodású rabbik is megtettek), hanem magát az ÓT-t és az annak kultikus 
törvényeire (vö. 3Móz 11-15; 5Móz 14,1-21 stb.) épülő egész zsidó vallásossá-
got. A „tiszta" és „tisztátalan" megkülönböztetése emberben, állatban ételek-
ben, cselekedetekben, kapcsolatokban, - az egész ÓT-t is áthatja. Ebben jut 
kifejezésre Izrael választottsági tudata is. Csak Izrael „tiszta", a pogányok „tisz-
tátalanok". Persze a kultikus, rituális tövények és az erkölcsi törvények elvileg 
egyenrangúak voltak. A gyakorlatban azonban a kultikus élet szabályai sokkal 
nagyobb figyelmet kaptak. A zsidó vallástörténetben többször is történt kísérlet 
arra, hogy az erkölcsi követelményeket a kultikus élet fölé helyezzék. Különö-
sen a próféták harcoltak ezért. De nem sok sikerrel. Jézus azonban a próféták-
hoz képest is valami egészen újat mond, amikor elutasítja az ételek között (s 
ezekkel együtt nyilván minden más vonatkozásban is) a „tiszta" és „tisztátalan" 
közötti kultikus megkülönböztetést. Isten előtt nincs ilyen megkülönböztetés, s 
ezért semmiféle „kultikus tisztátalanság" nem zárhat ki senkit Isten közössé-
géből. Ami Isten előtt valóban tisztátalanná tesz, ti. a bűn, az belülről, az ember 
bensejéből árad ki. 

16 Jézus mondatának hallatlan radikalitását nemcsak a zsidó vallásosság ve-
zetőivel való halálos összeütközése mutatja, hanem az a tény is, hogy a zsidóke-
resztyénség sem tudta hosszú ideig magáévá tenni ezt a tanítást (vö. ApCs 
10,10-16; 15; Rm 14; Gal 2,11-21; Kol 22,16-23; lTim 4,1-5; Tit l,14kk). Nem 
véletlen, hogy a Márk által használt hagyomány is úgy tünteti fel, mint rejté-
lyes, példázatszerű tanítást, amelyet csak az ért meg, akinek Isten „halló fület" 
ajándékozott (vö. 4,9.23), s ezért látták szükségesnek, hogy külön magyarázatot 
fűzzenek hozzá. 

17k A példázatszerű tanítás és a magyarázat kapcsolásáról és a márki sajátos-
ságról (értetienségi motívum; vö. 4,13) már szóltunk. A „ház", mint Jézus (és a 
tanítványok) visszavonulásának helye, Márk sematikus helymegjelölése (vö. 
2,1). Márk itt is azért érvényesíti a titokképzet vonásait, hogy világossá tegye: 
Isten kinyilatkoztatásának megértése mindenki számára kegyelem s e kegye-
lem „helye" Jézus halála és feltámadása, amelyre az értetlenségi motívum elő-
remutat. 
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A magyarázat két szakasza (18b. 19 és 20-23) Jézus mondatának két feléhez 
(15a és 15b) kapcsolódik. Előbb megismétli Jézus szavait (18b, ill. 20. v.), s ezu-
tán következik a tulajdonképpeni magyarázat (19., ill. 21kk vk.). 

18b-19 A magyarázat első része (19. v.) persze nagyon primitív, drasztikusan 
racionalista. Az írástudók is tudták, hogy az étel végül is „az árnyékszékbe ke-
rül". Jézus szava (15a) nyilván nem erre az egyszerű élettani folyamatra támasz-
kodik, hanem az egész teremtettség igenlésére. Ε primitív „magyarázat" talán 
már irónikus szándékú: a tisztának minősített étel is ugyanoda kerül, mint a 
„tisztátalan". - Vitás a 19. v. vége. Szokták így is fordítani: „...az árnyékszékbe, 
amely megtisztít minden eledelt". Ebben az esetben az iróniát fokozza: az ár-
nyékszékben minden étel egyforma lesz! Nyelvtanilag azonban valószínűbb a 
mi fordításunk. így a megjegyzés alanya Jézus. Ő „tisztított meg", azaz nyilvá-
nított tisztának minden ételt. Talán egy későbbi másoló marginális meg-
jegyzéséről van szó, amely idővel belekerült a szövegbe. Máténál nem találjuk. 

20 Jézus mondata második felének (15b) megismétlése után 21k követke-
zik ismét a részletező magyarázat, amely egy ún. bűnkatalógus. Az emberi go-
noszság megnyilvánulásainak ilyen összefoglalása a hellenista világ erkölcstaná-
nak stílusa volt, amelyet mind a hellenista zsidóság, mind a keresztyénség át-
vett (vö. Rm 1,29-31; Gal 5,19-21; lTim 1,9-10 stb.). A bűn nem ismer vallási, 
kulturális vagy népi határokat. A felsorolás ugyanakkor a konkrét helyzettől 
függően más és más. Máté változata kevesebb tagból áll és azok a tízparancsolat 
menetét követik (Mt 15,19). Márk 12 tagú változata - Mátéénál héttel több -
talán hellenista mintát követ. A 6 többesszám és a 6 egyesszám csak formai, 
stiláris sajátosság lehet. A felépítés elve megállapíthatatlan. - A két változat 
közös anyaga: a paráznaság, házasságtörés, lopás, gyilkosság, istenkáromlás. Má-
té külön említi - a 8. parancsolat szerint - a hamistanúzást. Márk különanya-
gából a telhetetlenség és gonoszság Rm 1,29-ben is együtt szerepel. Az irodalmi 
kapcsolás nyilván a gyakorlati megfigyelésre támaszkodik: a telhetetlen harácso-
lás minden gonoszságba beleviszi az embert. A „csalás"-hoz (δολος = dolos) vö. 
Ézs 53,9; Jn 1,47; ApCs 13,10; Rm 1,29; lPt 2,22. A „kicsapongás" (ασελγεια = 
aselgeia = zabolátlanság) talán a pogány lakomák tivornyáira céloz (vö. Gal 5,19). 
Az „irigység" = „gonosz szem" (οφθαλμος πονηρος = ophthalmos ponéros, 
hebraizmus)-hez vö. Mt 20,15. A „gőg" (υπερηφανια = hyperéphania, csak itt az 
ÚT-ban) a mások előtt kitűnni-akarást jelenti, a „büszkeséget", amely még 
Isten előtt sem tud megalázkodni. A melléknévi alakhoz - υπερήφανος = 
hyperéphanos - vö. Péld 3,34 (LXX) = Jak 4,6; lPt 5,5 és Lk 1,51; Rm 1,30, 2 
Tim 3,2. - Az „esztelenség" (αφροσύνη = aphrosyni) nem az értelmi képessé-
gek hiányát jelöli, hanem azt a „keményszívűséget" (vö. 6,52), amely nem is-
meri fel és ezért nem is számol Isten valóságával és az ő munkájával. A főnévi 
forma csak itt és 2Kor 11,1.17.21-ben található. A melléknévi formához - άφρων 
= aphrón — vö. Zsolt 14,1 (LXX: 13,1); Lk 11,40; Rm 2,20 stb. Tartalmilag tehát 
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azonos azzal a bűnnel, amit Jézus a tanítványok szemére vet (7,18: ασύνετος = 
asünetos). Talán nem véletlen, hogy a bűnkatalógus éppen ezzel fejeződik be. 

Mindezek a tettleges és gondolati bűnök, a szöveg szerint az emberi „szív"-
nek, vagyis az ember gondolati és akarati központjának „gonosz gondolatai" 
(διαλογισμοί κακοί = dialogismoi kakoi). Az ember mintegy kigondolja, elhatá-
rozza a bűnt, dönt a gonosz mellett, s ezért minden bűn a belső döntés megnyi-
latkozása, amelyért tehát sem Isten, sem az ő teremtett világa, hanem csak maga 
az ember felelős. A „bűn eredetének" ez a rajza elutasít minden ontológiai dua-
lizmust, amely a jó és rossz ellentétét Isten személyében, ill. a teremtettségben 
keresi (vö. Mt 12,33kk; Lk 6,43kk; Ágost. Hitv. 19. cikk). 

23 A záró mondat megismétli Jézus alaptételét: a bűn, vagyis mindaz, ami az 
embert „tisztátalanná" teszi, tehát elszakítja Istentől, „belülről", az emberből 
származik. 

Márkra jellemző, hogy nem szól az ugyancsak az emberi szívből származó 
„jó"-ról, mint Máté és Lukács (lásd az iménti helyeket!), noha a bűnkatalógu-
sokkal ún. erény-katalógusokat is szoktak szembeállítani (vö. Gal 5,22kk; Ef 4,17-
32; 5,8k stb.). „Ez nyilván azzal függ össze, hogy Márknál Jézus élete a kereszt 
és feltámadás előtt a nép és a tanítányok bűnének és értetlenségének felfedését 
szolgálja" (Baumbach). Sőt a közvetlen összefüggésben a szakasz ilyen negatív 
kicsengése azt jelzi, hogy az ember valódi tisztátalansága, azaz a szív gonoszsága 
zsidót és pogányt egyaránt kizár Isten közösségéből. Ezért mindkettőnek egy-
képpen szüksége van Jézus szabadító hatalmára. A következő szakaszok éppen 
azt példázzák, hogy Jézus átlépi a zsidó vallásosság korlátait, és a pogányokat is 
részesíti Isten megmentő közösségében. 

39. Jézus segít egy pogány asszonyon 7,24-30 - (Mt 15,21-28) 

(24) Onnan pedig útrakelt és elment Tírusz vidékére. Bement egy 
házba és azt akarta, hogy ne tudja meg senki, de nem tudott rejtve 
maradni; (25) sőt azonnal hallott róla egy asszony, akinek a leányá-
ban tisztátalan lélek volt, odajött és lábaihoz borult. (26) A z asszony 
pogány volt, szirofoníeiai származású. És kérte ót, hogy űzze ki leá-
nyából a démont. (27) ö pedig azt mondta neki: Hagyd, hogy előbb a 
gyermekek lakjanak jól, mert nem helyes elvenni a gyermekek ke-
nyerét és odadobni a kutyáknak. (28) De az így válaszolt neki: Igen 
Uram, és a kutyák az asztal alatt esznek a gyermekek morzsáiból. 
(29) És azt mondta neki: Ezért a szóért: eredj el, kiment leányodból a 
démon. (3) És elment haza és a gyermeket ágyban fekve találta és a 
démon már kiment. 
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Jézusnak a zsidó vallásosság kodátait átlépő magatartását (lásd az előző sza-
kaszt!) Márk e rövid, megragadó csodaelbeszéléssel illusztrálja. A démonűzési 
csoda csak rövid, elnagyolt keretül szolgál Jézus és a pogány asszony párbeszé-
déhez. Ez utóbbi az elbeszélés centruma, amely viszont tükrözi a pogánymisz-
szióval kapcsolatos őskeresztyén vitát. Valószínű tehát, hogy egy démonűzési 
csodaelbeszélés továbbformálásáról van szó. Hasonlóan kerül háttérbe a csoda 
2,1-12 és 3,1-6-ban is. 

Tanulságos a mátéi változattal való összehasonlítás. Máté zsidókeresztyén 
szemszögből mondja el az eseményt. A tanítványok közbenjáró szerepet kap-
nak. Márk pogánykeresztyén szempontokat tükröz. A tanítványoknak semmi 
szerepe nincs. Aligha eldönthető kérdés: vajon Máté Márk változatát dolgozta-e 
át (H. J. Held), vagy mindkettő mögött közös forrás áll (Dibelius), amelyhez talán 
Máté áll közelebb (Bultmann)} Mindenesetre Márk erőteljesen érvényesíti saját 
redakcionális, teológiai szempontjait. 

Bizonyos párhuzamos vonások találhatók a kapernaumi százados történeté-
ben (Mt 8,5kk = Lk 7,lkk = Jn 4,46kk). így pl. a „távgyógyítás", amely mindkét 
esetben pogánnyal történik s egyébként nem fordul elő. Talán ez a vonás is a 
missziói tendenciát tükrözi: Jézus „hatása" túlnő Izrael keretein, a pogányok, a 
„távollevők" felé, és ott maradéktalanul pozitív fogadtatásra talál. 

24 A történeti folyamatosságot biztosító bevezetés Márk munkája. A kapcso-
lás persze laza. Az εκείθεν = eketthen-1 (= onnan) 6,53-ra (Genezáret), vagy 7,17-
re („ház") szokták vonatkoztatni. De lehet, hogy Márk csupán tartalmi vissza-
utalást tesz: az őt vádoló és elutasító zsidó kegyesség „helyéről" távozik Jézus 
és a pogány világ felé fordul. Az αναστας απηλθεν = anastas apélthm (= felkel-
vén elment) Márk kapcsoló formulája (vö. 1,35; 10,1). Menekülésről persze 
nincs szó. Ez a gondolat Márknál teljesen hiányzik (vö. 6,32k). A „ház" (vö. 2,1) 
és a rejtőzni akarás (vö. 9,30) a „nem tudott rejtve maradni" kontraszttal együtt 
(vö. 1,45) Márk titokképzetéhez tartozik. Értelme: Jézus isteni hatalmának 
minden megnyilatkozása „titkos kinyilatkoztatás", amely túlutal önmagán a 
kinyilatkoztatás végső helye, a kereszt felé. Viszont mivel Jézus hatalma már 
földi útja során is valóságos hatalom, ezért lehetetlen, hogy rejtve maradjon és 
híre ne mozgasson meg mindenkit, akár zsidó, akár pogány. 

Tirusz, tengerparti város vidéke a Galileától északra, a Földközi tenger partja 
mentén húzódó Fönícia tartomány legdélibb területe. Pogány lakossága ellen-
szenvvel viseltetett a zsidóság iránt. 

25 Jézus híre e pogány környezetben is feltartóztathatatlanul terjed, és 
„azonnal" eljut a segítségre szoruló asszonyhoz, aki azt - akárcsak a vérfolyásos 
asszony (5,27k) - teljes bizalommal fogadja. Bizalmát és Jézus hatalmának fel-
ismerését jelzi, hogy „lábaihoz borul" s ezzel kiszolgáltatja magát neki. Abban 
viszont Jairushoz hasonlít (5,22k), hogy nem önmagáért, hanem beteg gyerme-
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kéért fordul Jézushoz. (A „megszállottság"-hoz vö. 1,23 magyarázatát és 5,lkk 
bevezetését.) 

26 Máté a föníciaiakra használt zsidó megjelöléssel „kánaáni"-nak mondja 
az asszonyt. Márknál kettős megjelölést talalunk. A „szirofóníciai" jelző az asz-
szony származását jelöli. Fönícia Kr. e. 64-től Szíria római provinciáihoz tarto-
zott. A megjelölés egyben megkülönbözteti az itteni föníciaiakat az Afrika 
északi partján, Karthágó környékén lakó libofóníciaiaktól (Líbia). Persze a „sziro-
föníciai" megjelölés nem nagyon volt használatos. Különösen Palesztinában 
élők egyszerűen csak „föníciaiakéról beszéltek. Ez azt sejteti, hogy Márk ha-
gyományát nem palesztinai környezetben fogalmazták meg. Egyes kutatók 
viszont bizonyos szövegváltozatokból arra következtetnek, hogy a szövegben 
eredetileg nem Συροφοινικισσα - Sürophoinikissa, hanem Χηρα Φοινικισσα 
= chéra Phoinikissa (föníciai özvegy) állt. Ez esetben megnőne annak az egyéb-
ként is meglevő feltételezésnek a valószínűsége, hogy az elbeszélés alapformája 
a „sareptai özvegy" történetének (lKir 17,8-24) hatása alatt formálódott ki. 
(Sarepta is Föníciában van, Tírusztól északra.) De a szövegváltozat bizonytalan 
és a párhuzam is nagyon távolinak tűnik. 

Mindenesetre Márknak még fontosabb a Ελληνις = Hellénis jelző, amit talán 
ő maga fűzött a szövegbe. Értelme vitás. Jelenthet: a) görög nemzetiségű, b) 
görögül tudó, hellenista műveltségű, c) vallásilag nem zsidó, tehát „pogány" 
nőt. Az első esetről nem lehet szó. A másodikra többen is gondolnak (pl. Schnie-
wind) s ebből következtetéseket szoktak levonni Jézus „kétnyelvűségére" 
(arám-görög), ami önmagában nem lehetetlen, bár biztos adatunk nincs reá. 
Márk összefüggésében azonban csak a harmadik eset tematikus, ahogyan ez az 
egész elbeszélésből világos. 

Jézus pogány házban, pogány asszonnyal van egy fedél alatt. Kegyes zsidó 
egyiket se tette volna. Márk erre nem is reflektál. Számára természetes, hogy 
Jézus átlépi a zsidó kegyesség korlátait. Máté - jellemző módon - utcai jelenet-
ként írja le az eseményt. 

Az asszony kérését Márk csak egy rövid mellékmondatban közli, hogy annál 
inkább kiemelje a következő párbeszédet. 

27-29 A párbeszéd maga tulajdonképpen egy meglepő „vitabeszéd" 
(Bultmann), ahol végül is Jézus a legyőzött, és a pogány asszony Jézus iránti 
feltétlen bizalma diadalmaskodik (a „hit" szó csak Máténál olvasható). Az elbe-
szélés tehát nem Jézus, hanem az asszony szavaival éri el csúcspontját: Isten 
asztalánál, amelynek javait Jézus osztja ki, a pogányoknak is van helyük, még ha 
morzsák jutnak is nekik! 

27 Jézus hasonlatában éles formában jut kifejezésre a zsidóság választottsági 
tudata. Csak ők „Isten gyermekei" (vö. 5Móz 14,1; Ézs 1,2; 43,6 ; Rm 9,4 stb.)! 
A pogányokat viszont megvető hangsúllyal „kutyáknak" nevezték, ami keleten 
igen bántó, csúfoló szó volt. Sértő élét aligha veszi el, hogy nem vad, hanem 
szelíd, a házhoz tartozó kutyákról van szó a hasonlatban. Nem jelent enyhítést a 
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kicsinyítő forma sem (κυναριον = kiinarion), ami az akkori görög köznyelvben 
inkább beszédmodor volt, mint tudatos kicsinyítés (vö. pl. 14,47: ωταριον = 
ótarion). A sértő fogalmazásnál még súlyosabb kérdés: vajon Jézus valóban vál-
lalta ezt a „dogmatikus" (G. Dehn) zsidó partikularizmust? Küldetését valóban 
csak Izrael körére korlátozta és annak perspektívájába nem tartoztak bele a po-
gány népek? (Lásd később!) 

A hasonlat elutasító élét jelentősen enyhíti a csak Márknál található beveze-
tő mondat: „Hagyd, hogy előbb a gyermekek lakjanak jól..." Míg Máténál Jézus 
szava radikális elutasítás, amelyet csak az asszony „nagy hite" tör át, addig 
Márknál ez az enyhítő mondat mintegy kapaszkodót, biztatást ad az asszonynak. 
Kérése nem reménytelen, de tudomásul kell vennie egy bizonyos „sorrendet", 
amely szerint előbb a „gyermekek", tehát Izrael népe részesül az ő isteni ha-
talmának kinyilatkoztatásában s csak azután kerülnek sorra a pogányok. 

28 Az asszony mély tisztelettel „Úr"-nak szólítja Jézust (a κύριος = kürtös 
egyébként Márknál nem fordul elő, mint megszólítás). Nem sértődik meg, sőt 
alázatosan vállalja az éles megkülönböztetést. Igent mond a „sorrendre". De 
mégsem vár a „sorára", hanem szaván fogja Jézust, és a hasonlatból igazolja azt a 
lehetőséget, hogy Jézus azonnal segítsen. Nem kér többet, csak amit a hasonlat 
is megenged. Morzsa a kutyáknak is jut az asztal alatt! S ezzel csak méginkább 
meghajol Jézus hatalmának mérhetetlen nagysága előtt, amelyből egy morzsá-
nyi is elég, hogy a gyermek meggyógyuljon. 

29 A „vita" az asszony győzelmével végződik. Jézus igazat ad neki. Mintegy 
magáévá teszi a szavát. Az asszony olyan „igét" (λογος = logos!) mondott ki, 
amely a végső szót jelenti a kérdésben, és amelyhez Jézusnak sincs mit hozzá-
fűznie, csupán cselekednie annak alapján. Az asszony „igéje" rést tör a zsidó 
választottsági öntudat kerítésén és utat nyit, hogy Jézus segítő hatalma a pogá-
nyokra is kiáradjon, ők is részesedjenek Jézus „kenyeréből". Nem vitatja Izrael 
elsőbbségét, de nem is engedi, hogy ez az elsőbbség kizárólagossággá szűkül-
jön. 

Bizonyára tudatos vonása az elbeszélésnek, hogy - Mátétól eltérően - nincs 
szó az asszony „hitéről". Nem kivételes, egyedi esetről van szó csupán! Jézus 
nem az asszony személyes hite, hanem a minden pogányra érvényes „ige" 
alapján cselekszik. A gyermek gyógyulása ennek csak egyik példája. 30 Ezért 
nincs hangsúly a csoda megtörténtén. Hiányzik a csodaelbeszélésekre jellemző 
csodálkozás, az ún. zárókórus is. Csupán a hazatérő anya konstatálja, hogy igaz 
az egyetemes, minden pogányra érvényes ige: „...a kutyák esznek a gyermekek 
morzsáiból." 

27 Térjünk vissza még a 27. v. kérdésére. Mátéval összehasonlítva valószí-
nű, hogy az enyhítő, bevezető mondat (27a) Márk kiegészítése. Máténál csak 
maga az elutasító hasonlat olvasható és egy még radikálisabb mondat: „Nem 
küldettem, csak Izrael házának elveszett juhaihoz!" (vö. Ez 34,16), amelyet 
Máté a tanítványok küldetésére is alkalmaz (Mt 10,5k). Ez a kizárólagosság 
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aligha volt jellemző Jézusra! Bár igehirdetésében a pogánymisszió kifejezett 
gondolata nem található, az egész hagyomány alapján kétségtelen, hogy éppen 
ellenkezőleg ítélte meg mind a zsidóság választottságát, mind a pogányok hely-
zetét (vö. pl. Mt 8,1 lk = Lk 13,28k). A zsidó vallásos vezetőkkel való konfliktu-
saiban is éppen azokon a pontokon támadta a zsidó kegyességet (asztal-
közösség, böjt, szombat, rituális tisztaság, templomi kultusz stb. vö. 2,13-3,6; 
7,15; 11,17), ahol az éppen választottsága védelmében határolta el magát élesen 
a pogányságtól. Egyenesen azt kell mondanunk, hogy Jézus a zsidó kegyesség 
kritikájával - amely neki a keresztet jelentette! - készített utat a pogányoknak 
is Isten országába, és adott alapot a pogánymissziónak. Hogyan illenék ebbe a 
képbe az asszonynak szóló radikális elutasítás?! 

De a textuson belül is aránytalanul súlyos válasz az asszony kérésére Jézus 
hasonlata. Hogyan is rövidítette volna meg a „választott népet" egy pogány 
gyermek meggyógyítása? És hogyan egyeznék az elutasítás a minden szenve-
dőn könyörülő Jézus képével? 

Luther azzal a közismert gondolattal oldotta fel az ellentmondást, hogy Jézus 
csak próbára tette az asszony hitét, de kezdettől fogva megvolt benne a segítő-
készség. így szerinte a textus azt a hitet prédikálja, amely Isten elutasító 
„nem"-je mögött felismeri kegyelmes „igen"-jét, és ahhoz szilárdan ragaszko-
dik. Ε magában véve igaz és szép teológiai gondolatnak azonban ebben a tex-
tusban nincs támpontja, és csak indokolatlan pszichologizálással olvasható ki 
belőle. Mindenesetre Luther megoldása jelzi, hogy számára is idegen és el-
lentmondásos volt az a Jézus-kép, amely a hasonlatból előtűnik, és a próbára 
tétel gondolatával ezt akarta enyhíteni. Hasonlóképpen ezért enyhített maga 
Márk is 27a-val. 

Hogyan tekintsünk tehát Jézus és az asszony párbeszédére? Ismét kitűnik itt 
a hagyománytörténeti kutatásnak az a felismerése, hogy az őskeresztyénség 
nem puszta történeti érdeklődéssel tekintett vissza Jézus történetére, hanem 
abba belefoglalta saját problémáit, vitáit, illetve azokra tekintve fogalmazta meg 
és formálta az egyes hagyományegységeket. Itt sem egyszerűen Jézus és egy 
pogány asszony vitájának vagyunk tanúi, hanem annak a teológiai ellentétnek, 
amely az őskeresztyénségben oly éles vitákat váltott ki a pogánymisszióval kap-
csolatban. A „jézusi" álláspont annak az apokaliptikus gondolkodású zsidóke-
resztyén csoportnak a véleményét tükrözi, amely a pogánymissziót ellenezte, 
mert az apokaliptikus történetszemléletnek megfelelően a pogány népek meg-
térését a végső idő eseményének tartotta (vö. Ézs 2,2-4; Jel 14,6k stb.). Ők for-
máltak jézusi tételt abból a tényből, hogy Jézus földi útja során nem ment a 
pogány népek közé, nem kezdett pogánymissziót, hanem „Izrael házának elve-
szett juhait" kereste. - Az asszony érvelésében viszont a missziói keresztyénség 
álláspontja tükröződik. Számukra a pogánymisszió eredményessége kétségte-
lenné tette, hogy a pogányok is eljuthatnak a Krisztus-hitre (vö. ApCs 10,45; 
15,7kk stb.), és hitük ténye egyszerűen áttörte az apokaliptikus várakozások 
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rendjét (mátéi változat). Sőt felismerték, hogy a földi Jézus művében - ha köz-
vetve is - már benne van a pogánymisszió perspektívája is. Ezért elismerték 
ugyan Izrael elsőbbségét (a πρώτον = próton-hoz vö. Rm 1,16; 2,9k), de szembe-
szálltak azzal a szándékkal, amely a Jézusban megjelent üdvösséget a zsidóság 
számára akarta kisajátítani, és ragaszkodtak Jézus evangéliumának világigényé-
hez. 

Az elbeszélést tehát nyilván a missziói keresztyénség körében fogalmazták 
meg a fenti zsidókeresztyén álláspont - és Jézus-kép! - cáfolataként. Ez a ha-
gyománytörténeti háttere annak - a hagyományban páratlan - jelenségnek, 
hogy egy vitában „Jézus" vereséget szenved. 

Végül Márk összefüggésében még egy szempontra kell figyelnünk. Több 
kutató is felhívja a figyelmet az éppen 27a-ban szereplő χορταζειν = chortadzein 
igére (= megelégíteni, jóllakatni), amely a két kenyércsodában is hangsúlyos 
(6,42; 8,4.8). Ez a vezérszó-kapcsolás egyik eszköze az ún. kenyér-motívumnak. 
Márk bizonyára ezzel is (vö. 6,52; 8,19kk) tudatosan utal a kenyércsoda különös 
jelentőségére, s itt talán éppen előre, a második kenyércsodára, amely az ő 
kompozíciójában szintén pogány környezetben történik. Jézus isteni hatalma 
olyan kimeríthetetlen, hogy abból nemcsak egy pogány gyermek, de a pogá-
nyok sokasága is megelégülhet, és még azután is bőséges a maradék! Valószínű, 
hogy a kenyércsoda ismétlődése mögött ez a teológiai gondolat áll. 

40. Jézus a süketnémák gyógyítója 7,31-37 (Mt 15,29-31) 

(31) És ismét eltávozott Tírusz vidékéről, és elment Szidonon át 
Galilea tengeréhez a Tízváros vidékén keresztül. (32) És visznek 
hozzá egy dadogó süketet és kérik öt, hogy tegye reá a kezét. (33) És 
félrevonta őt a sokaságtól egymagában, ujját a fülébe dugta, majd 
köpött és megérintette a nyelvét, (34) és feltekintett az égre, sóhajtott 
és azt mondja neki: Effata, azaz: Nyílj meg! (35) És megnyílt a füle, 
és nyelvének köteléke azonnal megoldódott, és rendesen beszélt. (36) 
És megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el; de bármeny-
nyire parancsolta nekik, annál inkább hirdették. (37) És mérhetetle-
nül megdöbbentek és ezt mondták: Mindent jól cselekedett, a sükete-
ket is hallókká teszi, a némákat is beszélőkké. 

Ε hagyományos elbeszélés ideiktatása Márk szerkesztő munkájának céltuda-
tosságát mutatja. Az előző két szakaszban a zsidó vallásosság határait átlépő és a 
pogány világ felé nyitott Jézus állt előttünk, akit ellenállás és értetlenség vesz 
körül. Itt azt a Jézust látjuk, aki azon fáradozik, hogy megnyissa a süket ember 
fülét, hogy „hallja és értse" őt (vö. 14. v.) és megoldja az ember nyelvét, hogy az 
megtalálja a helyes szót, az „igét", mint a pogány asszony (vö. 29. v.). Az ő taní-
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tásának és tetteinek megértése és hirdetése mindig az ő isteni hatalmának aján-
déka. Magukban még a tanítványok sem képesek erre (18. v.)! ő viszont meg 
tudja ezt cselekedni a pogányokkal is. Erre példa a süketnéma, aki - Márk ösz-
szefüggésében - szintén pogány. Nyilvánvaló tehát, hogy Márk szimbolikus 
értelemben használja ezt az elbeszélést, akárcsak a vak meggyógyításának tör-
ténetét is (8,22-26). Magát a szöveget Márk két ponton bővítette: tőle szárma-
zik a 31. és 36. v. 

A leírás egyébként jellegzetesen tükrözi a hellenista csodaelbeszélések stí-
lusát. Szinte halmozódnak benne az ókori mágikus gyógyítás „eszközei" 
(„félrevonta", „ujját a fülébe dugta", „köpött" stb.), ami persze az ókorban nem 
volt olyan idegen, mint ma. - A mágikus csodaképzetekhez érdekesen kapcso-
lódik a 37. v. ótestamentumi utalása (lMóz 1,31; Ézs 35,5k), amely Jézus gyó-
gyítását úgy jellemzi, mint a végső üdvidő megjelenését, s ezzel Jézust, mint 
páratlan isteni küldöttet, magasan kiemeli az ókori csodatevők sorából. Ez a 
záróvers eredetileg talán egy több tagból álló csodagyűjtemény lezárása lehe-
tett, amely a csodaelbeszéléseket értékeli, és korrigálja a bennük érvényesülő 
csoda-krisztológiát. Az ilyen értékelő gyűjtés a gyülekezetek tanítói munkájá-
ban történhetett. Innen vehette Márk is, aki a gyűjteményt felbontotta és csak a 
neki szükségeset vette át. (Talán ehhez a gyűjteményhez tartozott 8,22kk is.) 

Máté, aki egyébként - Lukácstól eltérően - híven követi Márkot, itt kihagy-
ja a konkrét csodaelbeszélést és helyette Jézus gyógyítási csodáinak szum-
máriumszerű felsorolását adja. Ezzel még inkább kihangsúlyozza, hogy Jézus 
csodáiban „Izrael Istene" cselekszik, és a prófétai ígéret teljesedik be. Ezért, 
bár így a süketnéma meggyógyítása csak Márknál található, itt sem indokolt az 
ős-Márk feltételezése (vö. 4,26-29 bevezetését!) 

31 Míg Máténál Jézus Tírusz (és Szidon) vidékéről egyenesen visszatér a 
Galileai tengerhez, addig Márknál egy hatalmas körutat tesz. A körút azonban 
földrajzilag kb. olyan képtelenség, mintha valaki Jászberényből Szolnokra 
Gyöngyösön át, a Nagykunságon keresztül akarna elmenni. Nyilvánvaló, hogy 
Márk nem ismerte pontosan Palesztina földrajzát. Csupán annyit tudhatott, 
hogy a felsorolt vidékek Galileát körülvevő, pogánylakta területek. És számára 
csupán ennyi volt fontos. Jézus a pogányokat is felkeresi, mert küldetése világ-
igényű, amelyből senki nincs kizárva. Hasonló teológiai jelentősége van Márk-
nál Galileának is: a pogány világ felé nyitott működési területe Jézusnak, akit 
„Jeruzsálem" elvetett. 

32 A névtelen jóltevők (a 33. v.-ben „sokaság") tudnak Jézus gyógyító 
hatalmaról és bizalommal fordulnak hozzá, hogy „tegye reá a kezét" (vö. 5,23), 
mert az számukra egyet jelent a gyógyulással. - A süketség általában megrontja 
a beszélőképességet is. A beteg itt nem „néma" (csak a 37. v.-ben van szó né-
maságról), hanem μογι,λαλοσ = mogjlaloq (= alig, nehezen beszélő). A kifejezés 
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nyilvánvaló utalás Ézs 35,6 LXX szövegére. Egyébként sem az ÚT-ban, sem a 
LXX-ban nem fordul elő. 

33 Jézus a kérésre a gyógyítással felel. Maga a leírás - mint utaltunk rá - Jé-
zust mágikus csodatevőként jellemzi. Az egyes gesztusok állandóan visszatérő 
vonásai az ókori csodaelbeszéléseknek. A csoda titokzatos esemény, s ezért a 
nyilvánosság kizárásával történik. A fülbe dugott ujj mintegy közvetíti a csoda-
tevő erejét, amely áttöri a süketséget, és utat nyit a hallásnak. A köpés jelenthet 
gyógyító eszközt (különösen szembetegségeknél, vö. 8,23; Jn 9,6), de jelenthet 
elhárító, védekező gesztust is betegségekkel (Gal 4,14), ill. démoni erőkkel 
szemben. Bár a kettő között nincs éles különbség, itt talán az utóbbira kell in-
kább gondolnunk. (Arról nincs szó, hogy Jézus az ujjára köpött.) A nyelv érinté-
se is a gyógyító erő közvetítését jelenti. A „megkötözött nyelv" (vö. 35.v.) 
mintegy kimozdul bénultságából. 34 Az „égretekintés" - egyébként az imád-
ság általános kísérő gesztusa (vö. 6,41; Zsolt 121,1; 123,1; Lk 18,13; Jn 17,1 stb.) 
- itt talán több, mint imádság. Kifejezi a csodatevő rendkívüli kapcsolatát az 
„éggel", ahonnan rendkívüli ereje származik. A „sóhajtás" a különös megter-
heltség, erőpróba kísérője (vö. 8,12; Rm 8,23; 2Kor 5,2.4; Zsid 13,17; Jak 5,9). Az 
antik varázsszövegekben ez is, mint varázseszköz szerepel, amely megelőzi a 
varázsigét. A csodatevő mintegy nekilendül, hogy véghezvigye a rendkívülit. 
Varázsigeként hat a görög nyelvű elbeszélésben az araméi szó is, EJfata, amit 
azonban felold a fordítás: „Nyílj meg!" (vö. 5,41) - Az egész leírás úgy jellemzi 
Jézust, mint aki rendelkezik az ókori csodatevők minden fegyverével és így 
küzd, harcol az ember gyógyulásáért. Ez a küzdő, indulatokkal telt Jézus-kép 
Márkra is jellemző (ö. 1,41). 

35 A betegség démonikus hátterét sejteti már a megszólítás is, „nyílj meg!", 
ami nem a beteg testrészeknek, hanem magának a betegnek, tehát az egész 
embernek szól. Hasonlóképpen démonikus megkötözöttségre utal a gyógyulást 
demonstráló leírás is. Jézus harca következtében a beteg megszabadult a dé-
moni hatalom kötelékéből. - A fül gyógyulásához „azonnal" kapcsolódik a 
nyelv gyógyulása is. Ahol a „hallás" (ωτα - óta helyett ακοαι = akoai!) rendbe 
jön, ott a nyelv is megtalálja a helyes (ορ&ως = orthós) szót. 

36 A teljesíthetetlen hallgatási parancs és annak megszegése tipikus márki 
vonás (vö. l,44k stb.), amely egy pillanatra megakasztja az elbeszélés menetét 
és túlutal a konkrét eseten. A tiltás azt jelzi, hogy a csoda nem elegendő Jézus 
személye titkának kifejezésére, mert az csak Jézus halála és feltámadása által 
lesz nyilvánvalóvá. A tiltás megszegése viszont arra utal, hogy Jézus hatalma, 
amely megnyitja a süket fület és megoldja a dadogó nyelvet, ellenállhatatlanul 
utat tör magának és a sokaságot is hírnökeivé teszi (εκηρυσσον = ekérüsson!). 
Sőt, ami itt rendkívüli esetként történik, az húsvét után mindenütt történni fog 
az egyház kérügmája által. A κηρυσσειν = kérüssein ige itteni használata talán 
biztató utalást is jelent az apostolok nélkül maradt második nemzedék problé-
májára: nemcsak az apostolok, hanem mindenki hordozója lehet a kérügmának. 
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37 Ilyen kérügmaként hangzik itt a csodaelbeszélés zárókórusa, amely -
mint említettük - egy csodagyűjtemény summázó lezárása lehetett. Erre vall a 
„mindent" szó és különösen a többesszám („süketeket... némákat..."), amely a 
konkrét esetet általánosítva jellemzi Jézus működését. Ez az általánosítás már 
szimbolikus értelmű, akárcsak Ézs 35,5k, amelyre utal. De a „mindent jól cseleke-
dett" mondat is ótestamentumi igére emlékeztet. lMóz 1,31 (LXX) szerint 
„látta Isten mindazt, amit csinált és íme igen jó". Vagyis megérkezett az Ézsaiás 
gyönyörű képeivel megrajzolt, üdvösséges örömidő, amelyben Jézus által maga 
Isten gyógyít meg minden nyomorúságot és állítja helyre a teremtettség jó 
rendjét. 

Márk összefügésében viszont anriál inkább fokozódik így a feszültség, amely 
egész könyvén feloldatlanul vonul végig: „kicsoda ez?" (4,41). Erre a 
krisztológiai kérdésre a sokaság elismerő, dicsérő szavai nem jelentenek választ, 
sőt azok riadt megdöbbenésből fakadnak (az εκπλησσειν = ekpléssein-hez vö. 
1,22). Látják, elismerik, sőt hirdetik a rendkívüli tényeket, de a „szerzőt" nem 
ismerik fel. A csoda önmagában ehhez elégtelen s az ember magában képtelen. 
A feszültség feloldásának lehetőségét mégis ők maguk mondják ki: maga Jézus 
az, aki a süket füleket megnyithatja és a néma nyelveket megoldhatja, hogy az 
emberek megérthessék és helyesen vallhassák meg az ő titkát. Fontos a jelen 
idő: „hallókká... beszélőkké teszi (ποιεί = poiei)!" Ez a munka tehát éppen most 
folyik. Jézus éppen ezért küzd és fáradozik, akárcsak ennek a testileg néma és 
dadogó embernek a gyógyulásáért. De ezzel a munkával csak a kereszten végez, 
ahova egész földi útja is irányul. Ott viszont éppen egy pogány lesz az első, aki 
megérti és kimondja Jézus személyének titkát (15,39). Márk koncepciója sze-
rint csak ott kap teljes krisztológiai mélységet a sokaság kérügmája: „Mindent 
jól cselekedett..." 

41. Jézus megelégít 4000 embert - 8,1-10 (Mt 15,32-39) 

(1) Azokban a napokban, mivel ismét nagy volt a sokaság és nem 
volt mit enniök, odahívta a tanítványokat és azt mondja nekilc (2) 
Szánakozom a sokaságon, mert már három napja kitartanak mellet-
tem és nincs mit enniök; (3) és ha éhesen bocsátom őket haza, kidől-
nek az úton; és némelyikük messziről érkezett. (4) És tanítványai így 
feleltek neki: Honnan tudná valaki megelégíteni ezeket kenyérrel itt 
a pusztában? (5) És megkérdezte tőlük: Hány kenyeretek van? Azok 
pedig ezt mondták: Hét. (6) És felszólítja a sokaságot, hogy teleped-
jenek le a földre. És vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte és ta-
nítványainak adta, hogy tegyék eléjük, és a sokaság elé tették. (7) És 
volt néhány kis haluk is: megáldotta és azt mondta, hogy azokat is 
tegyék eléjük. (8) És ettek és jóllaktak és felszedték a maradék dara-
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bokát, hét kosárral. (9) Mintegy négyezren voltak. És elbocsátotta 
őket. (10) És azonnal beszállt a hajóba a tanítványaival, és elment 
Dalmanuta vidékére. 

Vö. 6,34-44 és 8,14-21 magyarázatát! 

A kenyércsoda e második változatában az események menete a döntő pon-
tokon azonos az elsőével. Ugyanakkor jelentős eltérések is vannak, amelyek 
elegendő okot jelentettek Márknak, hogy a két változatban két külön esemény 
leírását lássa. Történetileg persze képtelenség, hogy a tanítványok az első ke-
nyércsoda ismeretében másodszor is ugyanolyan értetlenül állnak a felvetett 
kérdés előtt. De Márk számára éppen ez a képtelenség jó irodalmi eszköz arra, 
hogy megmutassa a tanítványok teljes vakságát, értetlenségét Jézus iránt, és 
ezáltal azt is, hogy a csoda képtelen az embert hitre vezetni. Vagyis a másod-
szori közlést teológiai s nem történeti meggondolások motiválták. 

Maga az elbeszélés tehát a kenyércsoda egy sajátos hagyománytörténeti vál-
tozata. Az első változatot bizonyára zsidókeresztyén környezetben fogalmazták 
meg. Ez viszont hellenista, pogánykeresztyén hátteret sejtet. Sajátosságai az 
elsővel való összehasonlításból tűnnek elő. 

1 Az „azokban a napokban" apokaliptikus eredetű (vö. 13,17.24) kifejezés 
1,9-ben Jézus megjelenésének páratlan idejét jelzi. Ezeken kívül csak itt talál-
juk, mint a történeti folyamatosságot jelző márki formulát. Tehát Jézus most is 
pogány környezetben van. „Ismét", azaz itt is sokaságot vonz magához. A vers 
fogalmazása, szóhasználata Márk stílusára vall (πάλιν = palin, προσκαλε-
σαμενος -proskalesamenos-hoz vö. 7,14 stb.), később viszont több olyan kifeje-
zést találunk, amelyek csak itt fordulnak elő Márknál (προσμενειν; νηστις, 
εκλυειν, ερημιά, περίσσευμα - prosmenein, néstis, eklüein, erémia, perisseüma 
stb.). Vagyis Márk egy irodalmilag rögzített szöveget vett át és illesztett saját 
összefüggésébe. 

A rövid helyzetrajz máris felveti a problémát, amit majd a csoda old meg. Ez 
az indítás egyszerűbb, áttetszőbb, mint az első változaté. Fontos különbség, 
hogy itt minden tekintetben Jézus a kezdeményező és a tanítványok szerepe 
passzív. 2 Hasonlóképpen Jézus szánakozása - a pásztor-motívum és a tanításra 
való utalás nélkül - közvetlenül a sokaság éhségére vonatkozik. Tehát míg ott 
Jézus elsősorban a lelki táplálékot osztogatja, s ehhez csak esetleges módon 
kapcsolódik a testet tápláló kenyércsoda, addig itt kezdettől fogva az emberek 
testi ínségét látó és azzal törődő Jézus áll előttünk. A „három nap" említése 
(csak itt!) csupán az ínség teljességét húzza alá, tehát fokozó szerepe van, és 
ezért nincs szó arról, hogy mi történt e három napon. Jézus körül egy kiéhezett 
sokaság! 3 Ez a csoda nagyságát előkészítő kontraszt tovább fokozódik annak 
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számbavételével, hogy mi történne velük ha éhesen térnek haza. Sőt még ezt is 
aláhúzza egy utólagosnak tűnő, csak Márknál olvasható megjegyzés: „némelyikük 
messziről érkezett", amellyel talán maga Márk utal a pogányokra. Már az ÓT, de a 
rabbinista szóhasználat is gyakran különbözteti meg a pogányokat és a választott 
nép tagjait a „messze" (μακρόθεν = makrothen vagy μακραν = makran) és „kö-
zel" (εγγύς — engüs) ellentétpárral, amely Istenhez való viszonyukat, „távol-
ságukat" jelölte (nyilván a jeruzsálemi templomhoz viszonyított földrajzi távol-
ságból kiindulva). A megkülönböztetést az őskeresztyénség is átvette (vö. ApCs 
2,39; 22,21; Ef 2,13.17). Márk tehát a megjegyzéssel azt mondja, hogy a szána-
kozó Jézusnak külön gondja van a pogányokra. Ők is részesednek a készülő 
csodában. Nekik is helyük van Jézus „asztalánál". 

4 Jézus, aki kezdettől fogva tudja, mit fog cselekedni (vö. Jn 6,6), a komor 
helyzetrajzzal a tanítványokat teszi próbára, ő k pedig most is csődöt mondanak. 
Sőt itt még tanácstalanabbak, mint az első változatban. Kérdésük a helyzet tel-
jes reménytelenségét s ezzel teljes hitetlenségüket és vakságukat fejezi ki. 
Előttük áll a „valaki", aki „képes megelégíteni kenyérrel a pusztában" is, de ők 
nem ismerik fel. 5 S ekkor kezd cselekedni Jézus. Kérdése szó szerint egyezik 
az első változattal. A kenyerek száma viszont itt nem öt, hanem hét és nincs 
utalás a halakra. 6 Jézus úgy rendelkezik, mint aki ura a tanítványok szerint 
reménytelen helyzetnek. Az első változat ótestamentumi vonatkozásai („zöld 
fű", számszerű csoportosítás) itt nem szerepelnek. A sokaság egyszerűen leül a 
földre. 

Jézus gesztusainak leírásánál külön érdemes a sajátosságokat megfigyelni. 
Már az első változatnál említettük, hogy nyilvánvaló az úrvacsora szerzési igéi-
vel való párhuzam. Ez itt még élesebben domborodik ki azáltal, hogy csak a 
„kenyerekről" van szó. (A „halak" csak a 7. v.-ben, szeparáltan kerülnek szóba.) 
Még érdekesebb, hogy a „hálát adott, megtörte" (= ευχαριστησας εκλασεν = 
eucharistésas eklasen) fogalmazás eltér az első változat szövegétől (ott: „áldást 
mondott és megtörte" = ευλογησεν και κατεκλασεν = eulogésen kai kateklasen; 
az „égretekintés" is csak az első változatban szerepel!), viszont szó szerint meg-
egyezik a korinthusi gyülekezet úrvacsorai szövegével (lKor 11,24). Valószínű 
tehát, hogy míg az első változatot zsidókeresztyén környezetben fogalmazták, e 
másoddik változatot hellenista, pogánykeresztyén környezetben, éspedig az ott 
használatos - a korinthusi gyülekezetével egyező - úrvacsorai szöveg hatása 
alatt. Hasonlóképpen az első változat is egy zsidókeresztyén úrvacsorai szöveg 
emlékét őrizheti. Az a tény viszont, hogy Márk nem egyezteti a két változat 
szövegét sem egymással, sem saját úrvacsorai szövegével (vö. 14,22: ευλογησας 
εκλασεν = eulogésas eklasen), arra vall, hogy ő mindkét változatban elsősorban 
csodaelbeszélést látott, amelyek titokzatosan utalnak ugyan az úracsorára, de 
nem azonosak vele. 

Jézus a tanítványokat itt is, mint az első változatban, a csoda eszközeivé te-
szi. Amit ők lehetetlennek tartottak, az most Jézus hatalma által rajtuk keresztül 

162 



41. Jézus megelégít 4000 embert - 8,1-10 

valósul meg. A szöveg megfogalmazása tükrözi azt az egyetemes, őskeresztyén 
meggyőződést, hogy Jézus javaiban mindenki az első tanítványok közvetítésé-
vel részesül. 

7 Csak ebben a változatban olvasunk ennyire elkülönítve a „halacskákról" 
(ιχ9υδια - ichthüdia). Szinte megismételt „szertartással" kerülnek ezek is a 
sokaság elé. Említésük az elbeszélés menetében tulajdonképpen meglepő, 
hiszen az előző versekben (4.5.6. vk.) mindig csak a „kenyerekről" van szó. Az 
elbeszélés e vers nélkül egyöntetűbb volna s a „halakat" csak a többi változat 
ismeretében hiányolnánk. Mindenképpen utólagos közbeszúrásról van szó. Ez 
azt jelenti, hogy a kenyércsoda valamennyi változata közül ennek a változatnak 
a megfogalmazója koncentrált legerőteljesebben az úrvacsorára s ezért a 
„halakat" egyszerűen kihagyta az elbeszélésből, amely így még alkalmasabb 
volt az úrvacsorai katechézisre. Később viszont valaki (Márk?) e vers közbeikta-
tásával ismét helyreállította a kenyércsoda teljes képanyagát, de meghagyva az 
úrvacsorára utaló 6. v. egyöntetűségét. 

8k A csoda itt is észrevétlenül történik. Az utolsó mozzanatok leírása az első 
változatéhoz hasonló. Csupán a számokban van eltérés, akárcsak a „kenye-
reknél" (5. ν.). A maradék ott 12, itt 7 kosár. A jelenlévők száma ott 5000, itt 
4000. A második változat kisebb számai alapján persze téves volna arra gondol-
ni, hogy itt „kisebb" a csoda. Hiszen a változatok más-más hagyománytörténeti 
környezetben jöttek létre, és csak Márk redakciójában váltak összehasonlítha-
tókká. Egyes kutatók szerint viszont talán maga Márk látott a 12, ill. 7 kosárban 
szimbolikus utalást az ősgyülekezet zsidó, ill. hellenista ágának vezetőire (vö. 
ApCs 6,1-6; 21,8), és így a hetes szám a pogánymisszió elindítóinak adnak jé-
zusi igazolást. Ez azonban nem látszik valószínűnek. Bár ezt a második változa-
tot Márk valóban pogány környezetbe állítja, s ezzel jelzi, hogy Jézus „asz-
talánál" a pogányoknak is helyük van (vö. 7,27-ben a „jóllakni" vezérszót!), úgy 
tűnik, hogy a számokban, amiket a hagyományból vett(!), egyszerűen Jézus 
hatalma nagyságának és ajándéka bőségének kifejezését látta. Ilyen értelemben 
lesznek azok váddá az értetlen tanítványok ellen 8,19kk-ban. 

Az „és elbocsátotta őket" megjegyzés zárja a hagyományos elbeszélést. Hiány-
zik a csodaelbeszélésekre jellemző visszhang, az ún. zárókórus. Ez is mutatja, 
hogy a hagyomány megfogalmazói nem szokványos csodaelbeszélésnek tekin-
tették, hanem az úrvacsorai oktatás szemléltető anyagaként használták. 

10 A záróverssel Márk már a következő szakaszhoz vezet át bennünket. Jé-
zus - mint hatalmas tettei után mindig - „azonnal" (ευ9υς - euthus) tovább-
megy. Úton van! Csak itt tudjuk meg, hogy az esemény valahol a Galileai tó 
keleti partján történt, tehát 7,31 szituációjában. A „hajó" is az úton levő Jézus 
visszavonulásának márki eszköze. - A Dalmanuta helységnév azonosíthatatlan. 
(Máté változata is kérdéses: Magadan!) A kutatók általában szövegromlásra 
gondolnak. Többek szerint Magdala, a nyugati part virágzó helysége rejlik a 
titokzatos név mögött. Esetleg a mátéi változat is erre vezethető vissza. 
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42. Jel nélkül! - 8,11-13 (Mt 16,1-4; 12J8k; Lk 11,16.29) 

(11) És kimentek a farizeusok és kezdtek vitatkozni vele: mennyei 
jelt követeltek tőle, ezzel kísértették öt. (12) És lelkéből felsóhajtva 
szók Miért követel ez a nemzedék jelet? Bizony mondom néktek, 
nem adatik jel ennek a nemzedéknek. (13) És otthagyta őket, ismét 
beszállt és elment a túlsó partra. 

Ez a rövid szakasz fontos jézusi megnyilatkozást (12b) és Márk egész teoló-
giai gondolkodására nézve is igen jelentős mondanivalót tartalmaz. - Lehetsé-
ges, hogy Márk egy csodagyűjteményben együtt találta a kenyércsodát (4000) 
és mintegy a csodák kontrasztjaként a jelkívánásról szóló leírást. De talán még 
valószínűbb, hogy a két elbeszélést ő maga kapcsolta össze és így a kontraszt az 
ő tudatos szerkesztői szándéka. Erre vall, hogy a jelkívánás rövid, elnagyolt le-
írása az ő stílusát tükrözi. 

11 Megjelennek az ellenfelek. A közelebbi helyzetrajz hiányzik. A rövid, 
sematikus indíttatással Márk csak a lényeget jelzi: Jézus útján, amelyen ő isteni 
hatalommal tanít és cselekszik, mindig újra megjelennek és szembeszállnak 
vele a zsidó kegyeség képviselői (a farizeusokhoz vö. 2,16). Egész műve a velük 
való harc közepette valósul meg. Ilyen átfogó értelemben említi Márk, hogy 
„vitatkozni kezdtek vele" (vö. 9,14; 12,28), noha itt valójában nincs szó vitáról. „A 
jelkívánást csak teljesíteni vagy elutasítani lehet" (Lohmeyer). Viszont lehetsé-
ges, hogy a jelkívánás és Jézus elutasítása eredetileg egy vita lezárásaként hang-
zott el, amelyben az ellenfelek Jézus valamilyen tettének vagy kijelentésének 
igazolására követeltek jelet. Ugyanis a ,jel" fogalmát (σημείον = sémeion) mind 
az ÓT, mind a rabbinizmus ilyen igazoló, hitelesítő értelemben használja (vö. 2 
Móz 4,1-9; lSám 2,34; 10,1-9; 2Kir 20,8-11; Ézs 7,10-14 stb.). Ilyen értelem-
ben találjuk Jn 2,18-ban is. Ha tehát Márknál hiányzik a konkrét vitatárgy, ak-
kor ez azt jelenti, hogy a jelkívánás itt átfogó értelemben, Jézus egész művére, 
isteni küldetésére vonatkozik. Azaz: ő maga a vitatárgy. Azt kellene igazolnia, 
hogy általa valóban Isten szól és cselekszik. Éspedig olyan mennyei jellel, 
amelyben maga Isten bizonyítaná, hitelesítené Jézus isteni igényét (az απο του 
ουρανου = apo tou ouranou Isten nevének körülírása). 

Sokat vitatott kérdés, hogy vajon milyen mennyei jelre kell gondolnunk. A 
farizeusok kívánsága mögött feltételezhető (bár nem szükségképpen) az a vé-
lemény, hogy Jézus csodái nem jelentenek ilyen egyértelmű, isteni jeladást, sőt 
azok ördögi megszállottság megnyilatkozásai is lehetnek (vö. 3,22). Ezért több 
kutató egy Jézus csodáihoz képest nagyobb szabású, kozmikus, apokaliptikus 
csodára gondol, amely látható vagy hallható formában közvetlenül Istentől jön, 
tehát nem Jézus ereje által megy végbe. Ennek azonban ellene mond, hogy a 
farizeusok magától Jézustól(l) követelik a jelet. A fenti ótestamentumi példák 
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42. Jel nélkül!-8,11-13 

alapján valószínűbb az a vélemény, hogy a jel sajátossága nem a csoda minősé-
gében van, hanem a szituációban. A csoda, mint az ellenőrző szándékú, konkrét 
kívánságra adott, önigazoló válasz válik jellé. Ez a kívánság azonban Jézus szá-
mára „kísértés", azaz olyan rosszindulatú próbatétel, amely Jézus megszégyení-
tésére törekszik (vö. 10,2; 12,15), mert abból a véleményből fakad, hogy amit a 
jelnek bizonyítania kellene, az nem igaz. Vagyis a hitetlenség takarója. 

12 Jézus éppen e hitetlenség terhe alatt „sóhajt fel" (vö. 7,24). Kérdése is 
indulattal telt döbbenetét fejezi ki (vö. 9,19). Ugyancsak a farizeusok hitetlen-
ségére céloz az „ez a nemzedék" kifejezés, amely már az ÓT-ban az Isten kinyi-
latkoztatásának ellenálló népet jelzi (vö. 5Móz 32,5-20; Zsolt 95,10). Jézus el-
utasító válaszát a „bizony, mondom néktek" ünnepélyes kinyilatkoztatásfor-
mula vezeti be (lásd 3,28). Már ez a formula is Jézus Istennel való páratlan kap-
csolatára utal. Arra a feltétlen isteni igényre, amely nem támaszkodik semiféle 
külső bizonyítékra vagy tekintélyre (vö. 1,22), s ezért csak elfogadni vagy el-
utasítani lehet. Az elutasítás szövege tulajdonképpen egy átokformula, amely 
tipikus héber nyelvi sajátosság. Szó szerint: „ha adatik jel ennek a nemzedék-
nek!" Kimarad tehát a tulajdonképpeni átkot tartalmazó főmondat („Isten bün-
tessen vagy átkozzon meg engem...") és csak a feltételes mondat marad meg, 
ami így esküszerű nyomatékot kap: „biztosan nem..." vagy „semmiképpen 
nem..." Az ÓT-ban gyakran találkozunk ezzel a formulával (vö. lMóz 14,23; 5 
Móz 1,35 stb. Zsolt 95,10k-ban pedig együtt szerepel az „ez a nemzetség" kife-
jezéssel). Az Újszövetségben csak itt találjuk. A nagyszinoptikusok már felold-
ják a héber formát egyszerű tagadó mondattá. - De még fontosabb a formula 
tartalma. Az „adatik" szenvedő igealak Isten nevét írja körül: Isten nem ad je-
let! Jézus tehát Isten nevében szól, mint aki tudja, hogy Isten mit ad és mit 
nem. így az elutasítás egyúttal az ő isteni igényének kinyilatkoztatása. Ő Isten 
egyetlen útja az emberekhez! S akinek ez nem elég, aki külön isteni jelet köve-
tel, hogy ezzel mintegy ellenőrizze Isten útját, az saját emberi mértékének, 
istenképének akarja alárendelni a szabadon cselekvő, élő Istent, és ezért zárva 
marad előtte a „menny". 13 Akik Jézusban nem ismerik fel, sőt tagadják az 
Isten jelenlétét, azokat ő „otthagyja" és ezzel betelik rajtuk Isten ítélete (vö. 
Mt 23,37 = Lk 13,34k). - A „túlsópart"-hoz vö. 4,35. 

Márk összefüggésében több irányban is különös jelentősége van e szakasz it-
teni közlésének. Egyrészt indokolja, hogy Jézus a jelkívánó, hitetlen zsidó ke-
gyességtől a pogány világ felé fordul. Másrészt helyes értékelésre int Jézus ha-
talmas csodáival kapcsolatban, amelyekről eddig olvastunk. Mintegy összefogla-
lóan aláhúzza azt, amit a titok-képzet motívumai is kifejeztek: Jézus csodáinak 
nincs közvetlen kinyilatkoztatás-jellegük. Nem fedik fel Jézus személyének 
titkát. Bár isteni hatalmának megnyilatkozásai a sbgítségre szorulók (és nem a 
jelkívánók!) felé, de nyitva hagyják a Jézus személyére vonatkozó kérdést: 
„Kicsoda ez?" (4,41). Vagyis: a csodák nem a krisztológiába, hanem a szote-
riológiába tartoznak. Márk ezt a csodaszemléletet mindvégig tudatosan érvé-
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43. A tanítványok vaksága - 8,14-21 

nyesíti. Ez jut kifejezésre következetes szóhasználatában is: Jézus csodáit min-
dig δυναμις = diinamis-nak nevezi és sohasem ση μείον = sémeion-nak. így őrzi 
meg Jézus kinyilatkoztatás-igényének azt a radikális vonását, hogy ő minden 
ktllsŐ tekintélyre való hivatkozás, bizonyíték és önigazolás nélkül hirdette Isten 
országa kegyelmes közelségének örömhírét. 

A jelkívánás elutasítása csak Márknál olvasható ilyen rövid, radikális formá-
ban. A nagyszinoptikusoknál Jónásra utaló kiegészítést kap, ami enyhíti a mon-
dat radikalitását, s bizonyára húsvét utáni bővítést jelent. 

A jelkívánáshoz hasonló szituációval még kétszer találkozunk Márknál. Jézus 
a zsidó vallási vezetőknek nem mondja meg, hogy „milyen hatalommal cselek-
szik" (11,27-33), és nem „száll le a keresztről" (15,32k). Ebben a perspektívá-
ban látszik meg Márk csodaszemléletének és a titok-képzet motívumainak cél-
ja. Nem a csoda, hanem a kereszt tárja fel Jézus személyének titkát, s ezért nem 
a „csodatévő" Jézus, hanem a Megfeszített hirdetendő. A csodákban megnyi-
latkozó, megmentő isteni hatalom a kereszten árad ki a világra. Márknak ezt a 
szemléletét ilyen egyértelműen az egész Újszövetségben csak Pálnál találjuk 
(vö. lKor l,22kk, ahol ugyancsak szembenálló fogalmak a sémeion és a dünamis). 

Hogy a csoda nem oldja fel az emberi vakságot és hitetlenséget, nem vezet 
el Jézus felismerésére még a tanítványok esetében sem, erről szól a következő 
szakasz. 

43. A tanítványok vaksága - 8,14-21 (Mt 16,5-12; Lk 12,1) 

(14) És elfelejtettek kenyeret vinni és nem volt velük a ha jóban , 
csak egy kenyér . (15) És intette őket: Vigyázzatok, őrizkedjetek a 
far izeusok kovászától és Heródes kovászától. (16) É s tanakodtak 
egymás között, hogy nincs kenyerük. (17) És ö észrevette és az t 
mondja nekik: Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretekP Még 
mindig nem veszitek észre, sem nem ért i tek? Meg van keményedve a 
szívetek? (18) V a n szemetek, de nem láttok és van fületek, de n e m 
hallotok? És nem emlékeztek (19), hogy amikor az öt kenyeret meg-
törtem az ö tezernek, hány kosarat szedtetek tele a darabokkal? A z t 
mondják neki: Tizenket tőt . (20) És amikor a hetet a négyezernek, 
hány kosarat szedtetek tele a darabokkal? Az t mondják: Hetet . (21) 
É s azt mondta nekik: Még mindig nem ért i tek? 

A 18. v.-hez vö. 4,12 és Ézs 6,9k; Jer 5,21; Ez 12,2. 

Ez a szakasz különösen jól példázza Márk hagyományformáló munkáját. A 
háttérben talán egy olyan hagyományos elbeszélés áll, amely - valamelyik ke-
nyércsodához kapcsolódva - arról szólt, hogy Jézus a tanítványok kenyérgondját 
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43. A tanítványok vaksága - 8,14-21 

a kenyércsodára utalva eloszlatja. A márki sajátosságok különösen jól láthatók a 
14b titokzatos utalásában („csak egy kenyér"), a 15. v. intésében, amely Lk 12,1-
ben más összefüggésben és értelemben fordul elő, a tanítványok értetlenségé-
nek erőteljes hangsúlyozásában (17b.l8. vk.), és a két kenyércsodára való uta-
lásban (19k vk.). A szóhasználat is tipikusan márki. Itt éri el tetőpontját az ún. 
kenyér-motívum, amely az első kenyércsodával kezdődik (vö. 6,52 magyaráza-
tát). 

Érdemes a szakaszt összehasonlítani a mátéi változattal. Máté nyilván nem 
helyeselte Márk itteni szimbolizmusát és radikális tanítványkritikáját. Ezért 
éppen a márki sajátosságokat teljesen feloldja. Kihagyja Mk 14b-t, mert az „egy 
kenyeret" nyilván szó szerint értette, és az így valóban ellene mond a „nincs 
kenyerük" megállapításnak. Heródes nevét kicseréli a „szadduceusok"-kal, 
mert ő „kovász"-on a hamis „tanítást" érti (Mt 16,12), és Heródesnek valóban 
nem volt „tanítása". Jelentősen enyhíti Jézus kritikáját a tanítványok felé, sőt 
nála a „kishitű" (vö. Mt 8,26 és Mk 4,40) tanítványok végül mégiscsak „meg-
értik" Jézus képes beszédét a kovászról, s így az elbeszélés pozitív megoldással 
zárul. Márknál a szakasz nyitva marad, kérdőjellel végződik, amelyre csak a vak 
meggyógyításának - ugyancsak szimbolikus értelmű - elbeszélése ad választ. 
Máténál erre már nincs szükség és ezért(!) kihagyja. - Az ilyen összehasonlítá-
sok mutatják, hogy az evangélisták valóban nemcsak gyűjtői voltak a Jézusha-
gyománynak, hanem a hagyomány formálásában és összeszerkesztésében jelen-
tős szerepet játszott saját teológiai gondolkodásuk. 

14 A fizikai értelemben vett kenyérhiánnyal induló elbeszélést Márk a 14b 
és 15. vk. közbeiktatásával mélyebb, szimbolikus dimenzióba állítja. A „hajó" 
és a farizeusok említésével egyúttal visszaidézi az előző szakasz, a jelkívánás 
problémáját. Márk szinte János evangéliuma szimbolizmusával utal Jézusra, az 
„egy kenyérre", aki ott van „velük a hajóban" (vö. Jn 6,33kk.50kk). Több ma-
gyarázó ugyan fizikai értelemben veszi az „egy kenyeret", de ez aligha lehetsé-
ges. 14b nyilvánvalóan utólagos betoldás. Később semmi utalás nincs az „egy 
kenyérre", csak a 14a-nak megfelelő kizárólagos megállapítás hangzik: „nincs 
kenyerük" (16 v.), amit Jézus szava megismétel (17. v.). Az elbeszélés márki 
kontrasztja éppen az, hogy bár van velük „egy kenyér", a tanítványok ezt nem 
veszik észre. Szerintük „nincs kenyerük"! 

15 A kontrasztot tovább fokozza a farizeusok és Heródes kovászáról szóló in-
tés. Ε nyilvánvalóan szimbolikus értelmű jézusi mondásnak, amelyet Márk más 
hagyományból vett át és iktatott ide, csak úgy van értelme az elbeszélésben, ha 
az „egy kenyér" is szimbolikus értelmű. így ugyanis az „egy kennyér", azaz Jé-
zus, nemcsak a tanítványok értedenségével áll szemben, hanem a farizeusok és 
Heródes „kovászával" is. Mi az értelme ennek a további kontrasztnak? 
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A „kovász" a zsidóság szóhasználatában általában negatív csengésű volt. En-
nek oka nyilván az évenként ismétlődő páskaünnep, ill. kovásztalan kenyerek 
ünnepének szigorú mózesi rendelkezése volt, amely szerint a zsidó házból min-
den kovászt vagy kovászos ételt ki kellett takarítani (vö 2Móz 12,15-20 stb.). 
Jelképes értelemben valami rosszat, gonoszat jelentett, amelynek rontó, tisztá-
talanná tevő hatása tovább terjed (pl. az emberben működő bűnös indulatok). 
Ilyen értelemben használja Pál is (lKor 5,6kk; Gal 5,9). De használták egysze-
rűen a kovászos kenyér jelölésére is. Sőt Jézus egyik példázatában pozitív al-
kalmazást is nyer (Mt 13,33). A fenti, intőjellegű mondatban azonban nyilván 
valami negatívumot jelképez. De mit? A mondat eredeti, jézusi szituációját már 
az evangélisták sem ismerték, ezért mindegyik a maga módján alkalmazza. Jé-
zus talán átfogóan a farizeusi kegyességtől óvott. Lukács a „képmutatásukat" 
tartja kovásznak (Lk 12,1). Máté a Jézuséval ellentétes „tanításukat" (Mt 
16,12). Márknál nem találunk ilyen konkrét azonosítást. Viszont az előző sza-
kaszban már szólt a farizeusokról, mint akik Jézustól „mennyei jelt követel-
nek". Ő nyilván ebben az összefüggésben aktualizálja az intést. Jézus tehát a 
farizeusok jelkívánó magatartásától óv, amely nem elégszik meg magával Jézus-
sal, nem ismeri fel, nem fogadja el őt Isten küldöttjének, hanem külön bizonyí-
tékot, igazoló isteni jelet követel, s ezzel a hitet saját istenképének emberi fel-
tételéhez köti. Ezt a hitetlen vakságot tartja Márk a farizeusok „kovászának". 

Ehhez járul egy újabb márki sajátosság: „Heródes kovászának" említése. Már 
szóltunk arról, hogy a farizeusok és Heródes, ill. a Heródes-pártiak összekapcso-
lása csak Márkra jellemző (lásd 3,6; vö. még 12,13). Márk az összekapcsolással 
bizonyára egy vallásos-nacionalista messiás-képzetet akart kifejezni, amely a 
Messiás megjelenésével a zsidóság politikai szabadságát és világhatalmi pozíció-
ját is ígérte. Ε várakozással kapcsolatban áll a jelkívánás kérdése is. A zsidóság 
ugyan nem várt a Messiástól olyan értelmű csodatevő működést, mint Jézusé 
volt, de azt várta, hogy a Messiás megjelenését hatalmas „mennyei jel" vezeti 
be. Heródes említésével tehát Márk a farizeusok jelkívánásának egy újabb mo-
tívumát lepelezi le: Jézustól politikai messianizmust és annak isteni igazolását 
kívánták. Jézussal való elégedetlenségük nemcsak vallásos, hanem politikai 
jellegű is volt. Ez a vonás később egyre erősödik Márknál, különösen is a szen-
vedéstörténetben (vö. pl. 15,32). 

így áll szemben a farizeusok „kovásza" az „egy kenyérrel", azaz Jézussal, aki 
elvet minden politikai, hatalmi igényt, visszautasít minden hatalmi demonstrá-
ciót váró jelkívánást, nem ura akar lenni a világnak, hanem kenyérként osztja 
szét magát az „éhezőknek", isteni hatalmával jel nélkül teríti meg Isten asztalát 
mindenkinek, akár zsidó, akár pogány. Ezzel a kontraszttal éri el csúcspontját az 
első kenyércsodával kezdődő és mindig újra visszatérő ún. kenyér-motívum, 
amellyel Márk Jézus keresztre vivő útjának szoteriológiai perspektíváját fejezi 
ki. Ugyanez a gondolat, ill. Jézus-kép - más fogalmi kifejezéssel - mindig újra 
előtűnik majd az evangélium második fő részében (vö. 8,3 lkk; 9,33-37; 10,42-
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45). Az úrvacsora szerzésénél pedig a „kenyér" itt még példázatba rejtett jelen-
tése „nyílt beszéddé" (8,32) lesz Jézusról, aki halálba megy a világéit. 

16 Míg Máténál a tanítványok csak félreértik Jézus intését, addig itt egyálta-
lán semmit sem értenek belőle. Mintha Jézus nem is szólt volna, továbbra is a 
kenyérhiányon tanakodnak „egymás között", azaz mintha Jézus ott sem lenne, 
így tűnik ki teljes értetlenségük és vakságuk Jézus iránt. 17k Jézus viszont 
annál inkább „észreveszi" ezt, beléjük lát (vö. 2,8) és kemény, vádoló szavai 
jelzik, hogy a tanítványok ugyanúgy nem ismerik fel Jézust, nem értik isteni 
küldetését, mint a farizeusok. Ugyanolyan „keményszívűek", mint azok (vö. 3,5 
és 6,52). Pedig „nekik adatott Isten országának titka", ott vannak „Jézus körül", 
de ők ugyanúgy nem ismerik fel ezt a „titkot", „nem látnak" és „nem halla-
nak", mint a „kívül-levők" (vö. 4,1 lk). Az egész szakaszon végigvonuló kérdő-
mondatok Jézus döbbent csodálkozását fejezik ki (vö. 6,6), s csak még inkább 
aláhúzzák a vádat: ez a teljes vakság a tanítványok esetében a legfelháborítóbb! 

19k Mivel pedig nem ismerik fel Jézust, azért nem értenek csodáiból sem 
(vö. 6,52). A két kenyércsoda együttes említése is a tanítványok vakságát hang-
súlyozza és Jézus vádját fokozza. - A szöveg pontosan idézi a két kenyércsoda 
számadatait és a „kosarak" eltérő megjelölését is követi (κοφινος = kophinos, ill. 
σπυρίς = spiiris). Ez arra vall, hogy a szöveget maga Márk fogalmazza a két el-
beszélés már írásba foglalt szövege alapján. A fogalmazás még fontosabb márki 
sajátossága, hogy itt - Mátétól eltérően! - a tanítványok felelnek Jézus kérdése-
ire. Pontosan emlékeznek még a számokra is. A kenyérgondnál megrekedő, ma-
kacs töprenkedésük oka tehát nem egy könnyen helyrehozható félreértés vagy 
feledékenység, mint Máténál, hanem a szívük mélyéig érő vakságuk és értet-
lenségük Jézus iránt. Azért akadnak el a kenyérgondnál, mert bár a csodákra 
emlékeznek, de nem ismerik fel azt, aki a csodák mögött rejtőzik, az „egy ke-
nyeret", aki ott van velük a hajóban. 21 így kerülnek a tanítványok egy szintre 
a jelkívánó farizeusokkal, Jézus ellenfeleivel. Ez pedig a csoda-krisztológia tel-
jes csődjét jelenti: a csoda senkit, még a tanítványokat sem vezeti hitre, Jézus 
személye titkának felismerésére. Ezért nem ér nyugvópontra az elbeszélés, 
mint Máténál, hanem nyitva marad, mert kérdéssel zárul, amelyre senki sem 
felel. 

Márk viszont - tudatos szerkesztő munkájának egyik legszebb példájaként -
ideiktat egy rövid csodaelbeszélést a vak szemeit megnyitó Jézusról, jelezve, 
hogy a hit dolgában mindenkinek, még a tanítványoknak is, ő az egyetlen re-
ménye. 

44. Jézus a vak szemek gyógyítója - 8,22-26 

(22) És megérkeznek Bétsaidába. És visznek hozzá egy vakot és 
kérik, hogy érintse meg. (23) És megragadta a vak kezét, kivezette a 
faluból, és ráköpött a szemeire, kezét reá tette és megkérdezte töle: 
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Látsz-e valamit? (24) A z pedig felnézett és így szólt: Látom az embe-
reket, mert olyasmiket látok, mint valami járkáló fákat. (25) Erre 
ismét rátette kezét a szemeire. Az pedig élesen feltekintett és meg-
gyógyult és tisztán látott mindent. (26) És elküldte öt haza és azt 
mondta: Még a faluba se menj be! 

A szakasz felépítése, szókincse és fogalomvilága feltűnően rokon a süketné-
ma meggyógyításának történetével. Valószínű, hogy a két elbeszélés azonos 
gyűjteményből való (vö. 7,31-37 bevezetését), amelyet Márk felbontott, hogy 
az egységeket saját szerkesztői szempontjai szerint alkalmazza. Tőle való a kez-
dő és a záró mondat. 

22 A hagyományos elbeszélés helymegjelölés nélkül kezdődik, mint 7,32-
ben is („És visznek..."). Csak Márk lokalizálja Bétsaidába, amelynek nevét, mint 
úticélt, már egyszer említette (lásd 6,45), de csak most érkeznek ide. Bétsaida 
egyébként ekkor már város volt (vö. Lk 9,10), ami ütközik a „falu" megjelölés-
sel (23,26. vk.). Márk földrajzi ismeretei tehát itt sem pontosak. 

A közbenjárók itt is névtelenek. Csak annyit tudunk meg róluk, hogy bíznak 
Jézus „érintésének" gyógyító erejében. 23 A gyógyítás a mágikus csodahit 
gesztusaival történik, mint 7,33k-ban. Ilyen a beteg szeparálása, a „ráköpés", 
amely itt talán nem a démonok elhárítását, hanem a nyál gyógyító erejét jelenti, 
valamint a „kézrátétel", amely szintén a mágikus erőt közvetíti. Hiányzik vi-
szont a gyógyító szó, a „varázsige", ami nyilván azzal a feltűnő és ritka jelenség-
gel függ össze, hogy a gyógyulás itt fokozatosan történik. 24 Jézus „orvosi" kér-
dése a gesztusok hatékonyságát ellenőrzi. A beteg válasza nyelvtanilag nehéz-
kes, De talán éppen ezzel érzékelteti az elbeszélő a látni kezdő ember örömét. 
A rövid mondatban kétszer is kimondja: „látok...", noha még csak homályosan. 
Az embereket és a fákat csak arról tudja megkülönböztetni, hogy az emberek 
mozognak, járkálnak. A népies elbeszélés inkonzekvenciája, hogy bár 23a sze-
rint az emberektől távol, „a falun kívül" vannak, mégis emberek járkálnak körü-
löttük. 

25 A teljes gyógyulás Jézus másodszori beavatkozására történik meg. Sokat 
vitatott kérdés, hogy az elbeszélő mit akart kifejezni a gyógyítás fokozatosságá-
val. Régebbi magyarázók szerint a beteg hitének fokozatos növekedését. A be-
teg „hitéről" azonban nincs szó az elbeszélésben. Káhin arra gondolt, hogy Jé-
zus szabadságáról van szó, amellyel ő tetszőlegesen választja ki a gyógyítás 
módját. Ez az indoklás azonban nyilván elégtelen. A leírásnak vallástörténeti 
háttere van. Vakok gyógyításáról általában is sok leírást találunk az ókori iroda-
lomban. Suetonius szerint pl. Vespasianus császár is a „nyálával" gyógyított meg 
egy vakot. Sőt a fokozatos gyógyításra is találunk olyan példát, ahol a meg-
gyógyult szintén „fákat lát" először. Nyilván az ókori csodairodalom vándormo-
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tívumáról van szó, amelyet Jézusra is alkalmaztak. A fokozatosság az eset sú-
lyosságát s ezzel együtt a csoda nagyságát fejezi ki (Klostermann). Márk össze-
függésébe különösen is jól illik ez a Jézus-kép, amely a betegséggel harcoló, a 
gyógyulásért fáradozó Jézust ábrázolja (vö. 1,41). 

26 A meggyógyított embert Jézus „hazaküldi", mint a bénát (2,11), a gerázai 
megszállottat (5,19) vagy a pogány asszonyt (7,29k). Ez a motívum a csodaelbe-
szélések demonstrációs eszköze: otthon, ahol a betegség nyomorúságát a leg-
jobban ismerték, ott hadd tudják meg először, hogy milyen hatalmas csoda tör-
tént! Márk ezt a demonstráló tendenciát a befejező mondattal az ellenkezőjére 
változtatja. így érvényesíti a csoda-titok motívumát: a csoda hírét nem kell ter-
jeszteni, mert az nem tárja fel Jézus személyének igazi titkát! 

Márk zárómondata persze ellentmondásos. Mert ha a vak máshol lakott 
(ahogy néhányan feltételezik), akkor felesleges, ha viszont otthona a faluban 
volt, akkor értelmetlen. Márk bizonyára nem vette észre az ellentmondást, mert 
csak a titokmotívumot kifejező ellentétre koncentrált, amely a szűkebb körű 
„otthon" és a tágabb „falu" között van. A szöveg nehézségét fontos kéziratok 
azzal oldják fel, hogy a zárómondatot így közlik: „Senkinek se beszéld el a falu-
ban!" Más kéziratokban viszont a két mondat együtt szerepel. Ε változatok bi-
zonyára a legnehezebb olvasási mód enyhítései. Mindenesetre valamennyi vál-
tozatnál világos a márki tendencia: a csodát titokban kell tartani! 

Feltűnő, hogy ez esetben nemcsak a csoda hatását kifejező zárókórus marad 
el, hanem a hallgatási parancs megszegése is (vö. 7,36k). Márk így tiltással fejezi 
be az evangélium első fő részét, amelyben a hatalmas szavú, csodatevő Jézus-
kép dominál, s ezzel kiemeli azt a kontrasztot, ami a „csodahagyomány" és a 
most következő „szenvedéshagyomány" között van. Jézus a csodák híresztelé-
sét tiltja, viszont szenvedéséről és haláláról „nyíltan beszél" (8,32). 

A szakasz kompozíciós szerepe egyébként is igen jelentős Márk összefüggé-
sében. Átvezető szerepe van az evangélium két fő része, közvetlenül pedig két 
tanitvany * puimw pa között. Visszafelé tekintve megmutatja, hogy a „vak" tanít-
ványok (18. v.) csak Jézus vak szemeket gyógyító hatalma által ismerhetik s 
érthetik meg őt igazán. Előre tekintve pedig jellemzi Jézus hatalmas harcát, 
amellyel fáradozik és küzd azért, hogy „a vak szemek" valóban meggyógyulja-
nak. A fokozatos gyógyításban Márk ennek a keresztig tartó nehéz harcnak 
szimbólikus ábrázolását láthatta. Sőt a fokozatosság talán azt is jelképezi, hogy a 
tanítványok felismerik ugyan Jézusban a Krisztust (8,29), de még nem látják 
világosan, hogy ez a „Krisztus" nem a zsidó politikai messianizmus vágyalakja, 
hanem a halálba menő Ember Fia (8,31), a megfeszített Isten Fia (15,39). 
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J É Z U S 

M Á S O D I K F Ő R É S Z 

K I N Y I L A T K O Z T A T O T T 

(8,27-16,8) 
T I T K A 

Márk elbeszélése döntő fordulathoz érkezett. A fő kérdés ugyan továbbra is a 
krisztológiai kérdés, „kicsoda Jézus?", pontosabban: „hol ismerhető fel Jézus 
személyének titka?", de a kérdés most egészen új perspektívába kerül. 

Az első főrésznek ezt a címet adtuk: „Jézus titkos kinyilatkoztatása". Ott Jé-
zus tanítása és tettei (csodák) álltak a középpontban. Mindkettőben Jézus párat-
lan isteni hatalma nyilatkozott meg, de elrejtették személyének titkát. Nem-
csak ellenségei, rokonai és a sokaság, de maguk a tanítványok sem ismerték fel 
őt. Ezzel a negatívummal zárult az első főrész. Ε másodikban közvetlenül Jézus 
személye áll a középpontban, ő maga veti fel a krisztológiai kérdést (8,27kk) és 
ő maga válaszolja is meg azzal, hogy bejelenti és végigjárja keresztre vivő útját. 
Itt már nyiltan szól önmagáról (8,32a), de kinyilatkoztatása mégis mindvégig 
titok marad. Értetlenség, hitetlenség és ellenségeinek vak gyűlölete kíséri a 
keresztig. Meg kell halnia ahhoz, hogy ember ajkáról felhangozzék az első he-
lyes vallástétel róla (15,39). Közben megszólalnak a különböző, elégtelen krisz-
tológiai válaszok is, amelyeknek közös hibája, hogy mindegyikből hiányzik a 
„Megfeszített". Az értetlenség és hitetlenség itt is, mint az első főrészben, a 
tanítványok szerepében kulminál. Mint a húsvét utáni első tanúknak, elsősor-
ban nekik nyilatkoztatja ki magát Jézus. Mégis a kereszthez közeledve egyre 
mélyül a szakadék köztük és Jézus között. Végül elhagyják őt és csak húsvét 
nyitja meg számukra a lehetőséget, hogy visszataláljanak hozzá (16,7). 

A krisztológiai fordulattal együtt a földrajzi háttér is változik. Jézus eléri ván-
dorútjának legtávolabbi pontját (Gézárea Filippi: 8,37) és innen visszafelé indul 
Galileán (9,30), Peréán és Júdeán (10,1) át Jeruzsálembe (10,32). A földrajzi 
fordulat egyúttal fontos teológiai mondanivalót fejez ki. Jézus csak egyszer 
megy Jeruzsálembe. Azaz keresztútja mint üdvesemény egyszeri és megismé-
telhetetlen. 

Az elbeszélés menete e második főrészben világosabban tagolódik, mint az 
elsőben. 8,27-10,52 Jézus keresztútját írja le Jeruzsálemig. 11,1-13,37-ben vég-
legessé válik a szakítás Jézus és a zsidó vallásos élet vezetői között. 14,1-16,8 a 
szenvedéstörténetet mondja el, amely a kereszten jut el csúcspontjára. Jézus 
temetésével és az üres sírról szóló elbeszéléssel zárul Jézus földi útja, amely a 
húsvét utáni evangéliumhirdetés kezdete és alapja (1,1). 
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Μ. S. mester (1506): Kálvária / von Meister Μ. S. 

A kép közlését engedélyezte / Mit freundlicher Genehmigung des Eigentümers: 
Keresztény Múzeum / Christliches Museum Esztergom (Ungarn) 

Fotó: Mudrák Attila 
Rendkívül tanulságos és sokatmondó, hogy a művész 1506-ban Magyarországon 

a római századost török katonatisztként ábrázolja. 

Es ist ausserordentlich lehrreich und vielsagend, dass der Künstler im Jahre 1506 in Ungarn 
den römischen Hauptmann als türkischer Offizier darstellt. 





45. Kicsoda Jézus? - 8,27-33 

I. Jézus keresztútja és a Jézus-követés (8,27-10,52) 

A kutatók általános véleménye szerint ez a szakasz a legsajátosabb márki 
kompozíció. Természetesen itt is hagyományanyagot dolgoz fel Márk, de a 
szerkesztés szempontjai különösen szembetűnőek. A kompozíció a három szen-
vedésjövendölés pilléreire épül (8,31; 9,31; 10,33k). Mindháromhoz közvetlenül 
kapcsolódik a tanítványok értedensége (8,32b; 9,32; 10,35-41), majd Jézus taní-
tása az őt követő, tanítványi életről (8,34-38; 9,33-37; 10,42-45). Márk e jelleg-
zetes szerkesztéssel feltárja olvasói előtt a keresztyén élet végső összefüggéseit, 
belső tartalmát és erkölcsi perspektíváját. Az értetlenségi motívummal előre 
utal a tanítványok nagypénteki csődjére: Jézus-követésük azért futott zátonyra, 
mert nem ismerték fel Jézusnak a szenvedésjövendölésekben kinyilatkoztatott 
titkát. De éppen így kerülnek a szenvedésjövendölések szoteriológiai perspek-
tívába: a Jézus-követésre az ember magában képtelen. Csak Jézus halála és fel-
támadása, az ő „váltsága" és „szolgálata" (10,45 vö. 8,37) teszi lehetővé a „hitet" 
(9,19.23k) és a tanítványi élet új erkölcsiségét, amelyet Márk több irányban is 
konkretizál („ki a nagyobb?", botránkozás, házasság, vagyon). 

Ebben a szakaszban válnak először tematikussá az ún. krisztológiai címek 
(Krisztus, Ember Fia, Isten Fia), amelyeket Márk ugyancsak a szenvedésjöven-
dölésekkel korrigál és relativizál (vö. Bev. G. 2.) 

Végül e szakasz márki terminológiájából külön is fel kell hívnunk a figyel-
met az ún. út-motívumra és az ehhez kapcsolódó „követés" fogalmára, amelyek 
Márk teológiai gondolkodásának történeti perspektíváját fejezik ki. Márki sajá-
tosság az „evangélium" fogalmának használata is, amellyel 1,14k óta itt találko-
zunk először (8,35; 10,29, vö. Bev. C. 3.) 

45. Kicsoda Jézus? - 8,27-33 (Mt 16,13-23,Lk 9,18-22) 

(27) És kiment Jézus és tanítványai Cézárea Filippi falvaiba és az 
úton megkérdezte tanítványait és azt mondta nekik: Mit mondanak 
az emberek, ki vagyok én? (28) Azok pedig ezt mondták neki: Azt, 
hogy Keresztelő János, és mások azt, hogy Illés, ismét mások pedig 
azt, hogy egy a próféták közül. (29) És ö megkérdezte őket: Ti pedig 
mit mondotok, ki vagyok én? Péter felelt és azt mondja neki: Te vagy 
a Krisztus. (30) És megfenyegette őket, hogy senkinek se beszéljenek 
öróla. (31) És elkezdte tanítani őket: A z Ember Fiának sokat kell 
szenvednie és elvettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól 
és megöletnie és három nap múlva feltámadnia. (32) És nyíltan hir-
dette az igét. És Péter magához vonta és kezdte fenyíteni öt. (33) ö 
pedig megfordult, tanítványaira tekintett és megfenyegette Pétert: 
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Eredj mögém, Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az 
emberekére. 

Az őskeresztyén krisztológiával kapcsolatban az egyik legtöbbet idézett és 
vitatott szakaszhoz érkeztünk. A nagyszinoptikusokkal, különösen a Mátéval 
való összehasonlítás, valamint a szenvedésjövendölés nyilvánvalóan húsvét utá-
ni, explicit megfogalmazása mutatja, hogy a szakasz megformálásában erőtelje-
sen érvényesülnek az evangélista, illetve a mögötte álló hagyományfejlődés 
teológiai szempontjai. De kétségtelennek kell tartanunk, hogy a húsvét utáni 
kérdésfeltevés és terminológia mögött húsvét előtti esemény emléke áll. Tény, 
hogy Jézus egy páskaünnep alkalmával ment fel Jeruzsálembe. Persze nem 
egyszerűen meghalni, hanem azért, hogy „Isten országa közelségét" a zsidó val-
lásosság központjában is meghirdesse. Éles konfliktusai alapján viszont az is 
kétségtelen, hogy eközben számolnia kellett erőszakos halálával, és erről nyil-
ván beszélt tanítványainak is. Ugyanakkor a tanítványok későbbi negatív maga-
tartása (menekülés, árulás, tagadás) arra vall, hogy ők Mesterük elismerését 
várták és a jeruzsálemi úthoz messiási reményeket fűztek. Ezek a remények ál-
talában is megtöltötték az akkori zsidóság közhangulatát, és éppen páskaün-
nepek alkalmával különösen is felizzottak a Jeruzsálemben összegyűlt tömegek 
körében. Jézusnak és a tanítványoknak a jeruzsálemi úttal kapcsolatos ellenté-
tes várakozása vezethetett ahhoz a konfliktushoz, amelyről itt húsvét utáni meg-
fogalmazásban olvasunk. Jézus a halálra, a tanítványok Jézus messiási dicsőségé-
re számítottak. A konfliktus történetisége mellett szól Jézus Péterhez intézett 
kemény szava (Sátán!). Alig képzelhető, hogy a Péter tekintélyét messzeme-
nően elismerő őskeresztyénség ilyen kifejezést adott volna Jézus ajkára. 

Az egész evangéliumi hagyomány alapján kétségtelennek kell tartanunk azt 
az általános véleményt, hogy Jézus nem alkalmazta önmagára a „Krisztus" (= 
Messiás) megjelölést, amely az ő korában, sőt később is, a zsidó vallásos nacio-
nalizmus politikai reménységeinek kifejezője volt. Az ő igénye más és több volt 
ennél. Ezért lehetséges több kutatónak az a feltételezése, hogy Jézus kemény 
szava (33. v.) eredetileg Péter „vallástételére" vonatkozott (29. v.) és a politikai 
messianizmus igényét utasította el. A szenvedésjövendölés (31. v.) tehát az el-
utasítás teológiai magyarázataként került a szövegbe, s ez valószínűleg Márktól 
származik a 30. és 32. versekkel együtt. így az elutasítás radikalitása enyhül. 
Már nem a „Krisztus" cím közvetlen elutasításáról van szó - Márk korában már 
közhasználatú keresztyén megjelölése volt Jézusnak (vö. 1,1) - , hanem annak 
Jézus halála és feltámadása felőli korrekciójáról. A szenvedésjövendölés meg-
magyarázza, hogy a keresztyénség milyen értelemben használja Jézusra a 
„Krisztus" címet, amely eredeti, zsidó jelentéstartalmával alkalmatlan volt Jé-
zus megjelölésére. Ez azt jelenti, hogy a szakasz Jézus és a tanítványok húsvét 
előtti konfliktusát a húsvét utáni krisztológiára alkalmazva mondja el. 
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Bár kétségtelen, hogy Jézus számított erőszakos halálára, a szenvedésjövendölé-
sek jelenlegi megfogalmazása minden bizonnyal húsvét után, Jézus halála és 
feltámadása tudatában történt. Ebben a mai kutatók jelentős része egyetért. 
Eltérő viszont a vélemény az egyes szenvedésjövendölések hagyománytörté-
neti megítélésében. Η. E. Tödt szerint mindhárom különböző hagyománytörté-
neti környezetből származik. E. Lohse a harmadikat (10,33k) tartja Márk előtti 
hagyománynak, amelynek alapján maga Márk fogalmazta a másik kettőt. G. 
Strecker szerint viszont éppen az első (8,31) a hagyományos és a másik kettő 
származik Márktól. Biztos döntés alig lehetséges. Tény, hogy mindhárom szó-
kincse eltér Márk szóhasználatától. Egymáshoz viszont közel állnak. Ugyanak-
kor a második és harmadik szenvedésjövendölés kezdő igéje („átadatik" = 
παραδιδόταν = paradidotai, vö. ehhez 1,14 magyarázatát) eltér az elsőtől („kell 
szenvednie és elvettetnie..."), de gyakran visszatérő fordulat Márknál (a felsoro-
lás 1,14-nél). Valószínű tehát, hogy az őskeresztyénségben több ilyen, a szenve-
déstörténetet összefoglaló szummárium foroghatott közkézen s Márk ezekből 
alkalmazott hármat a 8,27-10,52 szakasz felépítésénél. A háromszori ismétlő-
déssel útjelzésszerű utalásokat ad, hogy merre tartanak az események, s hol van 
azok kulcsa. Egyben háromszoros nyomatékkal húzza alá a tanítványok értet-
lenségét. 

A tartalmi differenciák ellenére szoros egységbe vonja a három szenvedésjö-
vendölést az „Ember Fia" cím használata. Itt tehát tanúi vagyunk annak a rend-
kívül jelentős teológiai folyamatnak, amelyben az apokaliptikus őskeresztyén-
ség Ember Fia-krisztológiáját a szenvedéshagyománnyal egyeztették és azt 
ennek alárendelték. Az isteni dicsőségen eljövendő Ember Fia-Jézus nem más, 
mint aki a szenvedés és halál megaláztatását engedelmesen vállalta. Mivel ez az 
egyeztetés az Újszövetség valamennyi rétege közül csak Márkra jellemző, nyil-
vánvaló, hogy az az ő közvetlen teológiai környezetében történt. Innen szár-
mazhatnak tehát a szenvedésjövendölések is. 

27 A Jordán forrásvidékén, a Hermon hegy lábánál fekvő várost Fülöp 
megyedesfejedelem (Lk 3,1) a császár tiszteletére nevezte Cézáreának. Más, 
hasonló nevű „császárvárosoktól" megkülönböztetve nevezték C. Filippinek. 
Pogánylakta vidék. A zsidóság és pogányság határterülete. A város nevét Márk 
bizonyára a hagyományból vette. Lukács nem említi. 

Jézus „úton" van, mint Márknál mindig (εν τη οδω =en téhodó csak nála!). 
De a pogány világ felé tartó út éppen ezzel a szakasszal döntő fordulathoz ér. Itt 
tudjuk meg először az út célját. Jézusnak előbb meg kell halnia és fel kell tá-
madnia (31. v.), hogy azután útja újra és véglegesen ebbe az irányba tartson 
(16,7). A tanítványok előtt is csak így tűnik ki, ki az, akit majd hirdetniök kell. 
Ezért tanítja őket. Amit eddig elrejtett, arról most ő maga kérdez. 
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A tanítás kérdés-felelet formája talán az őskeresztyén katechetikai oktatás 
módszerét tükrözi. Az általános kérdésfelvetés (27b) után következik a szemé-
lyes kérdés (29. v.), majd az elégtelen válaszokat korrigáló „tanítás' (30k vk.), 
amely konfliktushoz vezet (32. ν.). A vitabeszéddé élesülő tanítás a Mester sza-
vaival ér véget, amelyek megvilágítják a tanítványi ellenvélemény téves és ve-
szélyes voltát (33. ν.). A szakasznak az ad különös jelentőséget az egész evangé-
lium összefüggésében, hogy nem valamely részletkérdésről van szó, hanem a fő 
kérdésről, amely az egész könyvön végigvonul (lásd 4,41 magyarázatát!) és itt a 
tanítványokra koncentrálódik: tudják-e, ki az, akit követnek? 

Az első kérdés fokozást indít el: az „emberek", majd a tanítványok vélemé-
nye után jön Jézus önvallomása. A fokozásban a kinyilatkoztatás fordított képe 
tükröződik: Jézus, tanítványok, emberek. Az általánosító „emberek" megjelö-
lésben megcsendül Márk evangéliumi perspektívája is: Jézus titka előtt zsidók 
és pogányok, tehát minden ember egy szinten áll. Az ő megértése mindenki 
számára lehetetlen lehetőség (vö. 10,27). Sőt végül maguk a tanítványok is ebbe 
a kategóriába kerülnek (33.v: „...az emberekére."). A fokozás teológiai jellege ki-
zárja a közvetlen történet-pszichológiai kérdésfeltevést: hogyhogy a tanítványok 
jobban informáltak az emberek vélekedéséről, mint Jézus? 

28 A három válasszal már találkoztunk 6,14k szakaszban (lásd ennek magya-
rázatát!). Valószínű, hogy 6,14kk-t éppen 8,28 alapján szerkesztette és illesztet-
te Márk a tanítványok kiküldéséről és Keresztelő haláláról szóló szakaszok közé, 
hogy így mindkettőt a krisztológiai kérdés perspektívájába állítsa. Ott a helyes 
krisztológiai választ Keresztelő halála jelzi. Itt Jézus maga mondja ki (31. v.). 29 
A három vélemény előkészítő lépcsőfok a tanítványok „jobb" válaszához, ame-
lyet már nem együtt, hanem mindnyájuk nevében (lásd 30. v.: „...őket...") Péter 
mond ki. Mint első elhívott tanítvány (l,16k; 3,16), ő a tanítványok szószólója 
(vö. l,36k; 9,5; 10,28; 11,21). 

Péter válasza kétségtelenül messze túlszárnyalja az emberek véleményét. 
Míg azok Jézusban csupán a végső teljesség előhirnökét látják, addig Péter 
Krisztusnak, Messiásnak, azaz a zsidó várakozások beteljesítőjének nevezi őt. 
Vajon elegendő-e ez a megjelölés Jézus számára? 30 Jézus nem ad közvetlen 
választ. De megtiltja a tanítványoknak, hogy „róla" beszéljenek. Márk a tiltást a 
démonűzéseknél használt kemény szóval jellemzi: „megfenyegette őket" (az 
επιτιμαν = epitiman igéhez vö. 1,25). A hallgatási parancs Márknál nem jelent 
sem kerek elutasítást, sem egyértelmű helyeslést a Krisztus-címmel kapcsolat-
ban, hanem annak elégtelenségét fejezi ki. így a tiltás konzekvens párhuzam-
ban van a démonoknak szóló hallgatási parancsokkal, amelyek Jézus Isten Fia-
ként való proklamálására vonatkoznak (vö. 3,1 lk). Bármely krisztológiai cím 
elégtelen önmagában Jézus személye titkának kifejezésére. Miért? Mi hiányzik 
belőlük? Erre felel 31 a szenvedésjövendölés, amely egyúttal kétségtelenné 
teszi, hogy Márk Péter válaszát a zsidó messiási várakozások megnyilatkozása-
ként értette és nem őskeresztyén ,{hitvallásként" (mint pl. lKor 15,3k), aho-
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gyan ezt több magyarázó is feltételezi. Csak Máté és Lukács formálják Péter 
elégtelen válaszát keresztyén hitvallássá (vö. Mt 16,16; Lk 9,20). 

Márk szerint csak maga Jézus ad helyes választ a krisztológiai kérdésre. Ezt 
az „elkezdte tanítani" tipikus márki fordulat vezeti be, amely a nagyszinopti-
kusoknál hiányzik. Márknál nagy hangsúly van a tanító Jézus képén. Általában 
tartalmi megjelölés nélkül, a tanítás ténye mint páratlan isteni kinyilatkoztatás 
dominál (vö. l,21k. 27). Itt azonban a tanítás konkrét tartalmat kap, amely mint-
egy summázza Jézus tanításának értelmét. A tanítványok legfőbb „tanulni-
valója" Jézus szenvedése, halála és feltámadása. 

A szenvedésjövendölést Márk a hagyományból vette. Erre vall az a meglepő sa-
játossága, hogy bár Márk a Krisztus címet korrigálja vele, nem a Krisztus, hanem 
az Ember Fia szenvedéséről szól. Érdemes megfigyelni, hogy Márknál sohasem 
olvasunk a „Krisztus szenvedéséről" (vö. Lk 24,26.46), azaz a Krisztus cím soha-
sem azonosul a halálba menő Jézussal, hanem inkább állandó polemikus fe-
szültségben áll vele. Ez azt mutatja, hogy Márk és méginkább az általa használt 
szenvedéshagyomány Jézus halálát elsősorban a zsidó Messiás-képzettel szem-
ben fogalmazta meg. Az apokaliptikus Ember Fia-képzet viszont éppen ellen-
kezőleg annyira azonosul Márknál a halálba menő Jézussal, hogy a kettő kapcso-
lata mindvégig töretlen és sohasem szorul magyarázatra. Ez azt jelzi, hogy az 
apokaliptikus Ember Fia-képzet korrekciója a szenvedéshagyománnyal Márk 
előtt megtörtént és számára már természetes volt. Nyilván ezzel a tartalmi kor-
rekcióval érti azokat az apokaliptikából átvett helyeket is, ahol az „Ember Fia" 
a szenvedésre való utalás nélkül jelöli Jézust, mint az isteni hatalommal és di-
csőséggel el jövendőt (8,38; 13,26; 14,62). Röviden: az Ember Fia cím Márknál 
úgy jellemzi Jézust, mint akinek isteni méltóságát és dicsőségét elrejti emberi 
alacsonysága, szenvedése és halála. 

De éppen így valósul meg Isten akarata. Erre utal a „kell" (δει = dei) kifeje-
zés, amely ugyancsak az apokaliptikából származik és ott azt jelenti, hogy az 
emberi történelem eseményeiben Isten titokzatos tervei valósulnak meg, és-
pedig szükségképpen (vö. Dán 2,28k; Jel 1,1; 4,1; 22,6; Mk 13,7). Az őskeresz-
tyén irodalomban viszont párhuzamba kerül az írásbizonyítás „igéret-betel-
jesedés"-sémájával és szinonimája lesz a „meg van írva" fordulatnak (vö. 9,1 lk). 
Az események szükségszerűségét tehát nem egy titokzatos isteni terv garantál-
ja, amit csak a beavatottak ismerhetnek, hanem az írás, amelyben Isten kinyi-
latkoztatott akaratát mindenki olvashatja. Ennek megfelelően a szenvedésjö-
vendölés különböző, ÓT -ra utaló fordulatok kompozíciója, amelyekkel az őske-
resztyénség Jézus halálának és feltámadásának írásszerűségét fejezte ki. Az 
azonosítás viszont számunkra már gyakran bizonytalan, sőt néha lehetetlen. így 
a „sokat szenvednie" fordulat talán egy Ézs 53-ra utaló, sommázó kifejezés, amely 
önállóan is összefoglalhatta az egész szenvedéstörténetet, beleértve Jézus halá-
lát is (vö. Lk 24,26.46; ApCs 3,18). Az „elvettetnie" világos utalás Zsolt 118,22-re, 
amelyet Mk 12,10 idéz is, éspedig ott is a szinedrium, azaz a zsidó főtanács (vö. 
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14,55) tagjaira, tehát a „főpapokra, írástudókra és vénekre" vonatkoztatva 
(11,27). Valószínű, hogy a két fordulat már összekapcsolva került a szenvedésjö-
vendölés szövegébe, mivel más összefüggésben is együtt találjuk a kettőt (vö. 
9,12; Lk 17,25). így viszont a „sokat szenvednie" már nem sommázó, hanem rész-
letező értelmű, és Jézus halál előtti megaláztatásait jelenti, míg az „elvettetnie" a 
zsidó vezetők döntésére utal. A „megöletnie" kifejezésnek polemikus éle van a 
zsidók ellen, akik már a prófétákat is megölték (lKir 19,10; vö. lTess 2,15; Mt 
23,34.37). Márk és a későbbi hagyomány inkább a „megfeszíteni" igét használja 
helyette, a ténynek megfelelően. A ,Jiárom nap múlva" pontatlanságának is az 
írásbizonyíték lehet az oka. Bizonyára Jón 2,l-re történik utalás, mint Mt 12,40-
ben is. A nagyszinoptikusok már ,Jiarmadik nap"-w változtatják, ugyancsak a 
ténynek megfelelően. A fogalmazásnál talán Hos 6,2 (LXX) is hatott a szövegre, 
ahol szintén harmadnapi feltámadásról van szó, éspedig ugyancsak az α ν ι -
σταναι = anistanai (= felkel, feltámad) igével, amelyet a nagyszinoptikusok me-
gint megváltoztatnak s kicserélik az εγειρειν = egeirein (= feltámaszt, felébreszt) 
ige szenvedő alakjára. De Márknál is csak az Ember Fia címmel kapcsolatban 
találjuk az ανισταναι = anistanai igét Jézus feltámadására (a szenvedésjövendö-
léseken kívül vö. még 9,9), egyébként ő is az egeirein-t használja (14,28; 16,6). A 
két ige különbsége kétféle feltámadásszemléletet fejez ki: az Ember Fia-Jézus, 
mint isteni lény, a benne levő isteni erő által maga győzi le a halált, a „Názáreti 
Jézus" (16,6) viszont „feltámasztatik", azaz Isten hatalma hozza elő a halálból. 
Az első Jézus személyének páratlanságát, a második Jézus feltámadásának szo-
teriológiai jelentőségét fejezi ki (vö. lKor 6,14; 15,20 stb.). 

32 A szenvedésjövendölést Márk egy rövid - csak nála található! - mondat-
tal Jézus „nyílt igehirdetésének" mondja (Και παρρησία τον λογον ελαλει = 
Kai parrésia ton logon elalei). Ez a megjegyzés Márk teológiai gondolkodásának 
egyik legvilágosabb megnyilatkozása. 4,11.33k szerint Jézus Isten országa titkát 
példázatokban rejtve hirdette. De most, amikor felhangzik a szenvedésjövendö-
lés, feloldódik a példázatok rejtettsége (vö. 4,21kk és 4,34 magyarázatát!) és 
nyilvánvaló lesz a titok: Isten országa úgy jött közel (1,15), hogy Jézus szenved, 
elvettetik, meghal és feltámad. Ez Isten útja a világhoz. Nem isteni fenségé-
ben, hanem a halálba menő Jézus alacSonyságában nyilatkoztatja ki magát és 
szólítja meg az embert. Ez a summája és kulcsa az „igének", amit Jézus hirdet, s 
így lesz nyilvánvalóvá személyének titka is. Ezért nem tudják Jézust elegendő 
módon kifejezni sem a csodák, sem valamely rangos messiási cím, amelyek őt 
közvetlenül emberfeletti, isteni szférába akarják emelni, kikerülve „a kereszt 
botrányát" (vö. lKor 1,18-25). ő éppen abban és úgy isteni, hogy egészen em-
beri. Benne éppen azáltal van közel Isten az emberhez, hogy végigjárja az em-
ber halálos útját. Ezért „kell" neki szenvednie és meghalnia. De ezért „kell" 
feltámadnia is. Mivel az ő keresztútja valóban Isten útja, azért ez az út nem a 
semmibe vezet, hanem az életre (vö. 8,35). 
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Ezért nevezi Márk „nyílt igének" a szenvedésjövendölést. A tanítványok 
azonban ezt sem értik. Továbbra is vakok és értetlenek. Ismét Péter a többiek 
képviselője. Az előtte menő Jézust maga mellé húzza (προσλαβομενος = 
proslabomenos) és fenyíteni kezdi", akárcsak Jézus őket a Krisztus-cím elhangzása 
után (30. ν.). A kifejezés is ugyanaz: επντιμαν = epitiman. Péter egy pillanatra 
„Mester" akar lenni, aki Jézus megnyilatkozását, mint súlyos tévedést, fenye-
getve utasítja el. Márk nem idézi Péter szavait. így még élesebb a kontraszt. 
Máté már idézi és Jézusért való aggódása enyhíti Péter elutasítását. Lukács az 
egész jelenetet kihagyja. Nyilván megütközött az éles ellentéten, s annak em-
lékét, Péter tekintélyét védve, nem akarta megőrizni. 

33 Jézus válasza valamennyi tanítványnak szól. Ezért fordul meg és tekint a 
mögöttük jövőkre. Harmadszor használja Márk a démonűzési elbeszélésekből 
ismert, kemény epitiman igét. Jézus úgy áll szemben Péterrel, mint a démonok-
kal. Sőt Jézus szava egyenesen a Sátán megnyilatkozásának tartja Péter tiltako-
zását. A Sátán eszközévé lesz a tanítvány, ha okosabb akar lenni, és ő akarja 
megszabni Mestere útját. Ezért utasítja Jézus Pétert oda, ahol a tanítvány helye 
van: „Eredj mögém...!" (vö. 1,17). Nyelvtanilag is, tartalmilag is helytelen a 
„Távozz tőlem" vagy „Eredj el tőlem" fordítás. Jézus szava nem a Sátánnak 
szól, mint Mt 4,10-ben, hanem a Sátán eszközévé lett Péternek Öt viszont nem 
küldi el magától, nem mond le róla, hanem visszarendeli tanítványi helyére. (Az 
opisó mou a Jézus-követés szakkifejezése. Vö. 1,17 magyarázatát!) Jézus a vissza-
rendelő szóhoz fűzött magyarázattal, amely megvilágítja Péter tévedését, éppen 
azért harcol, hogy Péter visszataláljon a helyére. 

Mik az „isteni" (τα του 3εου =ta tou theou) és mik az „emberi dolgok" (τα τωυ 
αν 9ρω πω ν = ta tón anthrópón)? Péter Krisztusnak, Messiásnak nevezte Jézust 
és elutasította a szenvedésjövendölést. Krisztus szenvedés és halál nélkül! Ez 
pontosan megfelel a zsidó messiási reményeknek, amelyek szerint a Messiás, 
magát „mennyei jellel" igazolva (8,11), hatalmas nemzeti királyként jelenik 
meg és megvalósítja Isten világuralmát. Sőt Kumránban két ilyen Messiást (= 
Felkentet) vártak, egy papot és egy királyt. Ε várakozás számára a Messiás 
szenvedése, elvettetése és halála abszurditás, botrány. De az őskeresztyénség 
hamarosan megtapasztalta, hogy a „megfeszített Krisztus" nemcsak a zsidóság 
számára képtelenség, hanem a „görögök", azaz a nem zsidó emberiség számára 
is (vö. lKor 1,23). Péter tehát itt nemcsak a zsidóság, hanem az egész emberiség 
képviselője (vö. 27. v.: „Mit mondanak az emberek...?). Jézus ügyében egységes az 
emberiség abban, hogy képtelen elfogadni Jézus keresztútját az Isten útjának. 
Az emberi gondolkodás szerint (φρονειν = phronein = gondolni, meggondolni, ráfi-
gyelni, egzisztenciálisan felfogni, magáévá tenni), ami „isteni", az nagy, dicsőséges, 
hatalmas és emberfeletti. Éppen ezért, ha Jézus ügye valóban az Isten ügye, 
akkor neki is ilyennek kell lennie. Jézus szerint azonban ez a követelmény az 
ember hamis vágyálma Istenről. Az ember Istent csak isteni fenségében akarja 
elismerni és tisztelni, hogy így ő maga is nagy, dicsőséges és hatalmas legyen 

179 



45. Kicsoda Jézus? - 8,27-33 

(vö. 9,5; 10,37). Ezért nem akar tudni Péter a szenvedő, halálba menő Ember 
Fiáról. De Isten útja éppen ellenkező. „Isten abban Isten, hogy képes arra, amit 
az ember nem tud: elvettetni, alacsony és kicsi lenni - anélkül, hogy így kisebb-
rendűségi érzésekbe jutna, amelyek azt bizonyítják, hogy az ember egész lel-
kéből más, ti. nagy szeretne lenni" (E. Sckraeizer). Isten nem azt akarja, hogy az 
ember saját emberségéből kimenekülve a magaalkotta vallásosság isteni szférá-
jában találja meg őt, hanem azt akarja, hogy valóságos embersége összefüggése-
iben, halál felé tartó életútjában ismerje fel, hogy Isten közel van hozzá, sőt 
egészen és örökre vele van. Ezek az „Isten dolgai". Ez Jézus keresztútjának ér-
telme. Ez az „evangélium" (35. v.), amely keresztülhúz, „emberinek", sőt sá-
táninak bélyegez miden dicsőségre, hatalomra törő vallásosságot. Ezt „meg-
gondolni", azaz személyesen felfogni és elsajátítani azonban nem lehet más-
ként, csak ha az ember feladja dicsőség- és hatalomvágyó vallásosságát, és egész 
lényével vállalja Isten útját, azaz követi Jézust. Isten kinyilatkoztatása Jézus által 
nem elméleti ismeretanyag, nem tan, amit az ember puszta értelmi funkcióval 
megítélhet és dönthet felőle, hanem olyan személyes meghívás, amely egzisz-
tenciális döntés elé állít bennünket, s amelyre csak életünk egészével felelhe-
tünk. A következő szakaszban éppen ez elé a döntés elé állít Jézus mindenkit. 

Az elmondottakhoz még egy egzegetikai megjegyzést kell hozzáfűznünk. 
Néhány kutató a fenti típusú egzegézist azzal kritizálja, hogy nem kerül benne 
elég hangsúly Jézus feltámadására, pedig a szenvedésjövendölésben Jézus azt is 
bejelenti. Ez a kritika mind hagyománytörténetileg, mind teológiailag indoko-
latlan, de fontos pontot érint s ezért kell kitérnünk reá. Márk kereszt-teológiája 
ugyanis éppen itt válik el, sőt áll szemben olyan teológiai irányzatokkal, ame-
lyeket Luther kifejezésével a „dicsőség teológiájának" nevezhetnénk. 

Ahogy kétségtelennek kell tartanunk, hogy Jézus számított erőszakos halálá-
ra, úgy kétségtelen az is, hogy Jézus hitte saját feltámadását. De hogy ezt ho-
gyan fejezte ki, az számunkra történetileg megközelíthetetlen. A szenvedésjö-
vendölés ugyanis - mint láttuk - az írásbizonyiték szempontját érvényesítő, 
húsvét utáni kompozíció, amelyet Márk átvett, s ahogy a hagyományban találta, 
úgy illesztette bele az elbeszélésbe. Számára azonban éppen a feltámadás beje-
lentése hangsúlytalan. Miért? Azért, mert ő ezzel a szakasszal - és egész köny-
vével is - olyan krisztológiai irányzatok ellen harcol, amelyek szívesen beszél-
tek a feltámadott, dicsőséges Krisztusról, de nem tudtak mit kezdeni a Megfe-
szítettel. Ε tekintetben Márk Pál teológiai harcát folytatja. Márk tehát éppen 
ellenkező teológiatörténeti szituációban élt a feltámadással kapcsolatban, mint a 
mai keresztyénség. Köztudott, hogy ma a keresztyén bizonyságtétel egyik leg-
nehezebben kifejezhető pontja Jézus feltámadása, amelyről később részletesen 
szólunk még (vö. 16,lkk magyarázatát). Márkot azonban saját szituációjában 
kell megértenünk, s mondanivalóját nem szabad a mi mai problematikánkkal 
eltakarni, mert így csak önmagunk kérdéseivel és válaszaival találkozunk és 
nem vele. Pedig talán éppen az ő szempontjai jelentős segítséget adhatnak a 
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mai keresztyénség elvi és gyakorlati problémáinak megoldásához. Az egyháztör-
ténetből világosan látható, hogy az egyház mindig akkor vált agresszív vallásos-
sággá s deformálták világhatalmi koncepciók, amikor a „Christus triumphans" 
győzelmi jelszavát írta zászlajára. A „győzelmes egyház" felmérhetetlenül sokat 
ártott Jézus ügyének és az egész emberiségnek. Viszont akkor tudott mindig 
megújulni, Isten számára „embereket halászni" és javára lenni az emberiség-
nek, amikor az embereknek kiszolgáltatott, erőtelen Jézusban felismerte azt, 
akit követnie kell. Jézus feltámadását nem elvi viták, bizonyítékok vagy tö-
megdemonstrációk realizálják a világban, hanem olyan emberek, akik valóság-
gal rálépnek a Jézus-követés útjára és azon járnak. Úgy látszik, hogy Márknak 
néhány évtized egyháztörténet is elég volt, hogy ezt felismerje. Vajon a mai 
keresztyénségnek elég volt-e 2000 esztendő?! 

A szöveghez visszatérve: kétségtelen, hogy Péter tiltakozása nem a feltáma-
dásra, hanem Jézus szenvedésére vonatkozik. Ez is mutatja, hogy Márk hagyo-
mányos szöveget vesz át, ami éppen a feltámadásra való utalás miatt csak ne-
hézkesen illik az elbeszélés menetébe. Péter ellenkezése tehát világosan jelzi, 
hogy a szöveg Márk számára valóban szenvedés)övtndö\es. Sőt a tanítvány-kép 
jelentős enyhítése ellenére így értették a nagyszinoptikusok is. Hogy Márk fő 
témája valóban a kereszt és nem a feltámadás, azt a későbbiek is világosan mu-
tatják. így pl. 10,45, ahol nem is történik említés a feltámadásról. 9,9-13 viszont 
éppen a feltámadással szemben emeli ki az „Ember Fia sok szenvedését". 
Márk krisztológiája kétségtelenül staurocentrikus krisztológia. 

46. Jézus követése - 8,34-9,1 (Mt 16,24-28; Lk 9,23-27) 

(34) És magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt és így 
szólt hozzájuk: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát 
és vegye fel a keresztjét és kövessen engem. (35) Mert aki meg akarja 
menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem és az 
evangéliumért, megmenti azt. (36) Mert mit használ, hogy az ember 
az egész világot megnyeri, de életét elveszíti? (37) Mert mit adhat az 
ember váltságdíjul az életéért? (38) Mert ha valaki szégyell engem és 
az én igéimet e parázna és bűnös nemzedékben, azt az Ember Pia is 
szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalok-
kal. 

( l ) É s azt mondta nekilc Bizony mondom néktek, hogy az itt állók 
között vannak néhányan, kik nem ízlelnek halált, amig meg nem lát-
ták, hogy az Isten országa eljött hatalommal. 

A szakasz valószínűleg Márk előtti gyűjtemény. Az eredetileg önálló mondá-
sokat - 9,1 kivételével - a „mert" kötőszó fűzi össze. A gyűjtemény önmagában 
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az apokaliptikus végre tekint. Ideiktatásával viszont Márk új perspektívába 
állítja: a Jézus-követés forrása, alapja és példája Jézus keresztútja (31. v.). Ezt 
azonban valóban végig kell járnia, hogy a tanítványok igazán követni tudják. 
Ezért maradnak egészen húsvétig értetlenek. A gyűteményt Máté és Lukács 
bizonyos változtatásokkal átveszik. De náluk némelyik mondás más összefüg-
gésben is előfordul, eltérő megfogalmazásban. Nyilván sokat használt mondá-
sokról van szó, amelyek a hagyományozás során különböző alkalmazást és for-
mát kaptak. Máté és Lukács külön változatai Q-ból származhatnak. Vö. 34b-hez: 
Mt 10,38; Lk 14,27; - 35. v.-hez: Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25; - 38. v.-hez: Mt 
10,32k; Lk 12,8k; - valamint 9,l-hez: Mk 13,30; Mt 10,23; Lk 22,18. 

34a A „magához hívta" márki fordulat. Fontos jézusi megnyilatkozások be-
vezetője (vö. 3,13 magy.). A váratlanul megjelenő „sokaság" Márk sematikus 
eszköze Jézus egyetemes igényének kifejezésére (vö. 7,14). Jézus szavai neu» 
csak a tanítványok kiemelt csoportját, hanem mindenkit megszólítanak. 
(Máténál kimarad a sokaság.) 

34b Az első mondás Péter esetére utal vissza (33. v.-ben is οπίσω μου = 
opisó mou). A fő témát jelentő „követés" fogalmának ismétlődése („utánam jön-
ni" és „kövessen engem"-hez vö. 1,17 magy.), amely a mondást keretezi, foko-
zást jelent, értelem szerint így fordíthatnánk a befejezést: „és úgy kövessen en-
gem!" Péter konfliktusának oka az volt, hogy nem tudta, kit követ. Most a soka-
sággal együtt kell megtanulnia, mit jelent a halálba menő Jézus követése. 

Az önmegtagadás Jézus szerint biztosan sokkal többet jelentett, mint aszketi-
kus lemondást (vö. Mt 1,19), vagy mártíriumra kész hősiességet (vö. 10,38k; 
14,31). Mindkettőben az ember önigenlése jut kifejezésre, hogy ti. önmaga és 
mások előtt több, nagyobb, dicsőségesebb legyen, mint ami. Jézus követése 
ennek éppen az ellenkezője. Schnimind szép magyarázata szerint a kifejezés 
értelmét Péter tagadó szava világítja meg: „Nem ismerem azt az embert!" (14,71). 
Önmagamat megtagadni tehát azt jelenti: magamtól radikálisan elfordulni, ön-
magamat feladni, hogy azé legyek, annak oldalára álljak, egész lényemet annak 
akarata alá vessem, aki felszólított az önmegtagadásra. Ilyen radikális igénye 
csak Istennek lehet az emberre. De a felhívás Jézus önmaga után hívó szava-
ként hangzik. S éppen így jut kifejezésre az ő isteni igénye és személyének 
titka. Aki őt követi, az Istenhez érkezett, és Teremtője hatalmába adta önmagát. 

Ugyanezt fejezi ki a „kereszt felvétele" is. Aki a keresztet, az ókor e legborzal-
masabb kivégző eszközét vállára vette, az leszámolt életével és kész a halálra. 
Jézus követése ilyen halálra szánt, teljes leszámolás önmagunkkal. Jézus ajkán 
persze bizarr hasonlat a kereszt, amely gonosztevők kivégző eszköze volt, s csak 
Jézus halála után kapott pozitív értékelést. Ezért több kutató szerint a hasonlat 
az önmegtagadás őskeresztyén jellemzéseként került a szövegbe. De Jézusra 
egyébként is jellemző, hogy önmagában negatív képpel szemléltet valami po-
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zitív éréket (kovász, hamis sáfár stb.), s így éppen a negatívum szól a hasonlat 
eredetisége mellett. Hósvét után persze a hasonlat már mindenkit Jézus halálá-
ra emlékeztet, mint az Isten akaratának egészen alávetett élet legfőbb példájá-
ra. Amit követelt, azt tette maga is. - Holtvágányra viszi a mondás értelmét az a 
magyarázat, amely szerint Jézus itt arra szólítja fel az őt követőket, hogy hozzá-
tartozásuk jeleként a kereszt jelét hordozzák - esetleg tetoválással - a testükön, 
mint az Ez 9,4kk-ban szereplő férfiak a héber Τ betűt. - Egyes magyarázók 
szerint a „keresztfelvétel" nem a Jézus-követés radikális életváltozását szemlél-
tető hasonlat, hanem konkrét felszólítás a vértanúhalálnak, mint a tanítványság 
végső konklúziójának vállalására. Lehet, hogy a keresztyénüldözések idején 
ilyen mártirológiai értelemben is idézték a mondatot. De bizonyos, hogy sem 
Jézus, sem Márk nem így értették. Pálnál is találunk keresztre utaló szóhaszná-
latot, de nála sem a mártírium értelmében, hanem a keresztyén egzisztencia 
értelmezéseként (Rm 6,6; Gal 5,24). Erre utal a szöveg fogalmazása is: „ke-
reszy'/jr", azaz mindenkinek saját döntéséről, önmegtagadásáról van szó. 

35 A második mondásnak nincs közvetlen fogalmi kapcsolódása a Jézus-
követéshez. Hasonló, közmondásszerű fordulatok a korabeli irodalomban is 
találhatók.Az evangéliumokban négy változata van (Mt 10,39; Mk 8,35; Lk 
17,33; Jn 12,25). A két utóbbiban hiányzik nemcsak „az evangéliumért" - ami 
csak Márknál található - , hanem az „énértem" kiegészítés is. A kiegészítések 
nélkül a mondat két része arányos ellentétpárt alkot. Bizonyára Lk 17,33 áll 
legközelebb az eredeti, jézusi formához. 

Az ellentétpár kulcsszava az „élet". A megfelelő görög szó, ψυχη = psüché, a 
bibliai szóhasználatban komplex jelentésű. Jelenthet „lelket", „életet" s az 
ember „én"-jét, azaz önmagát (vö. Lk 9,25: εαυτόν = heauton). Az ember, mint 
élő, önmagával azonos, akarati lény, ψυχη = psücAé. Ezért a szót több mai kutató 
- helyesen - az „egzisztencia" modern kifejezésével értelmezi. Semmiképpen 
sem jelenti a platóni idealizmus értelmében a „testtel" szembeállított „lelket". 
Ugyancsak nincs szó a mondás két részében a földi és az örök élet szembeállítá-
sáról. (A jánosi változatban már igen.) A mondás Jézus ajkán az emberi egzisz-
tencia paradox titkát fejezi ki, éspedig átfogó, emberi és isteni viszonylatban. 
Isten az embert olyannak teremtette, hogy élete értelmét és igazi tartalmát csak 
akkor találja meg, ha nem önmagának él, erejét és akaratát nem önmaga boldog-
ságának biztosítására koncentrálja, hanem önző önmagától felszabadulva, életét 
másoknak ajándékozza. Az ellentétes párhuzamok egyidejűségben vannak: 
amikor meg akarom menteni, éppen akkor veszítem el, és amikor elveszítem, 
éppen akkor mentem meg. Önző, számitó visszaélésről tehát nem lehet szó. 
Jézus szava nem az emberi élet egy automatikus törvényszerűségét írja le, ha-
nem olyan felhívás, amely döntés elé állít, és amelynek igazát egyedül Isten 
garantálja. Tehát valójában ő az, aki „elveszít" vagy „megment". 

A 34b-vel való értelmező összekapcsolás („mert") és az „énértem" kiegészítés 
a mondást a Jézus-követésre konkretizálja. Aki igent mond Jézus radikális isteni 
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igényére, az éppen ebben a Jézussal való isteni közösségben megtalálja, felis-
meri élete igazi értelmét és tartalmát. Élete minden tekintetben, földi és örök 
viszonylatban, „megmentett élet" lesz. Ha viszont valaki félti Jézustól a maga 
függetlenségét, mert azt gondolja, hogy élete értelmét akkor találja meg, ha 
akarata egyedül önmagára, saját boldogságára irányul, annak élete éppen ebben 
a zárt, önző öntörvényűségben és önigenlésben elpusztul. - Márk az „énértem 
magyarázataként még hozzáfűzi: „és az evangéliumért". Ezzel mintegy összeköti 
a húsvét előtti és utáni időt és jelzi, hogy a húsvét utáni evangéliumhirdetésben 
ugyanaz a halálba menő Jézus van jelen és hív mindenkit a maga követésére, 
hogy részesítsen a „megmenten élet" ajándékában. 

Ezt a mondást is szokták martirológiailag magyarázni (= aki elveszti földi éle-
tét, azaz vállalja a vértanúságot Jézusért, az megmenti örök életét). Hogy Márk 
nem így értette, azt 10,28-31 világosan mutatja. Hasonlóképpen a most követ-
kező kettős mondás is. 

36k A kérdő forma méginkább aláhúzza a mondanivalót, amely - talán Zsolt 
49-re utalva (vö. különösen a 8. v.-t) - eredetileg a gazdagság féktelen hajszolá-
sától óv. A gazdagság nem ment meg, nem „vált meg" a haláltól! Ez a mondani-
való kimélyül az összefüggésben, amelyet a ψυχη psüché szó ismétlődése bizto-
sít. Az önmaga érvényesítésére, boldogítására törekvő ember sok mindent elér-
het, megszerezhet, de semmi nincs a világon, amivel élete valódi értelmét és 
teljességét biztosíthatná a maga számára, mert ez csak Isten ajándékaként lehet 
az övé. Az ember minden nagyratörésével csak elveszíteni tudja önmagát, meg-
váltani nem. Jézus viszont éppen ezt az isteni lehetőséget kínálja fel az ember-
nek, amikor önmaga követésére hívja. Aki erre a hívásra nemet mond, az élete 
nagy alkalmát hibázta el és nincs semmije, amivel ezt jóvátehetné. 

38 A Jézus-követés jelentőségét húzza alá a következő mondás. A Jézus hí-
vására most adott válasz dönti el az ember örök sorsát az eljövendő, végső íté-
letben. 

A mondat szókincse és fogalomvilága nem egységes. Nyilván egy eredeti jé-
zusi mondás többszörösen átdolgozott formájáról van szó. A változatok közül 
(lásd fent!) valószínűleg Lk 12,8k a legeredetibb. Ott egy pozitív és negatív 
forma ellentétes párhuzamát találjuk (»vallást tesz" - „megtagad"). Márknál 
csak a negatív forma szerepel. Bizonyára azért, mert nála az egész összefüggés is 
intő szándékú (Péter!). Hellenista környezetben kerülhetett a „megtagad" he-
lyébe a „szégyell" ige (vö. Rm 1,16; 2Tim 1,8), amely kevésbé illik az ember Fia-
képzethez, és használata bizonyára vitahelyzetet tükröz. Itt történhetett az „és 
az én igéimet" kiegészítés is, amely Jézus szavának húsvét utáni érvényét fejezi 
ki, akárcsak az „evangélium" (35. ν.). A „parázna és bűnös nemzedék" (vö. 8,12) a 
próféták igehirdetéséből származó kifejezés, amelyet Jézus is használt az őt 
elvető zsidó kortársakra. A prófétáknál a bálványimádásba süllyedt népet jelen-
ti, amely „bűnös", mert megrontja Isten szövetségét, azaz „paráználkodik". Az 
apokaliptikában is gyakori fordulat, többnyire az ítéletre érkező Ember Fiával 
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kapcsolatban, az egész emberiségre kitágult értelemben. Apokaliptikus keresz-
tyének fogalmazására vall a mondás befejezése („amikor eljön..."), amely csak 
Márknál és a párhuzamos lukácsi helyen található. Az ítéletet részletező, színe-
ző, tipikusan apokaliptikus tendencia jelentkezik itt. Az Ember Fia" és az „Isten 
Fia" (vö. yfityja") címek kapcsolódása is csak itt található. 

A mondás legeredetibb - s nyilván jézusi - vonása az, hogy Jézus itt az Em-
ber Fiáról önmagától megkülönböztetve szól. A cím Jézus ajkán - az őskeresz-
tyén apokaliptikától eltérően - még nem önértelmezés, hanem eszközi szerepe 
van csupán annak kifejezésére, hogy az ő fellépése végső döntés elé állít min-
denkit. Az ítélet tehát a jövőből a jelenbe lép, és a Jézussal való találkozásban 
már végbemegy. Ez azt jelenti, hogy Jézus szavában az Ember Fia címnél is 
nagyobb, isteni igény szólal meg, amely relativizálja az egész apokaliptikus vá-
rakozást. Ugyanez az igény szólal meg Jézusnál „Isten országa közelsége" hir-
detésében is. Páratlan módon értette meg ezt Márk, s ezért áll egész teológiai 
gondokodásának középpontjában Jézus keresztútjának „jelene", amely húsvét 
után az evangéliumhirdetésben aktualizálódik. 

1 A záró mondás „mert" kapcsolás nélkül, tipikus márki bevezetéssel („és azt 
mondta nekik") indul. Lehet, hogy ez is a Márk előtti mondásgyűjteményhez 
tartozott és csak Márk különítette el (okáról lásd később!). Míg az előző mondás 
a Jézus-követés mindent eldöntő jelentőségét húzza alá, ez a sürgősségét hang-
súlyozza. Halogatásra nincs idő! 

A mondás egyébként aligha származik Jézustól. Bár a „bizony mondom néktek" 
és „az Isten országa eljött" fordulatok Jézus szóhasználatát tükrözik, Jézusra nem 
volt jellemző a vég apokaliptikus számítgatása, sőt azt egyenesen elutasította 
(vö. 13,32; Lkl7,20k). Annál inkább illik a mondás a paruzia elmaradása miatt 
nyugtalan őskeresztyénség szituációjába. Vagyis egy Jézus szóhasználatával 
fogalmazott őskeresztyén vigasztaló igéről van szó. Hasonló mondást találunk 
13,30-ban, amelyhez képest 9,1 későbbi stádiumot jelent, amikor az első nem-
zedékből már csak „néhányan" élnek (vö. IThess 4,13kk hasonló szituációját). 
A mondatban csak eltorzult formában van jelen a keresztyén reménység állandó 
és közvetlen aktualitása, amelyet az idő múlása nem befolyásol, hogy ti. Isten 
országa „hatalommal" (εν δυνάμει -= en dtinamei), azaz nyilvánvalóan és ellen-
állhatatlanul történő eljövetele állandóan „közel" van (1,15). Közelebb, mint azt 
bármely rövid terminus ki tudná fejezni. Az ember még vallásos elképzeléseivel 
és váradalmaival együtt sem ura a jövőnek. A jelent nem jövőbe tekintő, emberi 
várakozások „határolják", hanem Isten jövendője. Ez teszi a jelent döntő és 
végső alkalommá, amelyet Isten ad az embernek, hogy igent mondjon az ő 
megszólítására. Ez Jézus eszhatologikus igehirdetésének súlypontja és a keresz-
tyén reménység belső dinamikája, amelynek a halál sem szabhat határt. 8,38-
ban éppen ez a jézusi eszhatológia jut kifejezésre, amelyet 9,1 apokaliptikus 
irányban deformál. 
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Persze azok számára, akik 9,1 szituációjában éltek, tehát még közöttük vol-
tak az első nemzedék tagjai, nem jelentett megütközést ez az őskeresztyén 
prófécia, hanem biztatást és vigasztalást a vég közelségéről. Ebben a szituáció-
ban élhetett a mondások gyűjtője is, aki viszont ugyancsak 9,1-gyei adott intést 
és sürgetést Jézus maradéktalan követésére és szégyenkezés nélküli megvallá-
sára. 

Márk azonban már kívül esik ezek körén és szerkesztésével kifejezésre jut-
tatja, hogy teológiailag sem ért egyet a gyűjtemány és 9,1 apokaliptikus pers-
pektívájával. Szerinte a radikális Jézus-követés sürgető indítéka és mértéke 
nem az eljövendő ítélet, hanem Jézus keresztútja. Nem egyszerűen azért kell őt 
követnünk, mert egyszer számot kell majd adnunk erről, hanem azért követhet-
jük őt, mert ő maradéktalan engedelmességgel végigjárta keresztre vivő útját és 
éppen így tette lehetővé, hogy mi „utána menjünk". A Jézus-követés nem apo-
kaliptikus kényszer, hanem evangéliumi lehetősége minden embernek. Ezért 
kapcsolja Márk a gyűjteményt éppen az előző szakaszhoz, ahol — mint láttuk -
Jézus szenvedésjövendölése dominál (31. v.). Péter viszont éppen ezt a pers-
pektívát akarja feloldani a kereszt nélküli, dicsőséget váró, zsidó messianizmus 
alapján. 

Ebbe a perspektívába azonban 9,1 közvetlen apokaliptikus tendenciája már 
nem illik bele, sőt Márk korában már kitűnt az is, hogy ez a prófécia nem telje-
sedett. Hogy mégsem hagyta ki ezt a mondást, annak aligha lehet más magyará-
zata,, mint a következő szakasz (9,2-8), ahol „az ott állók közül néhányan" valóban 
„meglátták a hatalommal eljött Isten országát". Ezzel a szerkesztéssel Márk 9,1-et 
is megfosztja közvetlen apokaliptikus jellegétől és Jézus földi útjának rendeli 
alá. Hogy Márk valóban Jézus megdicsőülését bejelentő próféciának tartotta 
9,1-et, az elsősorban abból látszik, hogy új bevezetéssel látja el, s ezzel elkülö-
níti az előző mondásoktól. De bizonyára Márkra vall a mondat befejezésének 
perfektuma is („eljött" - εληλυ9υιαν = elélüthüian; part. perf.). Szerinte Isten 
országának eljövetele Jézus megjelenésével megmásíthatatlan, reális ténnyé 
lett (vö. 1,15 magy.). 9,1 és 9,2-8 kapcsolatát egyébként már az egyházatyák is 
felismerték. 

47. Jézus dicsősége - 9,2-13 (Mt 17,1-13; Lk 9,28-36) 

(2) És hat nap múlva maga mellé veszi Jézus Pétert és Jakabot és 
Jánost és felviszi őket egy magas hegyre, csak őket magukban. És 
átváltozott előttük (3) és ruhája ragyogóvá lett, igen fehér, amilyet a 
földi ruhafestő nem tud fehéríteni. (4) És megjelent nekik Illés Mó-
zessel együtt és beszélgettek Jézussal. (5) És megszólalt Péter és azt 
mondja Jézusnak: Mester, jó, hogy itt vagyunk, csináljunk hát három 
sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. (6) Mert nem 
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tudta, mit szóljon, mivel nagyon megrémültek. (7) És felhő támadt, 
amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én 
szeretett Fiam, öt hallgassátok! (8) És amint hirtelen körülnéztek, 
senki mást nem láttak, egyedül a velük lévő Jézust. 

(9) És a hegyről lefelé jövet megparancsolta nekik, hogy senkinek 
ne beszéljék el, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az Ember Pia 
feltámad a halottak közül. (10) És megjegyezték az igét és vitatkoz-
tak egymással, mit jelent a halottak közül feltámadni. (11) És meg-
kérdezték ő t Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell 
eljönnie? (12) ő pedig ezt mondta nekik: Illés eljön előbb és helyre-
állít mindent. És akkor hogyan van megírva az Ember Fiáról, hogy 
sokat ezen ved és megvettetik? (13) De mondom néktek, hogy Illés el 
is jött és azt tették vele, amit akartak, amint meg van írva róla. 

Vö. a 7. v.-hez 1,11; Zsolt 2,7; Ézs 42,1; 5 Móz 18,15 - a 12 v.-hez: Mal 3,23k. 

Márk tudatos szerkesztéssel kapcsolja elbeszélése menetébe Jézus megdi-
csőülésének történetét. Jézus istenfiúi méltóságának kinyilatkoztatása (7. v.) 
mintegy isteni válaszként hangzik Jézus bejelentésére, hogy „az Ember Fiának 
sokat kell szenvednie..." (8,31). Ugyanez a kontraszt ismétlődik a megdicsőülés 
utáni beszélgetésben, ahol Jézus szintén az Ember Fia „sok szenvedéséről" szól 
(12. v.). Ez az összefüggés Márk krisztológiájának központi mondanivalóját fe-
jezi ki: a dicsőséges Isten Fia-Jézus nem más, mint a szenvedő és megvetett 
Ember Fia. Ugyanakkor a tanítványok értetlenségének ismétlődő motívuma 
(6.10. vk.) jelzi, hogy Márk szerint még ez a csodálatos látvány sem elég Jézus 
személye titkának kinyilvánítására, mert az csak a kereszten válik felismerhető-
vé (15,39), hirdetése pedig - Jézus tiltása szerint (9. v.) - csak húsvét után kez-
dődhet. 

A megdicsőülés elbeszélésének történetiségét számos kutató megkérdője-
lezi. A leírásnak valóban több olyan vonása is van, amelyek közhasználatúak 
voltak a zsidó apokaliptikában, í 11. a hellenista vallásosságban s innen kerültek 
bele az őskeresztyénség képzetvilágába is. Ezek ellenére lehetséges, hogy az 
elbeszélés mögött Jézus Istennel való kapcsolatának egy elragadott pillanatáról 
van szó, amelynek néhány tanítvány is tanúja volt. Ennek teológiailag tudatosan 
reflektált, értelmezett leírásaként jött létre az őskeresztyénségben a jelenlegi 
elbeszélés, amely hagyománytörténetileg valószínűleg több zsidó-, ill. hellenis-
ta-keresztyén átdolgozáson ment át. Legkevésbé valószínű az a Wellhausen óta 
mindig visszatérő vélemény, amely szerint a feltámadott Jézus egyik megjele-
nését formálták át és helyezték vissza Jézus földi életébe. A húsvéti történetek-
nek semmi nyoma sincsen. Azokban mindig a Feltámadott szava dominál, míg 
itt Jézus meg sem szólal. Viszont azokban sohasem jelenik meg Jézus mennyei 
dicsőségben, mennyei lények kíséretében s mennyei hang sem szerepel ben-
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nük, ami itt éppen az elbeszélés csúcspontját jelenti. Helyesebb úgy ítélni, 
hogy egy víziószerű „kinyilatkoztatás-elbeszélésről" (Dibelius) van szó (vö. 
1,1 Ok; 6,45-52), amely a földi Jézus isteni méltóságát és eszhatologiai jelentősé-
gét fejezi ki. Az elbeszélés tendenciája éppen abban van, hogy megmutassa, 
miként tekint az ember-Jézusra a keresztyén hit. „A nyilvánvaló ember és elrej-
tett Úr... ebben a pillanatban nyivánvaló Ür és elrejtett ember lesz" (Lohmeyer). 

2 Az elbeszélés megformálására valószínűleg erőteljesen hatott 2 Móz 
24,13-18, ahol Mózes és Józsué (= „Jézus" a LXX-ban) felmennek „Isten he-
gyére" és ott „hat nap" után a felhőből szól Isten és elrendeli a szent sátor épí-
tését (2Móz 25). A „hat nap" tehát előkészületi időt jelent Isten kinyilatkoztatá-
sára. A zsidó papok is hat napon át készültek tisztulással és böjtöléssel az ün-
nepi szolgálatokra. Márknál persze a ,Jiat nap múlva" már csak időmegjelölés, 
amely még szorosabb történeti összefüggésbe állítja a megdicsőülést az előz-
ményekkel. - A három tanítvány szűk köre Márk titok-motívumának (való-
színűleg a hagyományra támaszkodó) eszköze, amely méginkább elrejti Jézus 
személyének titkát (vö. 3,17; 5,37; 13,3; 14,33). Erre utal a „csak őket magukban" 
tipikus márki kiegészítés is. - Hasonlóképpen a hagyományos szövegben sze-
replő „magas hegy" - azonosítása lehetetlen (Tábor?) - Márknál sematikus 
megjelölése Jézus Istennel való páratlan kapcsolatának és a kinyilatkoztatás 
helyének (vö 3,13; 6,46). A „magas" jelző méginkább aláhúzza a most követke-
ző kinyilatkoztatás rendkívüliségét. 

Az „átváltozott" (μεταμόρφωση = metemorphóthé. Lukácsnál hiányzik) a hel-
lenista vallásosság szakkifejezése. Annak a határvonalnak az átlépését jelöli, 
amely az emberi, földi, múlandó létformát elválasztja az isteni, mennyei, örök és 
dicsőséges létformától. Ezt ígérték az ember számára a misztériumkultuszok 
szertartásai. A görög mithológia szerint ezt tették az istenek is, amikor emberi 
alakban (μορφή =morphé) jelentek meg a földön. A kifejezés Jézusra alkalmazá-
sával az elbeszélő azt a hitét vallja meg, hogy egyedül Jézus az, aki a földi és a 
mennyei világot összeköti. Személyének titka éppen az, hogy egyszerre tartozik 
mindkettőhöz s most éppen ezt nyilvánítja ki tanítványai előtt. (A kifejezéshez 
vö. még Rm 12,2; 2Kor 3,18). - 3 Az ember-Jézusnak az isteni, mennyei világ-
hoz tartozását fejezi ki a „ragyogó", azaz „igen fehér" ruha is, amely a mennyei 
lények, ill. az üdvözültek viselete (vö. 16,5; Jel 3,4; 7,9 stb.). Az ellenkép fokoz-
za a mondanivalót: ilyen fehér nincs „a földön"! - 4 Illés és Mózes megjelenése 
a zsidó apokaliptika szerint a végső idő beköszöntét jelzi. Együttes megjelené-
sük is az apokaliptikus várakozáshoz tartozik (vö. Jel ll,3kk). Az elbeszélés egy 
korábbi zsidókeresztyén változatában valószínűleg nagyobbb hangsúlyt kapott 
ez az apokaliptikus mondanivaló: Jézussal beköszöntött a végső idő! Itt ez a 
vonás háttérbe szorul. Illés és Mózes szerepe elsősorban nem apokaliptikus, 
hanem krisztológiai. Mint „mennyei lények" megjelenésükkel ugyanazt igazol-
ják, amit már az „átváltozás" és a „fehér ruha" is hirdet: Jézus valóban a meny-
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nyei világhoz tartozik. Ezért is „beszélgetnek" vele. A zsidó hagyomány egyéb-
ként nemcsak Illésről, hanem Mózesről is azt tartotta, hogy nem halt meg, ha-
nem a mennybe ragadtatott. 

5 A szokás szerint társai nevében is szóló Péter a látottaknak apokaliptikus 
értelmet ad. A jó, hogy itt vagyunk" kezdetű mondat ajánlata nem szolgálatkész-
ségét fejezi ki, hanem téves rajongását, mintha már itt volna a végső idő, 
amelyben - apokaliptikus várakozás szerint - Isten az üdvözültekkel együtt 
„sátorozik" Qel 7,15; 21,3), mint Mózes idején a pusztában Izrael népével. 
Mintegy rögzíteni akarja a nagyszerű pillanatot. 

6 Mielőtt a mennyei hang korrigálja Péter szavait, Márk egy közbeszúrt 
megjegyzéssel mégegyszer aláhúzza tévedését. 14,40-ben is hasonló megjegy-
zést találunk. Lukács rövidíti. Máté kihagyja a mondatot. Márknál a tanítványok 
félelme mindig értetlenségüket, hitetlenségüket fejezi ki (vö. 4,40k). Mert nem 
ismerik Jézust, nem ismerik fel a szituáció értelmét s ezért nem találja meg 
Péter a helyes szót sem. Nem érti, hogy mindabban, amit látnak, az ember-
Jézus isteni titka nyilatkozik meg. A „vég" még nincs itt, de a „menny" már itt 
van, mert Jézus itt van. 7 Ezt nyilatkoztatja ki az elbeszélés csúcspontját jelentő 
isteni hang, de ezt jelzi a rájuk boruló „felhő" is, amely a zsidó vallásos kép-
zetvilágban Isten jelenlétének szimbóluma (vö. 2Móz 13,21; 3Móz 16,2; lKir 
8,10kk stb.). 

Az isteni hang Jézust - akárcsak 1,1 l-ben - „szeretett F/»"-nak nevezi s ezzel 
Istenhez való viszonyának páratlanságát fejezi ki (a hagyománytörténeti hátteret 
lásd ott!). Figyelnünk kell 1,1 l-hez képest a különbségekre. A kinyilatkoztatás 
itt nem Jézusnak, hanem a tanítványoknak szól. Most hallják meg először, amit 
a démonok már kezdettől fogva tudnak (3,11 stb.). Fontos kiegészítés az 5 Móz 
18,15-re utaló felhívás: őt hallgassátok!" Jézussal megjelent az, aki Mózesnél is 
nagyobb, akire Mózesnél is jobban kell hallgatni. Általa szól Isten végső szava a 
világhoz. Márk ezt a kiegészítést bizonyára 8,31-gyei összefüggésben érti: ép-
pen a keresztre menő Jézus az, akinek „tanítására" hallgatni kell. 

8 A szakasz finom és mélyértelmű kontraszttal zárul, amely megmutatja, 
hogy az elbeszélés tendenciája valóban krisztológiai. A Jézus iránt értetlen ta-
nítványok mintegy keresve „néznek körül": vajon ki az, akire ez a hatalmas 
mennyei kijelentés vonatkozik? De éppen ekkor „hirtelen" eltűnik az egész 
mennyei látomás és csak egy „látnivaló" marad számukra: Jézus, a Mester (5. 
v.), aki „velük" van akkor is, amikor a menny jelei eltűnnek. Amit láttak, csak 
eszköz volt, hogy felismerjék, kicsoda ő. Nincs senki más, akiben a menny hoz-
záférhető, Isten szava hallható lenne a földön, egyedül Jézus! 

9 -13 A megdicsőülés utáni beszélgetést Lukács kihagyja. Máté átveszi, a 
nehézkes szöveget kijavítja és a tanítványok értetlenségének márki motívumát 
szokása szerint feloldja. 

A 9-13 vk.-et nyilván Márk kapcsolta értelmező szándékkal a 2-8 vk.-hez. 
De maga a 9-13 szakasz is kompozíció, amelyben a 9k és 11-13 vk. gondolati 
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anyaga nehézkesen illik össze. A 9k vk. témája, a „feltámadás", 11-13-ban elő 
sem fordul. Több kutató szerint lehetséges, hogy a 11. v. kérdése eredetileg az 
1. v.-hez kapcsolódott, s a kettő kapcsolatát Márk törte meg a 2-10 szakasz köz-
beiktatásával, az Illés-téma hatására. Mindenesetre az egész kompozíció gondo-
latmenete nehézkes. Az valószínű, hogy 9k Márk fogalmazása, de talán 11-13-at 
is ő állította össze hagyományos elemekből. 

9 A hallgatási parancs (vö. 5,43; 8,30 stb.) Márk titokképzetét juttatja érvény-
re: bármennyire hatalmasan nyilatkozott is meg a hegyen Jézus istenfiúi dicső-
sége, még nincs itt az ideje, hogy közismertté váljon. A tiltásban nincs hangsúly 
azon, hogy csak három tanítványnak szól, mintha ők kiemelt módon volnának 
Jézus titkának hordozói. Elkülönítésük csupán Márk titokmotívumának eszkö-
ze (vö. 2. v.), egyébként ők is ugyanolyan értetlenek, mint a többiek (vö. 6.10 és 
14. vk.). A hangsúly magán a tiltáson van. Ez az első és egyetlen hallgatási pa-
rancs, amelyben a hallgatás határidejét is megtudjuk. Azért csak most, mert csak 
8,3l-ben szólt Jézus először személyének végső titkáról, ti. haláláról és feltáma-
dásáról. Erre az első szenvedésjövendölésre utal vissza a tiltás szóhasználata is 
(ο υιος του άνθρωπου = ho hüios tou anthrópou, αναστη = anasté). Jézus isten-
fiúi dicsősége hirdetésének tárgyi és idői feltétele az Ember Fia-Jézus halála és 
feltámadása. Ezek nélkül hamis, sőt démoni (1,34; 3,1 lk) minden Jézus-
hirdetés, akár tanításáról, akár csodáiról vagy megdicsőüléséről van szó. Ez az 
alárendelés Márk hagyományformáló teológiai szemléletének alapvonását jut-
tatja érvényre. Márk tudatos, történeti reflexióját mutatja, hogy a tiltás a hallga-
tás határidejeként Jézus feltámadását (és nem halálát) jelöli meg. Csak ekkor 
kezdődhet majd a tanítványok teljes értékű igehirdetése (vö. 6,7-13 magyaráza-
tát!). Ekkor lesz kész Jézus műve, az „evangélium", amely mindenkit hitre hív 
(1,15). 

Jézus feltámadása kérügmatikus jelentőségének említése azonban Márkot 
azonnal arra készteti, hogy utaljon Jézus halálára is, mint Jézus földi útjának 
krisztológiai csúcspontjára, az evangélium központi tartalmára. Ezt teszi 11-13-
mal, amelyhez a 10. v. vezet át. 10 Az átvezetés egyúttal alkalmat ad a tanítvá-
nyok teljes értetlenségének ismételt hangsúyozására. Noha Jézus „az igét" 
mondja nekik újra, amelyet egyszer már „nyíltan hirdetett" (8,32; ott is, itt is 
λογος = logos!), ők csak külsőképpen „ragadják meg" (εκρατησαν = ekratésan) 
azt, de semmit nem értenek belőle, s ezért „vitatkoznak" (συζητεί ν = sydzétein 
Márknál mindig az emberi értetlenség kifejezője! vö. 1,27; 8,11; 9,14.16; 12,28). 

A szövegből nem egészen világos, milyen értelemben vitatják a tanítványok 
a „feltámadást". Lehetne a végső feltámadás hitére gondolni, amit azonban 
minden zsidó ismert (vö. Jn 11,24), nyilván ők is. Vagy talán éppen így akarta 
kifejezni Márk „a tanítványok totális vakságát" (E. Schweizer)? Valószínűbb, 
hogy Márk a vitatémát az Ember Fia feltámadásában látta, s ezért ismétli az 
előző vers szóhasználatát. Nem értik az Ember Fia feltámadását, mert nem ér-
tették, sőt elutasították Jézus bejelentését az Ember Fia szenvedéséről és halá-
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Iáról (8,3lk). így egyenesen Jézus Messiás-volta válik számukra kérdésessé, 
amit ugyan felismert már Péter (8,29), de nem tudta azonosítani a halálba menő 
Ember Fiával. Lehet-e a Krisztus az, aki szenved és meghal? Ez a témája a kö-
vetkező versek vitájának, amely immár Jézus és a tanítványok között folyik. 

11 A tanítványok kérdése meglepő módon nem reflektál a feltámadás-
témára (Márk innen kezdve nyilván más jellegű hagyományból merít!), hanem 
az írástudókra hivatkozva általában kérdőjelezi meg Jézus Messiás-voltát. Ha 
valóban itt volna a végső, messiási idő, akkor már Illésnek is el kellett volna 
jönnie! Az írástudók (azaz az írás) szerint ez a végső idők apokaliptikus rendje. 
(A „kell"-hez vö. 8,311; az „előbb"-höz 13,10). 

12 Jézus válasza helyben hagyja az Illés-várást, sőt kifejezetten utal az azt 
megalapozó íráshelyre, Mai 3,23k-ra, amely a visszatérő Illés feladatát is megje-
löli: „helyreállít mindent" (LXX: αποκαταστήσει = apokatastései). De vajon való-
ban az lesz a visszatérő Illés ismertetőjele, hogy „helyreállítja", azaz a végső 
messiási időre felkészíti, megújítja a népet, „mindent" rendbe tesz? Akkor hogy 
várhatna e „helyreállított", felkészített nép körében az érkező Messiásra, az 
Ember Fiára szenvedés és megvetés? Pedig ez is „meg van írva"! (vö. Ézs 53,3; 
Zsolt. 22,7; 118,22; valamint 8,31 magyarázatát). Jézus ellenkérdése tehát az 
írásbizonyítékkal szemben írásbizonyítékot állít s az ellentmondást 13 az írás 
felett álló teljhatalmú szavával a második írásbizonyíték javára oldja fel: „De 
mondom néktek..." (vö. Mt 5,22.28 stb.). Vagyis az Illés-kérdésben a Messiás-
kérdésből kell kiindulni és nem fordítva. Mivel az írás szerint a Messiásra szen-
vedés és megvettetés vár, az előtte érkező Illés sem lehet a nagy „helyreállító", 
hanem neki is szenvednie kell. A szenvedő Messiáshoz szenvedő Illés illik. Ez 
is „meg van írva". Illés szenvedésével kapcsolatban talán lKir 19,2.10-re kell 
gondolnunk, mint írásbizonyítékre. Lohmeyer szerint viszont inkább egy titkos 
apokaliptikus hagyományra történik utalás, amely a végső időre borzalmas 
szenvedéseket heyezett kilátásba a kegyesek, köztük a vég előhírnöke, Illés 
számára is (talán ez a hagyomány érvényesül Jel 11-ben is). Jézus szavában a 
döntő azonban éppen az, hogy ez a szenvedő Illés már eljött és „azt tették vele, 
amit akartak" (ótestamentumi fordulat, vö. Zsolt 115,3; Dán 8,4), azaz megölték. 
Nyilván Keresztelő Jánosról van szó, de a szenvedő Illés neve alá rejtve, ahogy a 
szenvedő Messiás-Jézust is elrejti az ember Fia cím. Ha pedig itt volt már a 
szenvedő Illés, akkor - s ez a vita végső konklúziója - valóban itt van a messiási 
idő, éspedig a szenvedő előhírnökhöz illően a szenvedő Messiás ideje. Mind-
kettő szenvedésében és halálában az írás teljesedik, azaz Isten akarata megy 
végbe. 

Márk számára ez a nehézkes gondolatmenetű szakasz két szempontból fon-
tos. Egyrészt összefoglalja vele Keresztelő jelentőségét Jézusra nézve, amely 
szerinte abban van, hogy halálával Jézus halálát hirdeti (vö. 1,14). Ezért közölte 
olyan részletesen Keresztelő „szenvedéstörténetét" (6,17-29). Másrészt a szen-
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vedő Ember Fia-Jézust kontrasztként állítja a megdicsőült Isten Fia-Jézus képe 
mellé, amely anélkül ez hamis Jézus-kép volna. (Ez a kontraszt egyébként Il-
léssel kapcsolatban is felfedezhető: vö. 4. és 13. vk.) Jézus istenfiúi dicsősége a 
kereszt gyalázatában van jelen a világban s így kell őt hirdetniök a most még 
értetlen tanítványoknak húsvét után. Éppen így „evangélium" ő minden nép 
számára (13,10). 

48. Jézus a hit forrása és példája - 9,14-29 (Mt 17,14-21; Lk 9J7-43a) 

(14) És amikor odaértek a tanítványokhoz, nagy sokaságot láttak 
körülöttük és írástudókat, akik vitatkoztak velük. (15) És azonnal 
meglátta őt az egész sokaság, megrettentek, odafutottak és köszöntöt-
ték őt. (16) És megkérdezte tőlük: Miért vitatkoztok velük? (17) És 
valaki a sokaságból így felelt neki: Mester, idehoztam hozzád a fia-
mat, akiben néma lélek van: (18) és valahányszor megragadja, rán-
gatja őt és tajtékzik, fogát csikorgatja és megmerevedik. És szóltam 
tanítványaidnak, hogy űzzék ki azt, de nem tudták. (19) ő pedig így 
felelt nekik: ó , hiteden nemzedék, meddig leszek veletek? Meddig 
tűrlek titeket? Hozzátok őt hozzám! (20) És oda vitték hozzá. És 
amikor a lélek meglátta öt, azonnal megrázta és a földre esett és taj-
tékozva fetrengett. (21) És megkérdezte az apjától: Mióta van ez így 
vele? A z pedig ezt mondta: Gyermekkora óta! (22) És sokszor vetette 
tűzbe is, vízbe is, hogy elpusztítsa öt. De ha tehetsz valamit, szánj 
meg minket és segíts rajtunk! (23) Jézus pedig ezt mondta neki: Ha 
tehetsz?! Minden lehetséges annak, aki hisz! (24) A gyermek apja 
azonnal felkiáltott és azt mondta: Hiszek, segíts hitetlenségemen! 
(25) Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, megfenyegette a 
tisztátalan lelket és azt mondta neki: Te néma és süket lélek, én pa-
rancsolom neked: menj ki belőle és többé bele ne menj! (26) És fel-
kiáltott, igen megrázta és kiment. És olyan lett, mint egy halott, úgy-
hogy sokan azt mondták, meghalt. (27) Jézus pedig megragadta a ke-
zét, felébresztette és felkelt. (28) Amikor bement a házba, tanítvá-
nyai külön magukban megkérdezték tőle: Mi miért nem űzhettük ki? 
(29) És azt mondta nekik: Ez a fajta semmivel sem megy ki, csak 
imádsággal. 

Ε megragadó csodaelbeszéléssel zárja Márk az első szenvedésjövendölés 
(8,31) kiértékelését: Jézus azért megy a halálba, hogy az ember eljusson a hitre, 
amelynek „minden lehetséges" (23. v.). 
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A szakasz jó példa arra, hogy az őskeresztyénségben a csodaelbeszéléseket a 
csoda puszta tényén túlmenő, teológiai témák kifejezésére használták fel. Ez a 
tendencia a forrása a csodahagyomány bővülésének. Márk szerkesztéséből is 
látszik, hogy a szakaszt ő sem elsősorban mint csodaeXbeszéltsx. alkalmazza, ha-
nem mint Jézus halálának szoteriológiai perspektíváját kifejező tanítási anyagot. 

A hosszú elbeszélést, amelyet Máté és Lukács rövidítenek, minden bizony-
nyal több kéz is formálta, s ezért a szöveg nem egészen egységes. Erre vallanak 
bizonyos ismétlődések. így kétszer „fut oda" Jézushoz a sokaság (15. és 25. v.). 
Az apa kétszer mondja el a gyermek betegségét (17k. és 21k. vk.). Kétszer 
„viszi oda" a gyermeket Jézushoz (17. és 20. v.). Feltűnő, hogy 20-27-ben nincs 
szó a tanítványokról, viszont 14-19 és 28k-ban az elbeszélő elsősorban rájuk 
figyel. 28k kérdése és a válasz sem tételezi fel az elbeszélés fő témáját, ti. a 
hitet (19.23k.). Bultmann szerint két hasonló elbeszélés Márk előtti egybedol-
gozásáról van szó. Az egyik a Mestert és a nélküle tehetetlen „bűvészinasokat" 
állította szembe. A másikban viszont „a hitetlen hit paradoxonja" volt a fő téma. 
E. Schweizer szerint maga Márk dolgozta egybe ugyanannak az elbeszélésnek 
két változatát. K. Kertelge viszont arra gondol, hogy 20-27 volt az alapelbeszélés 
és ezt Márk bővítette ki a tanítványokra koncentráló bevezető (14-19) és befe-
jező (28) résszel. Szerintem is inkább bővülésről, mint egybedolgozásról van 
szó. De ez valószínűleg hosszabb folyamat volt még Márk előtt, a szájhagyo-
mány szintjén. Egy démonűzési történethez később járulhatott a tanítvány-
téma, majd a hit-téma. Végül valószínűleg maga Márk is alakította a szöveget 
(talán ő foglalta írásba? vö. ευθυς = eutiis = azonnal: 15.20.24. vk.) s mindenkép-
pen ő fűzte bele elbeszélése menetébe. A bővülés szövegi elhatárolása lehetet-
len. A szakasz az egyik leggazdagabb tartalmú, teológiailag reflektált csodaelbe-
szélés. 

14 Jézus a megdicsőülés után - tudatosan formált kontrasztként - feszült 
légkörbe érkezik. A vele volt három és a többi kilenc tanítvány megkülönbözte-
tését csak itt érzékeljük. Később erre már nincs utalás, ami azt jelzi, hogy az 
eseményt csak Márk kapcsolja a megdicsőüléshez. Ismét váratlanlul tűnik fel a 
„sokaság" (vö. 8,34), amely Márk sematikus eszköze: Jézus ügyében mindenki 
érdekelve van. Hasonlóan váratlan és sematikus a tanítványokkal vitázó írástu-
dók jelenléte. Később semmi szerepük nincs. Itt tehát a feszültséget fokozzák, 
ő k Jézus és a tanítványok állandó ellenfelei (vö. 21,16 stb.). Talán a l l . ν.-re 
visszautalva szerepelteti őket Márk. Nem tudjuk meg a vitatémát, de így még 
nagyobb hangsúlyt nyer a tény: ők az állandó vitapartnerek (σνζητειν = 
sydzétein-hez vö. 10. v.). - 15 Ahol Jézus megjelenik, ott „azonnal" észre kell őt 
venni. Titokzatos hatalma, amely más, mint az írástudóké (vö 1,22), magához 
vonzza a sokaságot („odafutottak"). Riadt csodálkozásuk (εκ&αμβεισθαι = 
ekthambeisthai csak Márknál az ÚT-ban; vö. 14,33; 16,5k) nem jelent értő hitet, 
csak félelemmel telt tiszteletet a titokzatos csodatevő iránt, akit ismerősként 
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köszöntenek. Ez a helyzetrajz máris úgy jellemzi Jézust, mint aki felette áll a 
feszült helyzetnek, a tanítványok zavarának és a vitázó írástudóknak. Kérdésé-
ben is ez jut kifejezésre. 16 Nem azt kérdezi: miről?, hanem: „miért vitatkoztok 
velük?" Jézus ügyében pozitív döntésre nem a vitatkozás vezet. A hit más és 
több, mint az emberi érvelés győzelme. Ha Jézus megjelenik, értelmetlenné 
válik minden emberi vita az Isten dolgairól. 

17k A fiáért aggódó s annak betegségét (epilepszia) részletesen elbeszélő 
apa szavaiból kitűnik, hogy a vita csak takaró, alibi a Jézus nélküli tanítványok 
gyengesége, tehetetlensége számára. Az egyház erőtlensége nem abban van, 
hogy nincsenek kellő érvei vitapartnereivel szemben, hanem abban, hogy 
messze került Jézustól. - A szöveg megformálása jól mutatja, hogy az eredeti 
csoda-témát hogyan szorítja háttérbe a tanítvány-téma, amelyhez azonnal kap-
csolódik a hit-téma. 

19 Jézus indulattal telt panasza a tanítványoknak szól. Tehetetlenségük oka 
hitetlenségük. Hasonló kérdő formában kéri őket számon 4,40-ben is. A mondat 
megfogalmazása persze túlnéz a tanítványok körén és az itteni konkrét eseten 
is. Jézus ajkán bizonyára az őt elutasító zsidóságra vonatkozott általában, sőt 
talán az egész hitetlen embervilágra (a „nemzedék"-hez vö. 8,12 és 8,38 magya-
rázatát!), amelynek körében ő idegenként jár, mert nem közéjük, hanem egé-
szen Isten oldalára tartozik. A panaszos kérdés irodalmi szépséggel fejezi ki 
Jézus isteni igényét és küldetéstudatát, ő azért jött Istentől, hogy együtt legyen 
a hitetlenekkel (vö. 2,15kk) és hordozza, elviselje azok hitetlenségét. Ezért 
„kell" neki úgy járnia a földön, mint aki terhet hordoz, mint aki szenved. Benne 
maga Isten szenved az emberek hitetlensége miatt. Márk a magában véve köl-
tői kérdést, „meddig?", a szenvedésjövendölések összefüggésében érthette s 
azokban láthatta a választ is: Jézusnak egészen a keresztig kell az emberek s 
köztük a tanítványok hitetlenségét hordoznia, hogy éppen ezáltal juthassanak 
majd hitre. 

Ismét a konkrét eset kerül előtérbe. A feltétlen hatalommal parancsoló Jézus 
szavára 20 elébe állítják a beteg gyermeket. Az elbeszélő a betegséget mind-
végig démoni megszállottságként írja le (vö. ehhez 1,23 magy. és 5,lkk bev.). A 
démoni „lélek" (πνεύμα = ptteuma) felismeri Jézusban a nála hatalmasabbat, s 
ezért „azonnal" védekezni kezd. Tombolásával mintegy demonstrálni akarja 
saját hatalmát a gyermek felett. Jézus közelében mindig aktivizálódik a démo-
nitás életromboló hatalma, de éppen ez jelzi, hogy elérkezett pusztulásának 
ideje. A leírás egyébként itt is, mint a 18. és 26. vk.-ben, az epileptikus roham 
hű ábrázolása. 

A gyermek habzó szájjal fetreng Jézus lábainál és mindenki - az olvasó is -
azt várná, hogy Jézus most már közbelép. De nem! 21 A tetőfokára hágott fe-
szültséget egy újabb párbeszéd prolongálja. Ez a késleltetés csak még nagyobb 
hangsúlyt ad a párbeszéd témájának: a hit (akárcsak a bűnbocsánat, vö. 2,5.1 Ok) 
alapvetőbb kérdés az embernek, mint a betegség vagy akár a halál is (vö. 26k 
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vk.). Jézus, mint egy szenvtelen orvos, érdeklődik: ,JAióta vana ez így vele?" Az 
apa válaszából megtudjuk, hogy a permek" tulajdonképpen már ifjú. 22 Majd a 
betegség más részleteire is kitér. A beteg a hirtelen támadó roham következté-
ben gyakran esett bele tűzbe is, vízbe is, tehát állandó életveszélyben élt eddig. 

S az apa végre - most először! - könyörgőre fogja a dolgot. Szavaiban az utol-
só szalmaszálba kapaszkodó ember reménytelen reménysége vibrál. Tudott 
ugyan Jézus démonűző, gyógyító hatalmáról, azért is hozta hozzá (!17.v.) a fiát, 
de a tanítványok csődje (18b) a Mester képességét is kérdésessé tette számára. 
Ilyen súlyos esettel talán ő sem tud mit kezdeni! A megszorult ember alázatával 
könyörög ugyan szánó irgalomért, de a hit feltétlen bizalma nélkül. 

23 Jézus még mindig nem a beteghez fordul, hanem az apa hitetlen kételyé-
re válaszol: „Minden lehetséges annak, aki hisz!" Megalázóan hatalmas kijelentés a 
hitről! Hiszen csak Isten az, akinek „minden lehetséges" (vö. 10,27; 14,36)! A hí-
vőkre is érvényes volna ez? Igen. Jézus szava valóban ezt állítja. Szerinte a hit 
nem. Istenre vonatkozó elmélet, amelyet vitatárggyá lehet tenni (14,16. vk.), 
nem elvi álláspont, hanem Isten hatalmának jelenléte az ember életében. Isten 
aktivitása bennünk és általunk. Azért olyan nagy és hatalmas dolog a hit, mert 
Isten hatalmába kapaszkodik s abban részesedik. De hát akkor van-e valaki, 
„aki hisz"?! 

A mondat egyszerre vet fényt Jézusra és az apára. Jézus az összefüggés ér-
telme szerint először is a feléje irányuló kételyt („Ha tehetsz?!") válaszolja meg 
vele. A „hitetlen nemzedékben", a hitetlen embervilágban éppen ő az, aki 
„tehet", mert egyedül ő az, „aki hisz". Isteni hatalmának ez a forrása. Személye 
páratlanságának ez a titka: csak ő az, aki hisz! Az elbeszélő persze csak az össze-
függéssel sejteti ezt az Újszövetségben ritka (vö. 4,38 magy.; ll,22kk; Zsid 
12,2) és merész Jézus-képet: a hit rendkívüli, isteni dolog és nem az ember 
természetes adottsága vagy fogékonysága „a vallás" iránt. Jézus nélkül az ember 
képtelen valóban hinni Istenbén! 

24 Éppen ezt ismeri fel az apa. Csak most, Jézus szava nyomán(!) döbben rá 
szegénysége teljes mélységére, arra, hogy az emberi élet végső, betegségnél és 
halálnál is nagyobb nyomorúsága a hitetlenség. Nyomorúsága hangos kiáltásban 
tör ki belőle (egyes kéziratok szerint „könnyhullatással"), s most nem gyermeke 
gyógyulásáért könyörög, hanem hitért. Felismeri Jézusban azt, akié a hit, s aki 
éppen ezért segíthet a hitetlenen. Kész a hitre, szeretne hinni („Hiszek...), de 
tudja, hogy az csak Jézus ajándékaként lehet az övé („...segíts a hitetlenségemen!"). 
- A mondat közkedvelt dialektikus értelmezése, hogy ti. itt „a hitetlen hit para-
doxonjáról" van szó, tehát hogy a hit egyúttal mindig hitetlenség is, szubjektív, 
etikai irányban oldja fel azt a tényt, hogy az ember képtelen a hitre. Ez a magya-
rázat sem az elbeszélés összefüggésének, sem Márk hit-fogalmának nem felel 
meg. 

25 Jézus nem ad közvetlen választ az apának, akiről többé nem is esik szó. 
De mintegy a szóbeli válasz helyett végre cselekszik. Fenyegető isteni szavával 
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(vö. 1,25) egyszer s mindenkorra kiűzi a tisztátalan lelket, meggyógyítja a gyer-
meket, akinek nyomorúságához - itt tudjuk meg! vö. 17. v. - a süketnémaság is 
hozzátartozott. Jézus páratlan isteni hatalmára s egyben a többiek tehetetlensé-
gére céloz a feltűnő hangsúly: „Én parancsolom..." Amire a „hitetlen nemzedék" 
képtelen, azt véghez viszi az Egyetlen, „aki hisz" és akinek ezért „minden lehet-
séges". Jézus tehát mintegy a hitetlen ember helyére lép, helyette hisz és cselek-
szik, s így bátorítja fel az Isten hatalmával feltétlenül számoló, azt befogadó 
hitre. 

26k A démon felkiáltása biztos pusztulásának a jele. Egy utolsó rohammal 
még meggyötri a beteget, de kénytelen engedelmeskedni az Erősebbnek. A 
sokaság nem ismeri fel Jézus győzelmét. Sőt úgy látja, hogy a démon elérte 
célját (vö. 23. v.: „hogy elpusztítsa"). Jézusnak újra cselekednie kell. Talpra állítja 
az elalélt gyermeket. Az elbeszelő ezt húsvéti terminológiával írja le (εγειρειν = 
egeirein, ανισταναι = anistanai), s így utal szimbolikusan arra, hogy Jézus, aki 
maga is feltámadt a halálból, nemcsak a démoni betegség, hanem a halál hatal-
mából is meg tud szabadítani. 

28k A csodaelbeszéléseknél szokásos, a csoda nagyságát demonstráló ún. 
zárókórus elmarad, s helyette egy az előzőktől szeparált jelenet zárja az elbeszé-
lést, amellyel Márk ismét a tanítványok változatlan értetlenségét hangsúlyozza. 
A szöveg márki és hagyományos elemek keveréke. így Márk titok-képzeténk 
tipikus eszköze a „ház" (vö. 2,1 magy.) és a tanítványok elkülönítése (κατ' 
ιδίαν = katx tdian, vö. 4,34; 6,31k; 7,33; 9,2; 13,3). A személye titkát rejteni aka-
ró Jézus visszahúzódik tanítványai körébe, akik majd húsvét után az evangélium 
hirdetői lesznek, de most még ugyanúgy nem értik őt, mint a többiek. Hagyo-
mányos elem viszont a tanítványok kérdése és Jézus válasza. Hagyománytörté-
netileg ez bizonyára a hit-téma előtti stádiumhoz tartozik, s ezért nincs benne 
semmi utalás a hit problematikájára. Az elbeszélés ebben a stádiumban az őske-
resztyén exorcizmus tanítási anyaga lehetett. A tanítványok önmagukat is dé-
monűzőknek tartják, s ezért kérdezik Jézust csődjük oka felől. Jézus pedig 
megmondja, hogy az ilyen súlyos esetben az imádság az egyetlen hatásos esz-
köz. Vagyis csak Isten segíthet. Ezt az isteni kizárólagosságot későbbi másolók 
feloldják és kiegészítik az emberi teljesítmény-kegyesség irányában: „...és 
biijtöléssel". Sőt magát az imádságot is így érthették. A böjtnek és általában az 
emberi kegyességnek ez az értelmezése azonban nem jellemző sem Jézusra, 
sem Márkra (vö. 1,13; 2,18-22 magyarázatát!). 

Márknál, aki már a hit-témával bővült elbeszélést vette át, az egész befejezés 
új értelmet nyer. A tanítványok kérdése teljes értetlenségüket fedi fel. Hallot-
ták Jézus panaszát (19. v.) és szavát a „mindenre képes" hitről, ők azonban 
mégis kérdeznek, mert nem ismerték fel hitetlenségüket. A hitetlenség végső 
nyomorúsága, hogy az ember vak önmaga hitetlensége meglátására (Luther). -
Jézus válasza viszont a hit lényegét világítja meg új oldalról. A hit alapmagatar-
tása az imádság, amelyben az ember egészen elfordul önmagától, egészen Isten-
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re tekint és mindent Istentől vár. Márk azzal is kifejezi a tanítványok teljes ér-
tetlenségét és hitetlenségét, hogy nála a tanítványok sohasem imádkoznak. Az 
egyetlen, aki imádkozik, Jézus! (A felsorolást lásd 1,2-3 magyarázatánál. Az 
imádság „mintáját" lásd 14,36-ban. A hit és az imádság összefüggéséről vö. még 
ll,22kk.) 

Márk tehát ezzel a történettel a hit nagy témáját veti fel és állítja bele saját 
koncepciójába. Jézust, mint addig is, most is hitetlenség veszi körül, s ez a tör-
ténet végére sem oldódik fel. Tovább kell hordoznia az emberek hitetlenségé-
nek terhét - egészen a keresztig. Harca ott ér célba, ahol ő maga lesz erő-
telenné, hogy „segítsen a hitetleneken" (24. v. vö. 15,31k). Erre mutat előre a 
második szenvedésjövendölés. 

49. A második szenvedésjövendölés - 9J0ki (Mt 17,22k; Lk 9,43b-45) 

(30) És eltávoztak onnan, vándoroltak Gelileán át és nem akarta, 
hogy valaki megtudja, (31) mert tanította tanítványait és azt mondta 
nekik: A z Ember Fia átadatik emberek kezébe, és megölik őt, és mi-
után megölték, három nap múlva feltámad. (32) D e ők nem értették e 
beszédet és féltek őt megkérdezni. 

Mint egy zeneműben a fő téma, úgy ismétlődnek Márk elbeszélésében a 
szenvedésjövendölések. Mutatják az események értelmét és irányát. Hagyo-
mánytörténeti hátterükre már utaltunk (8,31 magy.). 

30 Márk visszautal a földrajzi szituációra. 8,27-9,29 eseményei, tehát a 
megdicsőülés is(!), Cézárea Filippi pogány környezetében történtek. Most Jé-
zus ismét útra kel. De Galileán már csak áthaladnak földi vándorútja végső cél-
ja, Jeruzsálem felé. Titokban akar maradni, mert a galileai „titkos kinyilatkozta-
tás" ideje lejárt. Már csak személye titkának végső kinyilatkoztatása van hátra. 
Eddigi, gyakran ismétlődő visszahúzódása is mindig újra e végső célra mutatott 
előre (vö. 8,24). 31 Fő gondja most már csak az, hogy erre felkészítse tanítvá-
nyait, a húsvét utáni tanúkat. Útja célját most is tanításként mondja el nekik (vö. 
8,31 magy.). 

A második szenvedésjövendölés az elsőhöz képest új, sajátos fordulattal szól 
a Jézusra váró eseményekről: lvAz Ember Fia átadatik emberek kezébe". A pers-
pektíva kitágul. A zsidó vezetők, mint a bűnös emberiség tagjai (vö. 14,41) ölik 
meg Jézust. Halála tehát az egész emberiséget terheli. Az eredeti arám szövegre 
utaló szójáték (Ember Fia - emberek) ebben a perspektívában írja körül Jézus 
személyének titkát. Az ember Fia-Jézus, akinek tehát isteni méltóságát elrejti 
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emberi alacsonysága, más, mint az emberek. Ő egészen Isten oldalára tartozik, s 
éppen ezért nem tudja elviselni az embervilág, hanem gyilkosává lesz. De ép-
pen így valósul meg Isten szándéka, aki nem isteni dicsőségében, hanem Jézus 
emberi alacsonyságában közeledik az emberiséghez. Erre utal az „átadatik" 
szenvedő igeforma, amely Isten nevét írja körül (vö. 1,14). A „kezébe adni" ótes-
tamentumi fordulat (vö. Bir 2,14; Zsolt 106,41; Jer 26,24 stb.), amely görög 
nyelvterületen valószínűleg nem is volt használatos, szintén az eredeti arám 
szövegre utal, s talán ez a megfogalmazás áll legközelebb ahhoz, ahogyan Jézus 
saját várható haláláról beszélt. A szenvedéstörténet ugyanezt az „átadni" igét 
használja Júdás „árulására" is (vö. 14,10k.l8.21.44), sőt a zsidó vezetők is 
„átadták" Jézust Pilátusnak (15,1), Pilátus pedig a katonáknak (15,15). így fo-
nódik egybe Jézus halálában az emberiség gyilkos gonoszsága és Isten üdvözítő 
akarata, amely legyőzhetetlenül céljához ér. Éppen ennek pecsétje a húsvét. 

32 De ki foghatja fel Jézus halálának ezt az isteni titkát? Márk az értetlen-
ségi motívummal ezt a kérdést veti fel és válaszolja meg: senki! Még a tanítvá-
nyok sem voltak képesek erre! Nem értik Jézus szavait, mert nem tudják elfo-
gadni - akárcsak az első szenvedésjövendölés után (8,32k), - hogy éppen ez az 
embereknek kiszolgáltatott, megölt Jézus az Isten kinyilatkoztatása, hogy ép-
pen ő az Isten útja a világhoz. Félelmükben, amely mindig hitetlenségük jele 
(vö. 4,40k), már szólni, kérdezni sem mernek. A halálba menő Jézus idegen 
számukra. Érthetetlen, félelmes titok. - Ez a radikálisan negatív tanítványkép 
Márk egyik legszebb teológiai eszköze arra, hogy megmutassa olvasóinak: ha 
valaki hitre jut és a Megfeszített hírnöke lesz, az mindig „Isten abszolút, meg-
foghatatlan csodája" (E. Schweizer). Ennek első példája Márknál nem tanítvány, 
hanem a pogány százados a kereszt alatt (15,39). 

50. „Mindenki szolgája " - 9J3-50 (Mt 18,1-10; Lk 9,46-50; 17, lk) 

(33) És Kapernaumba érkeztek. És amikor a házban volt, megkér-
dezte tőlük: Mit tanakodtatok az úton? (34) ő k pedig hallgattak, 
mert azon vitatkoztak az úton egymással, hogy ki nagyobb. (35) És 
leült, odahívta a tizenkettőt és azt mondja nekik: Ha valaki első akar 
lenni, legyen mindenki között utolsó és mindenki szolgája. (36) És 
előfogott egy kisgyermeket, közéjük állította, megölelte és azt mondta 
nekik: (37) Aki egyet az ilyen kisgyermekek közül befogad az én ne-
vemért, engem fogad be; és aki engem befogad, nem engem fogad be, 
hanem azt, aki engem elküldött. 

(38) Szólt neki János: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben 
Gz ki démonokat, aki nem követ minket, és akadályoztuk öt, mivel 
nem követett bennünket. (39) Jézus pedig így szólt: N e akadályozzá-
tok öt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben és nyomban 
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gyalázhat engem. (40) Mert aki nincs ellenünk, velünk van. (41) 
Mert aki inni ad nektek egy pohár vizet azon a néven, hogy Krisztu-
séi vagytok, bizony, mondom nektek, hogy semmiképpen el nem 
veszti jutalmát. (42) És aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, 
akik hisznek, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a 
tengerbe vetik. 

(43) És ha megbotránkoztat téged a kezed, vágd le! Jobb csonkán 
bemenned az életre, mint két kézzel elmenned a gyehennára, az olt-
hataüan tűzbe. (45) És ha a lábad botránkoztat meg téged, vágd le! 
Jobb sántán bemenned az életre, mint ha két lábbal dobnak a gye-
hennába. (47) És ha a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki! Jobb 
fél szemmel bemenned az Isten országába, mint ha két szemmel dob-
nak a gyehennába, (48) ahol férgük nem hal meg és a tűz nem alszik 
el. 

(49) Mert mindenki tűzzel sózatik meg. (50) Jó a só, de ha a só 
sódanná lesz, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só és éljetek bé-
kességben egymással! 

Több magyarázótól eltérően együtt tárgyaljuk ezt a hosszú szakaszt, noha 
könnyen felismerhető, hogy elemei tartalmilag csak lazán függnek össze és a 
kapcsolódást inkább ún. vezérszavak biztosítják. Viszont fontos felismernünk, 
hogy a hagyományos elemekből Márk itt egy jézusi beszédet komponál, amely-
nél csak a példázat-beszéd (4. fej.) és az apokaliptikus beszéd (13. fej.) hosszabb 
(Haenchen). A beszéd elhelyezése földrajzi és teológiai szempontból is Márk 
tudatos szerkesztésére vall. Földrajzilag ez Jézus utolsó megnyilatkozása Gali-
leában, ill. Kapernaumban. Útban Jeruzsálem, azaz halála felé mintegy búcsú-
beszédben ad tanítást tanítványainak, akiken keresztül feltűnik a húsvét utáni 
egyház képe is. A beszéd tehát a halálba menő Jézus testamentumaként hang-
zik az egyház számára. A földrajzi háttérnek ez a teológiai jelentősége még 
konkrétabb hangsúlyt kap a második szenvedésjövendölés révén. Márk szer-
kesztésében mindhárom szenvedésjövendölésnek az a teológiai szerepe, hogy 
megmutassa a Jézus-követés, a tanítványi élet alapját és irányát. Akárcsak 
8,34kk 8,31-hez, úgy kapcsolódik itt a kapernaumi „búcsúbeszéd" 9,31-hez. 
Arra az erkölcsiségre, amelyről a beszéd szól, az teszi a tanítványt képessé és 
elkötelezetté, hogy Jézus a halálba ment. Nem csak Márk krisztológiája, de 
etikája is sztaurocentrikus. 

Vitás, hogy vajon maga a kompozíció valóban Márkra vezethető-e vissza. Ez 
a kérdés összefügg azzal a másikkal, hogy vajon van-e a kompozíció elemeinek 
a vezérszó-kapcsolaton túl tartalmi, gondolati összefüggése is. Mindkettő való-
színű. A tanítványok értetlenségét hangsúlyozó kezdő szituáció helyzetrajza és 
szóhasználata tipikusan márki. (Jellemző, hogy Máté, aki a tanítványokat 
mindig védelmébe veszi Márk éles kritikájával szemben, feloldja ezt a szituáci-
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ót.) Az egész beszéd tulajdonképpen korrigáló válasz a kiindulást jelentő vita-
kérdésre: „ki nagyobb?". A közvetlen választ Jézus a „kisgyermek"-illusztráció 
kapcsán önmagára utalva adja meg: az a nagyobb, aki „utolsó és mindenki szolgá-
ja" (35kk). Ε magatartás különböző irányú konzekvenciáiról szólnak a beszéd 
további elemei (másokkal gyengéden, tágszívűen!: 38-42 vk. - önmagunkkal 
szigorúan!: 43-48a vk.). Végül a gondolatmenetet mintegy összegezve zárja a 
beszédet a kezdő vitakérdésre visszautaló záró mondat: „...éljetek békességben egy-
mással/" (50. v.). Éppen ez a keretezés szól leginkább a kompozíció márki ere-
dete mellett. Márkra vall a kompozíciónak az a vonása is, hogy a benne szereplő 
mondás-anyag történeti, biográfikus adatokkal kapcsolódik (Kapernaum, „ház", 
„út", valamint a János-epizód). így érvényesül itt is az az állandó teológiai szán-
déka, hogy a tanítás-hagyományt - akárcsak a csoda-hagyományt - hozzákösse 
és alárendelje Jézus keresztre vivő útjának: minden Jézusra vonatkozó hagyo-
mányt úgy kell hirdetni az egyházban, mint annak megnyilatkozását, aki a ke-
resztre ment! 

Az itt szereplő kérdésfelvetés és válasz lényegében megismétlődik a Zebe-
deus-fiak kérdésénél is (10,35-45). Az ismétlődés arra vall, hogy Márk Jézusnak 
a tanítványok versengését megszégyenítő intését aktuálisnak látta saját kora 
egyházában. Ez az aktualizáló tendencia okozza, hogy a beszéd többnyire kilép 
a húsvét előtti szituációból, sőt maga a helyzetrajz sem teljesen realizálható 
Jézus földi életében. Ezzel a jelenséggel persze mindig újra találkozunk a 
könyv folyamán. De a sajátosan márki mégis éppen az, hogy minden aktuális 
üzenet Jézus keresztútjának „múltjából" hangzik a jelen felé. 

33 1,29 alapján Péter kapernaumi házára lehetne gondolni. De Márknál a 
„ház" Jézus rejtőzésének sematikus helye (2,1; 7,24), ahol tanítványainak külön 
tanítást ad (7,17; 9,28). Ez történik itt is. - A tanítványok „tanakodtak", ami 
máris értetlenségük jele (vö. 8,lók). Hasonlók az írástudókhoz (2,6.8) és a zsidó 
vezetőkhöz (11,31). Nehéz realizálni, hogyhogy nem hallotta meg Jézus, miről 
tanakodnak az úton vele együtt menő tanítványok. Márknak ez a kérdés azért 
nem fontos, mert éppen így tűnik ki Jézusnak az az isteni hatalma, amellyel ő 
belelát az ember szívébe, és mondás nélkül is ismeri az ember gondolatait (2,8; 
3,5; vö. Jn 2,24k). Kérdése tehát nem tudakozódás, hanem vád az emberi hitet-
lenség és vakság ellen (vö. 2,8; 4,40; 8,12.17; 9,16). 34 A tanítványok „hal-
lgatnak", mint a „keményszívű" farizeusok (3,4). A „hiányos" helyzetrajz őket 
is jellemzi. „Egymással" vitatkoztak, tehát mintegy Jézus háta mögött, tőle tá-
vol. „Jézus nélkül" mindig újra idejutnak a tanítványok (vö. 9,10.14.16). Értet-
len vakságuk gyökerét vitatémájuk árulja el: „ki nagyobb?" Márk a helyzet végső 
kontrasztját az ún. út-motívummal (εν τη οδω =en téhodó) emeli ki (vö. 10,32). 
Ők éppen azon az „úton" vitáznak önmaguk nagyságáról, amelyen Jézus a ha-
lálba megy, a kiszolgáltatottság, erőtelenség, vagyis a „kicsiség" felé. Ez Isten 
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kinyilatkoztatásának „iránya". Ők viszont a nagyság irányában gondolkodnak. 
Ezért nem értették a szenvedésjövendölést (32. v.). - Máté a nagyság kérdését a 
„mennyek országába", azaz az üdvösségbe transponálja (18,1; hasonló a Zebe-
deus-fiak kérése is: Mk 10,37). Márk földi viszonylatban veti fel. Csakhogy ép-
pen így realizálhatatlan, milyen értelemben akartak a tanítványok, akik Jézus 
egyszerű sorsát megosztva követték őt, egymás fölé kerülni. Ez a helyzetrajz 
ismét kilép Jézus földi útjának szituációjából, és a húsvét utáni egyház belső, 
nagyrészt apostolokra hivatkozó versengéseit tükrözi (vö. lKor 1,1 Okk; 4,6-9; 
Gal 2,6kk; 5,15 stb.). Talán János negatív szerepe is (38. v.) egy Jánosra hivatko-
zó, exkluzív csoportra utal (vö. Jn l,40kk; 21,20-24). 

35 A Jézus nélkül, egymással vitázó tanítványok képének kontrasztjaként 
feltűnik a tanítványi közösség (s az egyház) helyes képe: Jézus családfőként ül 
le és hívja magához a tizenkettőt (vö. 3,32.34). Márknak csak ez a kontraszt fon-
tos. Ezért nem figyel a különböző hagyományelemek összeszerkesztéséből adó-
dó ellentmondásra, hogy Jézus a jelenlévőket hívja megához. Sőt az „oda-
hívás", mint gyakori, nyomatékot adó fordulat (itt φωνειν = fónein, de Márknál 
többnyire προσκαλεισθαι = proskaleisthai, vö. 3,13.23; 6,6; 8,1.34 stb.) jelzi 
Jézus válaszának jelentőségét, amelyet a tanítványok ki nem mondott vitakér-
désére ad. 

Jézus mondása, amelyet a nagyszinoptikusok itt kihagynak és azonnal a 
„kisgyermek"-témát közlik, számos változatban található a szinoptikus hagyo-
mányban (Mk 9,35; 10,43k; Mt 20,26k; 23,11; Lk 9,48; 22,26; vö. még Mk 10,31; 
Mt 20,16). A változatokban az ellentétpárok is variálódnak (első-utolsó, nagy-
szolga, első-rabszolga, legnagyobb-legifjabb, vezető-szolga, legnagyobb-szolga). 
Nyilván sokat használt mondás volt és éppen a gyakori alkalmazás miatt nem 
alakult ki egyetlen, szilárd formája. Jézus eredeti szava valószínűleg egy, a hé-
ber nyelvre jellemző, kettős mondás lehetett (első-utolsó, nagy-szolga), amely-
hez Mk 10,43k változata áll legközelebb. A változatokban a leggyakoribb és 
leghangsúlyosabb a „szolga" (διάκονος = diakonos, ill. δούλος = doulos) kifeje-
zés. Márknál is nyilván ez a szó a hangsúlyos és ezért fűzi az itteni rövid válto-
zathoz (első-utolsó) értelmezésként a „mindenki szolgája" bővítést. 

Jézus a tanítványok nagyratörését, mint általános emberi tulajdonságot jel-
lemzi („Ha valaki..."). A mindenki fölé kerekedő nagyság és elsőség akarásában 
az ember kisebbségi érzésből fakadó dicsőség- és hatalomvágya nyilatkozik 
meg. Ez az életszemlélet nemcsak a zsidó vallásosságot és a görög-hellénista 
embereszményt hatotta át, hanem az egész embervilágot átjárja és mindenkit 
mindenki farkasává tesz. Jézus radikális kritikáját egy paradoxon fejezi ki, 
amely az elsőbbségre törő ember értékrendjét ad absurdum viszi, és megmutat-
ja, hogy az az erköcsiség, amelyet Isten kíván az embertől, gyökeres ellentétben 
áll minden önérvényesítő törekvéssel: Isten előtt akkor leszel „első", ha 
„utolsó" leszel, azaz feladod azt a törekvésedet, hogy első légy. Jézus szerint 
ugyanis az emberi élet értelme nem önmagában van, hanem a többi emberben. 
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Önmagam érvényesítéséről lemondva „mindenki szolgájává" lenni, azaz min-
denkinek rendelkezésére állani, mint a felszolgáló az asztalnál (vö. 1,31), - Jé-
zus szerint ez az egyetlen helyes emberi magatartás e földön. A mindenki ismét-
lődése hangsúlyozza e magatartás kivételt nem ismerő, egyetemes emberi pers-
pektíváját, 

36 A „mindenki szolgája"-erkölcsiség illusztrációjaként Márk újabb mozza-
nattal gazdagítja Jézus válaszát. A „kisgyermek"-jelenetet bizonyára 10,13-16 
alapján fogalmazta (vö. az εναγκαλιζεσθαι = enankalidzesthai = karjaiba vesz, 
megölel igét, amely az egész ÚT-ban csak e két helyen fordul elő!). Itt sem 
fontos a helyzetrajz fogyatékossága (honnan „vette" Jézus a „házban" a gyer-
meket?!), hanem csak a kontraszt jelentős: a naggyá lenni akaró tanítványok 
között egy kisgyermek és Jézus, aki a gyermeket megöleli, azaz szeretetközös-
ségébe fogadja! Jézus tehát saját példájával illusztrálja, amit tanít: a „mindenki 
szolgálata" azt jelenti, hogy éppen a kicsit, a jelentéktelent (amilyennek a zsi-
dóságban a gyermek számított!) szolgálni. 

37 A jelenetet magyarázó újabb mondás Mt 10,40-ben más alkalmazást nyer 
(vö. Lk 10,16). Itt konkrétan a gondozásra, ellátásra szoruló, tehát elhagyott, 
árva gyermekek befogadására vonatkozik. Csak egyetlenegynek a befogadása is 
már megvalósítja a szolgálatot. S ez a magatartás kapja azt az ígéretet, hogy a 
gyermek befogadásával Jézust , Jogadj a be". Hasonló gondolatot találunk Mt 
25,31-46-ban, ahol Jézus azonosítja magát az éhezőkkel, az ínségbe, bajba jutot-
takkal, velük és bennük szenved s ezért, aki segít rajtuk, az Jézusnak szolgál. Itt 
azonban az összefüggés szerint nem erről az „azonosulásról" van szó, hanem 
Jézus és a tanítvány „azonosulásáról". Amikor a tanítvány Jézus tanítása szerint, 
a „mindenki szolgája"-erkölcsiség konkrét cselekedeteként befogad egy kis-
gyermeket, akkor „van együtt" Jézussal (3,14), akkor „követi" s „fogadja be" 
őt, mert Jézus is ezt teszi (36. v.), ő is „mindenki szolgája" (10,45). Éppen az ő 
mindenkit befogadó szolgálata ad alapot és példát a tanítvány szolgálatának (vö. 
Rm 15,7). Erre utal Márk „az én nevemért" közbeiktatásával. Azaz „énértem", 
„rám tekintve". Márk itt nyilván a szenvedésjövendölés (31. v.) összefüggésé-
ben, a halálba menő Jézusra gondol, őnélküle képtelen a tanítvány erre a szol-
gálatra. 

37b tovább növeli a szolgálat perspektíváját. A mondat hátterében az a régi 
zsidó felfogás van, hogy „a küldött olyan, mint a küldő". Jézus személyének 
titka éppen az, hogy küldetésében maga Isten jön a világhoz. Ha tehát valaki 
Jézust „befogadva", „az ő nevében" szolgál a kicsiknek, az nem egy „ember" 
tanítását követi („nem engem fogad be"), hanem szolgálatában Isten van jelen, 
az ő akarata történik. Ez a tanítvány szolgáló életének végső titka és ígérete. 

38kk A közbeiktatott epizód formailag a „nevedben " vezérszóval kapcsolódik 
az összefüggésbe. De fontosabb a tartalmi kapcsolódás: János megnyilatkozása 
mutatja, hogy a tanítványok változatlanul értetlenek Jézus iránt. Nem értették a 
szenvedésjövendölést (32. v.), és ezért(!) képtelenek a „mindenki szolgája" 
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jézusi erkölcsiség megértésére és gyakorlására is. Továbbra is a másokat maga 
alá gyűrő önérvényesítés lelkülete uralkodik bennük. 

Maga az epizód, amelyet Máté kihagy, Lukács pedig rövidít, aligha képzel-
hető el mint Jézus földi életének eseménye. Nincs nyoma annak, hogy Jézus 
nevét már ekkor démonűzésre használták volna, éspedig olyanok, akik a tanít-
ványi körön kívül álltak. Húsvét után viszont már hallunk ilyenről (vö. ApCs 
19,13). Ugyancsak nem illik Jézus földi életébe a „nem követ minket" megjegy-
zés. A hagyomány - e hely kivételével - egyöntetűen csak Jézus „követéséről" 
szól. A tanítványok nem jelentettek olyan Jézustól függetlenül is egzisztáló 
csoportot, amelyet „követni" lehetett vagy kellett volna. Sőt a tizenkettő kivá-
lasztása ezt egyenesen kizárja (3,13k; vö. 5,19). Viszont a leírás annál inkább 
illik az őskeresztyénság szituációjába, ahol égető kérdéssé vált, hogy mi a helyes 
magatartás olyan rajongókkal szemben, akik Jézusra hivatkozva prófétáltak, sőt 
„az ő nevében" démont űztek, csodákat tettek, de nem csatlakoztak az aposto-
lokat „követő" egyházhoz. A válasz viszont valóban megfelel Jézus mindenki 
felé nyitott magatartásának. Persze éppen az elbeszélés keletkezése jelzi, hogy 
nem mindenütt oldották (s talán oldhatták) meg ilyen toleránsán a kérdést. 
ApCs 16,16kk; 19,13 mellett bizonyára Máténál is ellenvéleményt jelent, hogy 
kihagyta ezt az elbeszélést, s viszont nála „sok ismeretlen démonűző" kimarad 
a mennyek országából (Mt 7,21kk). Sőt az itteni inkluzív válasz (40. v.) nála 
éppen ellenkezőjére fordul (Mt 12,30). Máté állásfoglalása bizonyára összefügg 
saját szituációjával, de szigorú, zárt egyázfogalmával is. Márknak viszont, aki az 
evangélium minden nép felé nyitott perspektívájában gondolkodik, nagyon is 
alkalmas volt ez az elbeszélés amely egyébként bizonyos párhuzamot mutat 4 
Móz 11,26-29-cel. - János az egész szinoptikus hagyományban csak itt szólal 
meg önállóan s itt is negatíve. Név szerinti említése valószínűleg utalás egy zárt 
egyházi csoportra, amely Jánosra és a jánosi hagyományra hivatkozott. De a 
Zebedeus-fiakra egyébként is jellemző volt a türelmetlen fölényeskedés és a 
magabiztos gőg (10,35kk; Lk 9,54). 

38 János bejelentése egy tipikusan zárt egyházfogalom megnyilatkozása, 
amely szerint a Jézushoz-tartozásnak („a te nevedben") feltétele az egyházi kö-
zösséghez való tartozás. Aki „nem követ minket", annak nem lehet köze Jézushoz. 
Extra ecclesiam non est salus! Ebben az egyházfogalomban visszájára fordul 
Jézus és az egyház viszonya. Nem Jézus rendelkezik az egyházzal, hanem az 
egyház Jézussal. A leírás szerint megtörtént esetről van szó. Sőt az igeidők vál-
tozása (jelen-múlt) sejteni engedi a konfliktus lefolyását is. Az illetőt csatlako-
zásra szólították fel s mivel erre nem volt hajlandó, „akadályozták őt", azaz erő-
szakos eljárást indítottak ellene. Az egyházi megtorlás azonban nem használt. 
Mi az egyház teendője? 

39 Jézus válasza egyértelmű: „Ne akadályozzátok 6t!" Az elbeszélő szerint 
tehát a zárt egyházfogalomból eredő retorzió ellenkezik Jézus akaratával. A 
megszégyenítő tiltás jelzi, hogy Jézus hatalma és hatása nem zárható semmiféle 
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egyházi közösség keretei közé. Jézus keze mindig messzebb ér, mint az egyhá-
zé! A tiltást „mert"-tel kezdődő mondatok indokolják, amelyek táguló pers-
pektívával egyre távolabb kerülnek a konkrét esettől. 

Az első indoklás Jézus személyére koncentrál s így korrigálja a tanítványok 
téves ekléziológiai szemléletét. Nem az a kérdés: csatlakozik-e az illető a tanít-
ványi körhöz, azaz az egyházhoz, hanem: azzal, amit tesz, gyalázza-e Jézust, azaz 
kétségbe vonja-e Jézus isteni hatalmát és küldetését? Ez a konkrét krisztológiai 
kérdésfelvetés a lehető legtágabbra nyitja az egyház kapuját nemcsak az isme-
retlen démonűző, hanem mindenki előtt, aki nem kifejezett ellensége Jézus-
nak. Ugyanakkor józanul számol azzal a lehetőséggel, hogy valaki ma még cso-
dára is képes Jézus hatalma által, de később - ha nem is azonnal - már a Jézus-
gyalázók közé áll. A zárt egyházfogalom türelmetlensége csak elősegítheti ezt! 

Érdekes, hogy ez az első indoklása csak Márknál található. Lukács talán nem 
tartotta elég alaposnak az érvelést. Márknak viszont, aki a csoda-krisztológiát 
olyan radikálisan kritizálja, éppen ez az indoklás ad alkalmat, hogy kifejezze 
egyházfogalma nyitottságát azok felé, akik Jézusban elsősorban a csodatevőt 
látták és hirdették. 

40 A második indoklás, amely egy közmondás-szerű fordulat (Cicero szerint 
Julius Caesarnak is ez volt a politikai elve), a krisztológiai szempont felől tovább 
tágítja a szűkkeblű tanítványok egyházfogalmát. Jézus egybefoglalja magát ve-
lük („...ellenünk, velünk..."). De ez az összetartozás nem jelent zárt klikket, ha-
nem olyan közösséget, amely mindenki felé nyitott. Jézus mindenkihez jött. 
Ezért mindazok, akik kifejezetten nem fordulnak ellene, az ő közösségének 
elhatárolhatatlan fénykörébe tartoznak. Sőt, mert nem akadályozzák Jézus 
ügyét, javára vannak annak (υπερ ημων = hüper hémón). így kell a tanítványok-
nak, az egyháznak a „kívülállókra" tekintenie. 

41 A harmadik indoklás éppen arra ad példát, hogyan válhat konkréttá a má-
sodik. Amikor valaki Jézus (missziói?) úton levő, szegény vagy éppen üldözött 
tanítványainak csak egy pohár vizet is ad, máris javára van Jézus ügyének, s 
azokhoz tartozik, akik „Krisztuséi", azaz az egyházhoz. Jézus feltétlen isteni 
tekintéllyel („bizony, mondom néktek", vö. 3,28 magy.) jelenti ki, hogy ez a 
látszólag kicsi szolgálat Isten előtt olyan jelentős, hogy az az ítélet napján sem 
merül feledésbe. (A μισθός = misthos = bér, jutalom, jézusi értelméhez - Isten 
szabad kegyelmének ajándéka! - vö. Mt 20,1-16. Márknál csak itt szerepel a 
kifejezés, devö. 10,28-31 magy.). 

42 Mivel tehát mind az idegen démonűző, mind a pohár vizet adó Jézus kö-
zösségébe tartozik - akárcsak a tanítványok közé állított kisgyermek (36. v.) - , 
azért szól Jézus fenyegető intése - Márk gondolatmenete szerint! - a tanítvá-
nyoknak. Azok ugyan a nagyratörő tanítványok zárt köréhez képest „kicsik", 
jelentéktelenek, de magatartásukkal igent mondtak Jézus ügyére, „hisznek", s 
ezért a tanítványok Isten ítéletét vonják magukra, ha gőgös, elutasító magatartá-
sukkal „megbotránkoztatják" őket, azaz hitüket szétrombolják. Az ilyen hit-
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rombolók ítélete olyan borzalmas lesz, hogy ahhoz képest még annak is jó sora 
van, akit malomkővel vízbe ölnek. 

Valószínű, hogy Jézus ajkán ez a vers a 37. és 41. versekkel együtt eredetileg 
közvetlenül a - társadalmilag és vallásilag egyaránt jelentéktelen - gyermekek-
re vonatkozott. Csak húsvét után kaptak ezek a versek a gyülekezet megvetett 
helyzetére utaló, átvitt értelmű alkalmazást, főként a „kicsinyek" megjelölés 
bővítésével. Ez a hagyománytörténeti folyamat jól érzékelhető, ha egybevetjük 
a változatokat (vö. a 37. v.-hez: Mt 10,40; a 41. v.-hez: Mt 10,42; a 42. v.-hez: Lk 
17,2). 

43-48 Márk a „megbotránkoztat" vezérszóval (vö. 6,3) újabb, eredetileg önál-
ló mondás-sorozatot kapcsol az összefüggésbe. A háromtagú (kéz-láb-szem) 
sorozatot Máté kéttagúvá vonja össze. Ugyancsak kéttagú változatban találjuk 
Mt 5,29k-ban a paráznasággal kapcsolatban (jobb szem-jobb kéz). Márknál át-
fogóan, mindenféle bűnös elbukásra vonatkozik. - A bűn persze Jézus szerint 
mélyebbről, az ember „szívéből" származik (7,15.21), és nem a testrészekből. 
Az itteni leírás az ótestamentumi antropológia kifejezésmódja, amely a bűnt, 
mint az ember által véghezvitt konkrét tettet, fenomenológiailag jellemzi, bár 
szintén tud a „szív" romlottságáról (vö. Péld 6,14-21; 23,26; Zsolt 14,1; 51,12 
stb.). Ugyanezt Pálnál is megtaláljuk (Rm 3,10-18; 6,13.19 stb.). A bűnt és a 
testet azonosító dualizmusról tehát nincs szó. Viszont megszívlelendő, hogy a 
bűn mindig konkrét kísértésként ejti tőrbe és taszítja pusztulásba az egész em-
bert. A felsorolt testrészek tehát csak példák. - Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a 
felszólítás nem jelent a dualista vallások aszketikus etikájára jellemző szó sze-
rinti öncsonkítást, hanem Jézus radikális igényének képies kifejezését: Isten az 
embert mindenestül, életének teljes és állandó konkrétságában magának köve-
teli. A leírásban az úton levő ember képe tűnik elő, aki végső célja felé tart, de 
az úton csapdák lesnek rá, amelyek elpusztíthatják és célba érkezését megaka-
dályozhatják. Jézus szerint az ember földi útjának Istentől ajándékozott végső 
célja nem az örök pusztulás, hanem az élet teljessége Isten országában (47. v. 
„élet" és „Isten országa" szinonimák!). Jézus szava arra szabadítja fel az embert, 
hogy ennek az isteni jövendőnek a bizonyosságában járja földi útját. De éppen 
ezért kell radikálisan elutasítania magától mindent, ami Istennel szembeállítja, 
s így céljától eltéríti (vö. „bemenned' - „elmenned"!). Ε végső cél felé tartani és 
azt elérni mindennél Jobb". Még olyan értékeink sem érnek fel vele, mint a 
„kezünk", „lábunk", „szemünk". A „bemenni Isten országába "-kép tükörképe 
1,15-nek: „közel van Isten országa". A kettő Jézusban találkozik. Mert „közel 
van", azért lehet „bemenni". Márknál - mint láttuk - 1,15 a hangsúlyos. - A 
,gyehenna" eredetileg egy Jeruzsálemtől délre fekvő völgy neve (Hinnom fiának 
völgye); vö. Józs 15,8; 18,16], ahol a bálványimádásba süllyedt zsidók Molochnak 
áldozva tűzben égették el gyermekeiket (2Kir 23,10). Ezért a próféták Isten 
ítéletét hirdették ellene (Jer 7,31k; 19,5k; 32,35). Később mint Isten végső íté-
letének helyét tartották számon, ahol Isten haragja, mint olthatatlan tűz, pusztít-
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ja el az istenteleneket. Ez a képzet szerepel már Ézs 66,24-ben is, amelyet itt a 
48. v. szó szerint idéz, sőt későbbi kéziratok az első és második mondás után is 
közbefűzik (44. és 46. vk.). A képanyag az elkárhozók örökre reménytelen sorsát 
fejezi ki. Sorsuk örök halál, ahol a holttesten rágcsáló, „féreg nem hal meg", 
mert mindig lesz tápláléka és „a tűz nem alszik el", azaz az ítéletet többé nem 
követi kegyelem. 

Márkra jellemző, hogy ez a kemény, fenyegető mondássorozat nála éppen a 
tanítványoknak szól. Ahelyett, hogy gőgös önteltséggel másokat „akadályoz-
nak" (38. v.) és „megbotránkoztatnak" (42. v.), tanácsosabb, ha önmagukra 
ügyelnek, hogy a belülről származó kísértések el ne buktassák őket, mert az 
számukra is Isten ítéletét és az örök élet elvesztését jelentheti. 

49 A következő, csak Márknál található mondat a „tűz" vezérszóval kapcso-
lódik az eddigiekhez. Értelme homályos. Egyes kéziratok még ezt a mondatot 
is hozzáfűzik: „És minden áldozat sóval sózatik meg." Ez a későbbi, magyarázó 
szándékú mondat a „megsózás" fogalmának kultikus hátterére utal (vö. 3 Móz 
2,13). Istennek csak a megsózott - s így a romlástól megóvott - ételáldozat ked-
ves. A „megsózás" tehát valami pozitívumot jelent, ami Isten előtt kedvessé 
tesz. így viszont ellentmondásnak tűnik, hogy a „megsózás" „tűzzel", azaz Is-
ten ítéletével történik. Ezért a legtöbb magyarázó itt a „tűz"-nek más értelmet 
tulajdonít (szenvedés, üldöztetés, Szentlélek „tüze"). Schniewind szerint viszont 
az „újjászületés" gondolata rejtőzhet a mondatban: „Mindenkinek Isten meg-
emésztő ítéletén kell átmennie, hogy kedves legyen Isten előtt." Azaz: aki már 
most elfogadja, magára veszi Isten ítéletét, az lesz kedves őelőtte. így a mondat 
párhuzamban van 8,34kk-val. Aki megtagadja magát, felveszi keresztjét, elve-
szíti életét, - vagy az itteni összefüggés szerint: aki szembefordul önmagával, 
„mindenki szolgája" lesz (35. v.) és kipusztítja önmagából mindazt, ami Istentől 
elszakítja (43—48 vk.), az lehet csak kedves Istennek, az lehet igazán Jézust 
követő tanítvány. 50 Erre a tanítványi lelkületre és magatartásra utal a „só" 
hasonlata a beszédet lezáró versben. Enélkül a tanítványság olyan ellentmon-
dás, mint a „sótlan só". Amint a só csak akkor „jó", ha só íze van, úgy a tanít-
ványt is csak a Jézus keresztútjából fakadó „mindenki szolgája"-erkölcsiség 
teszi „ízessé", azaz igazán tanítvánnyá. De a Jézus keresztútját nem értő (32. v.) 
tanítványokból éppen ez a „só" hiányzik. Ezért versengenek az elsőségért, a 
nagyságért (34. v.) és ezért nincs közöttük békesség. Erre figyelmezteti őket az 
egész beszédet sommázó, megszégyenítő intés. (Ειρηνευειν = Eiréneuein = 
békében élni, a békességet megtartani; Márknál csak itt! vö. még Rm 12,18; 
2Kor 13,11; IThess 5,13). 

Könnyen felismerhető, hogy ezek a záró mondatok is más-más hagyomány-
összefüggésből valók. A 49. v. (csak Márknál!) háttere már kideríthetetlen. 50a-t 
Jézus valószínűleg az őt elvető s ezért választottságával ellentétbe került Izrael-
re mondta (vö. PröAle, Lukács, 241. 1.). Az őskeresztyénségben viszont már a 
Jézus-követésben megerőtlenedett tanítványokra, ill. egyházra alkalmazták (vö. 
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Mt 5,13; Lk 14,34). Jellemző, hogy Máté a „sót" azonosítja a tanítványokkal 
(„Ti vagytok a föld sója."). A „sótlanság" tehát csak veszély. Márk viszont kü-
lönbséget tesz, s ami Máténál tény („vagytok"), az nála feladat („Legyen ben-
netek...!"). Látszik, hogy a két evangélista tanítvány-szemlélete eltér. Máté 
idealizál. Márk „deheroizál". 50b nyilván Márktól származik. 

Az egész szakaszból jól látszik Márk szerkesztői igyekezete, hogy a különfé-
le hagyományelemek összekapcsolásával kifejezze a Jézus halálából fakadó 
tanítványi élet, azaz a keresztyén erkölcsiség alapirányát. Ennek a „mindenki 
szolgája"-erkölcsiségnek a perspektívájába állítja Márk a következő szakaszokat 
is, amelyek az emberi együttélés döntő pontjaira mutatnak rá (házasság, gyer-
mekek, vagyon). 

51. A házasság -10,1-12 (Mt 19,1-9) 

(1) És onnan útrakelve megérkezik Júdea vidékére és a Jordánon 
túlra, és ismét sokaság gyülekezik hozzá, és amint szokta, ismét taní-
totta őket. (2) És farizeusok jöttek oda és megkérdezték öt, vájjon 
szabad-e a férjnek elbocsátania feleségét. így kísértették öt. (3) ő 
pedig azt felelte nekilc Mit parancsolt nektek Mózes? (4) ö k azt 
mondták: Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást. (5) 
Jézus pedig azt mondta nekilc Keményszívüségetek miatt írta nektek 
ezt a parancsolatot. (6) De a teremtés kezdete óta férfivá és nővé te-
remtette őket; (7) ezért hagyja el az ember apját és anyját (8) és 
lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. 
(9) Amit tehát az Isten összekötött, azt ember ne válassza szét. (10) 
És a házban ismét megkérdezték öt erről a tanítványok. (11) És azt 
mondja nekik: Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtö-
rést követ el ellene. (12) És ha a feleség bocsátja el a férjét és máshoz 
megy feleségül, házasságtörést követ el. 

Vö. a 4. v.-hez: 5Móz 24,1-^; a 6. v.-hez: lMóz 1,27; a 7k vk.-hez: lMóz 2,24. 

Folytatódik a második szenvedésjövendölés (9,30k) földrajzi és teológiai 
perspektívája. Földrajzilag: Jézus közeledik útjának célja felé (1. v.). Teológiai -
lag: a Jézus halálából fakadó erkölcsiség kérdései (9,33-50) szociáletikai irány-
ban szélesednek. Persze az itt következő szakaszok kapcsolata nem földrajzi-
kronológiai, hanem tematikus. A válogatást valószínűleg maga Márk végezte, 
talán egy már meglevő gyűjteményből. Közlésükkel megmutatja, hogy a Jézus-
követés nem vonja ki a tanítványt a földi, emberi élet kapcsolataiból (házasság, 
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gyermekek, vagyon), hanem erőt és útmutatást ad az azokban való helyes erköl-
csi magatartásra. Ez a magatartás minden irányban a „mindenki szolgája"-
erkölcsiség konkrét megvalósulását jelenti (9,35). 

A házasság és az elválás kérdéséről szóló „vitabeszédet" Máté erőteljesen át-
formálja. Nyilván úgy látta, hogy a márki változat nem felel meg a zsidó körül-
ményeknek. Valóban! A Jézus-korabeli zsidóságban nem volt probléma a válás 
lehetősége, sőt az 5Móz 24,1-4 alapján jogilag rendezett gyakorlat volt Az írás-
tudomány szigorúbb és liberálisabb irányzatai között csupán arról folyt heves 
vita, hogy mi jelenthet elegendő indokot a válásra. A szigorúbb felfogás szerint 
(ide tartoztak a kumrániak is) csak a paráznaság. A liberális vélemény szerint 
viszont egészen kicsi, jelentéktelen dolgok is (pl.: ha az asszony leégette az 
ételt. Vagy: ha a férfi szebb nőt talált.) A válólevél kötelezettsége tulajdonkép-
pen fékezte a válások elburjánzását és védte az asszony becsületét és szemé-
lyes, valamint anyagi szabadságát a volt férjjel szemben. - A 12. v. sem felel 
meg a zsidó jogi helyzetnek. A zsidóságban ui. csak a férfinak volt joga elbocsá-
tani a feleségét, fordítva nem. A római-hellenista jog szerint viszont ezt az asz-
szony is megtehette. - Mindez azt mutatja, hogy az elbeszélés márki változatát 
hellenista-pogány környezetben fogalmazták meg. Sőt lOkk utólagos kiegészí-
tésnek tűnik, ami bizonyára Márktól származik. így az eredeti szituáció, amely-
ben Jézus radikális állásfoglalása elhangzott, már rekonstruálhatatlan. Fontos 
viszont felismernünk, hogy a jézusi radikalitás éppen Márk változatában tisz-
tábban érvényesül, mint Máténál. 

l a A tipikusan Márki mondat jelzi a történeti folyamatosságot. Az „onnan 
útrakelve" (εκείθεν αναστας = = ekeithen anastas, vö. 7,24) visszautal 9,30.33-ra. 
Jézus céltudatosan megy a halála felé. Talán ezért is említi Márk elsőnek 
Júdeát, ahol Jeruzsálem fekszik. így viszont az útirány megjelölése földrajzilag 
hibás. Kegyes zsidó, ha Galileából Jeruzsálembe ment, Samáriát kikerülve, a 
„Jordánon túl", azaz a Jordántól keletre fekvő Peréán át utazott s innen, a folyón 
átkelve, ért Júdeába. Márk nyilván nem vette észre a hibát. Mint már többször 
is, itt is kitűnik, hogy nem voltak pontos ismeretei Palesztina földrajzáról (vö. 
pl. 6,45.53; 7,31 stb.). 

l b A sematikus helyzetrajz is Márkra jellemző. A πάλιν = palin (= ismét) az 
ευθυς = eutüs-höz hasonlóan kedves szava (28-szor). Jézus keresztútjának céltu-
datosságát, következetességét fejezi ki. A tanító Jézus vonzerejét, isteni kinyi-
latkoztatást hozó „tanításának" (vö. l,21kk magy.) páratlanságát mutatja, hogy 
az új környezetben is azonnal körülveszi a „sokaság". A többes szám (οχλοι = 
ochloi: Márknál csak itt!) fokozást jelent: tömegek gyűlnek hozzá! Mindenkinek 
fontos, hogy hallja az ő tanítását! Az „amint szokta" megjegyzés visszautal a ha-
sonló sematikus helyzetrajzokra (vö. 2,2.13; 4,lk; 6,34; 7,14; 8,34). Márknak, aki 
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bizonyára az egyház tanítói munkájában tevékenykedett, nyilván fontos volt ez 
a sokaság körében tanító Jézus-kép. 

2 Sematikus a farizeusok megjelenése is. ők Jézus állandó ellenfelei. Mint 
8,1 l-ben, kérdésük itt is „kísértés". Azaz nem a felvetett téma érdekli őket 
igazán - számukra az már eldöntött kérdés - , hanem Jézust akarják próbára 
tenni, zavarba ejteni és megszégyeníteni (vö. 12,13.15). Máté a kérdést a tény-
leges zsidó viszonyokhoz igazítja, ahol - mint láttuk - nem a válás lehetősége, 
hanem csak a válóok volt vitatott (vö. Mt 19,3: „...valamilyen okból?"). Márknál 
viszont a kérdésnek nincs kazuisztikus csengése, hanem alapjában teszi kérdé-
sessé a válásnak - a zsidóságban már igenlően eldöntött - lehetőségét. így még 
élesebbé lesz a farizeusok kísértő szándéka. Mert ha Jézus nemet mond, amint 
az várható, akkor nyilvánvalóan szembe kerül a Mózesre hivatkozó, zsidó válás-
joggal. 3 Jézus, a kihívást elfogadva, ellenkérdéssel válaszol (vö. 2,8; 3,4; 11,29) 
és abban valóban Mózesre utal. A megfogalmazás egyrészt kiemeli Mózes jelen-
tőségét, aki az egész zsidóságnak parancsol, másrészt sejteti, hogy Jézus kívül 
á!l Mózes hatáskörén („nektek"). - 4 A farizeusok a válás, ill. válólevél klasszikus 
helyére hivatkoznak (5Móz 24,1). Jellemző, hogy míg Jézus Mózes „paran-
csáról" kérdezi őket, ők a mózesi „engedményről" beszélnek. Vagyis számukra 
Mózes csak igazolása, legalizálása saját kívánságuknak, ill. praxisuknak. Már 
ebből is látszik, mennyire hamisan közelítenek a kérdéshez. Nem értik sem 
Mózes parancsát, sem a házasság lényegét. A következőkben Jézus éppen eze-
ket magyarázza. 

5 Mózes nem azért adott parancsot válólevél írására, mintha a válás a házas-
ság természetes velejárója lenne. A válás oka nem maga a házasság, hanem a 
„keményszfvűség". A LXX ezzel a kifejezéssel fordítja a „szív körülmetélet-
lensége" fordulatot (vö. 5Móz 10,16; Ez 3,7; 36,26), amely az Isten szövetségét 
megrontó, hűtlen és engedetlen Izraelt jellemzi. Vagyis a válás az Isten közös-
ségéből magát kiszakító nép praxisa. Mózes ebben a szükséghelyzetben adott 
parancsot a válólevél írására, de ez nem jelent „engedélyt" a váláshoz. Sőt ép-
pen a válól&vél, amely a farizeusok szerint a válás jogosultságát igazolja, terhelő 
bizonyíték ellenük, hogy valóban keményszívűek, azaz a válással semmibe ve-
szik Isten akaratát. Az érvelés tehát mintegy kiveszi a farizeusok kezéből Mózes 
parancsát és ellenük fordítja. (Máténál a válólevél már valóban Mózes „en-
gedélyét" jelenti!) 

6 - 8 A farizeusi hivatkozás cáfolata után Jézus feltárja a házasság isteni 
rendjét, s ezzel megmutatja, hogy honnan kell a válás kérdését szemlélni. A 
szembeállítás („De a teremtés kezdete óta...") - Mátétól elérően - nem a váló-
levélre, hanem az elválás tényére vonatkozik. lMóz 1,27 és 2,24 - ugyancsak 
Mátétól eltérően - külön megjelölés nélkül, szinte észrevétlenül kapcsolódik 
bele Jézus magyarázatába. Számára tehát az ÓT szövege nem hivatkozási alap, 
igazoló tekintély, hanem kifejezőeszköz. 
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6 A kétneműségben Isten teremtő akarata nyilatkozik meg. Éspedig „a te-
remtés kezdete óta", tehát ma is és mindig. Hogy az ember mint férfi és nő van 
jelen a teremtettségben, ez a feloldhatatlan tény Isten teremtő hatalmának ál-
landó, aktív jelenlétét hirdeti. Férfi vagy nő voltunkat létünkkel együtt kapjuk, 
mint Isten teremtő ajándékát, s mint ilyet kell hálával elfogadnunk és tudomá-
sul vennünk. A £//neműségnek ezen az isteni rendjén alapul a házasság, amely 
éppen ezért két embernek, egy férfinak és egy nőnek a találkozása és eggyéválása. 
A szerelem, amely - ha igazi! - sohasem poligám, ennek a két embert egymás-
hoz kapcsoló, isteni teremtő erőnek és akaratnak a boldog átélése. - 7 Az „ezért" 
itt - az ótestamentumi szövegösszefüggéstől eltérően - erre a házasságot szerző 
isteni akaratra utal vissza. A kétneműségen alapuló házasságban a férfi és nő 
kapcsolata olyan alapvető, hogy az - Isten teremtő akarata szerint - fölötte áll 
minden más emberi kapcsolatnak. Még a gyermek-szülő kapcsolatnak is! Az 
„ember" kilép az őt addig hordozó és védő családi közösségből, hogy egészen 
szabad legyen a házasság új közössége számára. Megjegyzendő, hogy az „ember" 
Márk szövegében egyaránt vonatkozik a férfira és a nőre (vö. l i k vk.), amint-
hogy az egész szakaszban - a farizeusok kérdését kivéve! (2. v.) - hiányzik a 
férfinak a zsidó felfogásra jellemző fölénye a nővel szemben. Nyilván ezért - és 
nem „véletlenül"! - marad ki itt az lMóz 2,24-ben szereplő mondat: „és ragasz-
kodik feleségéhez". 

8 Az „egy testtf értelmezés vitás. G. v. Rad szerint lMóz 2,24-ben a gyerme-
ket jelenti, akiben a szülők eggyé válnak. Ez a magyarázat megfelel ugyan a 
zsidó szemléletnek, amely szerint a házasság fő célja az utódnemzés, a család és 
nemzetség fenntartása, de nem felel meg a szövegösszefüggésnek. Ez ui. nem 
az utódlás kérdésére reflektál, hanem a férfi és nő egymáshoz való viszonyára, 
így a kifejezés egyszerűen a nemi egyesülést jelenti, mint amelyben férfi és nő 
kapcsolata teljessé válik. A nemi élet tehát nem szégyellni való jelensége az 
emberi életnek, nem bűn, hanem a teremtő Isten ajándéka. Ugyanakkor viszont 
nem szemlélhető önmagában, puszta biológiai folyamatként, hanem csak mint a 
férfi és nő közösségének megnyilatkozása, annak személyes és társadalmi ösz-
szefüggésében és jelentőségében. A házasságban nem egyszerűen a nemi szer-
vek találkoznak, hanem két ember, akik addigi közösségükből kiszakadva új 
közösséget hoznak létre (7. v.) s ebben teljes emberségükkel, egymás sorsává 
válva lesznek eggyé. Erre utal az is, hogy az ótestamentumi szóhasználatban a 
„test" (görög: σαρξ = sarx, héber: BáSZáR) szó nem a „lélekkel" szembeállított 
„testet" jelenti, hanem az egész „embert", mint (múlandó!) testi létformában 
egzisztáló, történelmi lényt (vö. lMóz 6,12k; Ézs 40,5k; Jer 25,31; Jóel 3,1 stb.). 
Éppen ezért férfinak és nőnek a nemi közösségben beteljesedő egysége nem 
esetleges és alkalomszerű, hanem végleges, egész életre szóló egység. Ezt 
hangsúlyozza az ótestamentumi idézetet értelmező mondat: „Úgyhogy többé 
nem kettő, hanem egy test." - Az idézetben a „ketten" szó a LXX kiegészítése, 
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nyilván a poligámia elleni éllel. De már a héber szöveg is nyilvánvalóan a mo-
nogámiát tételezi fel. 

9 A 9. v. a kiinduló kérdésre tekintve összefoglalja az eddigieket. A házasság 
Isten teremtési rendje. Azzal, hogy két nemet teremtett, ő maga hozta létre a 
házasságot. A két embert ő teszi eggyé, 6 köti össze, párosítja (συζευγνυειν = 
siidzeügnüein = igába összefogni). Ez az eggyé tevő, teremtő isteni akarat feltét-
len. Tehát minden emberi szándék, amely ezt az egységet szét akarja szakítani, 
bűn a teremtő Isten rendje ellen. Az ember „keményszívűségének" bizonysága. 

10 A tipikusan márki zárójelenetet Máté feloldja. Az „ismét" (πάλιν = palin) 
visszautal a hasonló sematikus szituációkra (vö. 7,17; 9,28), ahol a kérdező tanít-
ványok külön tanítást kapnak. így a szakaszt a tanító Jézus képe keretezi (vö. 
lb). A vitabeszédből tanító elbeszélés, katechetikai „anyag" lesz, amely húsvét 
után a tanítványokon keresztül lesz majd az egyház közkincsévé. 

l i k A függelék két mondatból áll. Az elsőnek (11. v.) még három változata 
található a szinoptikus hagyományban: Lk 16,18; Mt 5,32; 19,9. Ezek különbsé-
gei azt mutatják, hogy sokat használt jézusi mondás áll mögöttük, amelynek 
eredeti formája éppen ezért elérhetetlen. A különbségek eltérő kazuisztikus 
véleményeket tükröznek. Különösen feltűnő, hogy Máté mindkét változatában 
kivételt jelent az asszony paráznasága. Ez volt - mint láttuk - a szigorú rab-
binista vélemény, amit nyilván Máté is osztott. Szerinte tehát Jézus a két irány-
zat vitájában a szigorúbb álláspont mellé állt, s így ő is a kazuisztika szintjén 
felelt a válás kérdésére. Márk és Lukács változata szerint azonban Jézus állás-
pontjából még a szigorú irányzat engedménye is hiányzott. így a mondat minő-
ségileg különbözik Máté kazuisztikus változatától. Nem a válóok súlyossága 
dönt a válás kérdésében, hanem Isten parancsa, amely kivételt nem ismerő 
radikalitással tiltja a házasságtörést, azaz a házassági közösség szétszakítását. 
Jézus tehát Isten parancsának feltétlenségéhez ragaszkodik és ezért nem akcep-
tál semmiféle indoklást - még magát a paráznaságot sem! - , amely az elváláshoz 
isteni igazolást akarna adni. A válás minden körülmények között bűn Isten aka-
rata ellen s ezért Isten előtt(!) semmivel nem menthető és igazolható. Ezért 
nem reflektál Jézus a válás kazuisztikájára, legyen az liberális vagy szigorú, ha-
nem egyszerűen szembesíti hallgatóit Isten akaratával, parancsával, amely a 
házasság isteni rendjét védi. Éppen így kapcsolódik Márk függeléke a megelő-
ző vitabeszédhez (2-9 vk.). Ott a teremtési rendről, itt az azt védő parancsolatról 
hallunk („Ne paráználkodjál!") a válás kérdésére alkalmazva. 

A „mást vesz el" megjegyzést több magyarázó kazuisztikusan érti: nem az 
„elbocsátás", hanem a második házasság jelenti a házasságtörést. Az összefüg-
gésből azonban világos, hogy Márk az elbocsátásban, vagyis a „szétválásban" (9. 
v.) látta az Isten rendjét megbontó bűnt. Az újabb házasság ennek másik oldala, 
következménye. - A csak Márknál olvasható „ellene" kiegészítés azt hangsú-
lyozza, hogy a válás Isten rendjével együtt a másik ember életét is megrontja. 
Nem véletlen, hogy Márk ezt éppen az asszonyra vonatkozólag hangsúlyozza. 
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Az egész szakaszban felismerhető az a tendencia, amely a férfinak kiszolgálta-
tott nőt védelmébe veszi és a házasság dolgában egyenrangúvá teszi a férfival 
(7. v.!). Implicite már a válás radikális elutasítása is kifejezi ezt az egyenrangú-
ságot. Ha ugyanis Jézus szerint a férfi egyáltalán nem válhat el, akkor ezzel 
ugyanabba a helyzetbe kerül, mint a nő, aki a zsidó felfogás szerint eleve nem 
volt jogosult a válás kezdeményezésére. Jézus szava tehát az eredeti, zsidó kör-
nyezetben nemcsak a válás gyakorlatát utasítja el, hanem a férfi társadalmi elő-
nyét is a nővel szemben. 12 Mivel pedig Márk pogány környezetében a nőnek 
is volt joga a válásra, ezért teológiailag konzekvensen alkalmazza Jézus tiltását 
az asszonyra is. Ezzel egyúttal érdekes példát mutat arra, hogy Jézus tanítását 
hogyan kell kinek-kinek továbbgondolnia, konkretizálnia a saját társadalmi 
környezetében. Jézus szava így átfogja mind a zsidó, mind a pogány-hellenista 
válásgyakorlatot és mindkettőt egyképpen elutasítja, mert mindkettő szemben 
áll Isten teremtési rendjével. 

Nyilvánvaló, hogy Márk ezzel a szakasszal nem felel a házasságetika számos 
kérdésére. De két alapvető segítséget ad. Egyrészt elénk állítja Isten teremtési 
rendjét és parancsát s ezzel rámutat a kérdések megoldásának helyes kiinduló-
pontjára. Másrészt a szerkesztéssel, amely a házasságot is beállítja a Jézus halá-
lából fakadó „mindenki szolgája"-erkölcsiség perspektívájába, megmutatja az 
alapvető irányt, ahol a házasság bonyolult, sokszor nehéz és fájdalmas problémái 
között vergődő ember igaz és konkrét megoldásokat találhat. 

52. A gyermekek -10,13-16 (Mt 19,13-15; Lk 18,15-17) 

(13) És vittek hozzá kisgyermekeket, hogy érintse meg őket, de a 
tanítványok megfenyegették azokat. (14) Jézus pedig, amikor ezt 
meglátta, megharagudott és azt mondta nekik: Engedjétek, hogy a 
kisgyermekek hozzám jöjjenek, ne akadályozzátok őket, mert ilye-
neké az Isten országa. (15) Bizony, mondom néktek: aki nem úgy 
fogadja az Isten országát, mint kisgyermek, semmiképpen nem megy 
be abba. (16) És megölelte őket, kezét rájuk tette és megáldotta őket. 

A hely- és időmegjelölés hiánya, ami a hagyományegységekre általában is 
jellemző, itt csak méginkább kiemeli a tematikus kapcsolódást: a házasság és a 
gyermekek kérdése egy „helyre" tartozik. 

Lukács egy hosszú kitérő után (Lk 9,51-18,14) innentől ismét követi Márk 
elbeszélésének fonalát. Hívebben közli Márk szövegét, mint Máté, de Márk 
záróversét elhagyja. Máté viszont kihagyja a 15. v.-et, amit ő már 18,3-ban kö-
zölt, kissé eltérő megfogalmazásban. Ε 15. ν. további változatát találjuk Jn 3,5-
ben (vö. még Jn 3,3). Valószínű tehát, hogy egy eredetileg önálló mondásról van 
szó, amely utólag, de még Márk előtt került az elbeszélésbe. Máté leírása mu-
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tatja, hogy a történet e vers nélkül is kerek egész lenne. Sőt egységesebb is. A 
13k.l6. vk.-ben ugyanis a kisgyermekek tényleges szereplők, míg a 15. v.-ben 
szemléltető hasonlatot, példát jelentenek. így a jelenlegi elbeszélés mondani-
valója kettős. Egyrészt a gyermekek iránti helyes magatartásra tanít (14. v.), 
amit Jézus magatartása illusztrál (16. v.). Másrészt a gyermekek példáján meg-
mutatja, hogy miképpen kell fogadnia mindenkinek Isten országát, hogy be-
mehessen abba (15. v.). - Márk indulatokkal telt Jézus-képét (14. v.: „meg-
haragudott"; 16. v.: „megölelte őket") Máté is, Lukács is mellőzi. 

13 Nem tudjuk meg, kik vitték Jézushoz a gyermekeket. Lehettek szülők, 
szolgák vagy éppen idősebb testvérek. Az előző szakasz összefüggésében Márk 
talán a szülőkre gondólt. Az Isten rendjét megrontó válás problémája helyébe a 
házastársak Istentől rendelt feladata, a gyermek kerül. A gyermekek megáldása 
gyakori és kedvelt szokás volt a zsidóságban. Nemcsak szülők, hanem írástu-
dók, köztiszteletben álló rabbik is szívesen tették. A megáldás imádsággal tör-
tént, áldó gesztus kíséretében (vö. lMóz 48,14kk; Mt 19,13). Márk itt csak 
„érintést" említ (de vö. 16.v.), ami egyébként a gyógyítási csodák szakkifejezése 
és Jézus isteni hatalmára utal (vö. 1,41; 3,10; 5,27kk; 6,56; 7,33; 8,22). Akit ő 
„megérint", az Isten megmentő hatalmába kerül. 

A tanítványok azonban „megfenyegették azokat" (nyilván a gyermekeket). Az 
erős kifejezés főként a csodaelbeszélésekre jellemző (vö. 1,25 magy.). De kife-
jezi a radikális ellenvéleményt is (vö. 8,30.32k; 10,48). Itt is ez utóbbiról van 
szó: gyermekeknek nincs keresnivalójuk Jézusnál! Miért? Meglepő, hogy nincs 
indoklás. Nem valószínű E. Schweizer véleménye, hogy ti. a tanítványok, mint a 
hit tisztaságának védői, a mágikus gondolkodás ellen tiltakoznak, „mintha a 
puszta érintés hit nélkül is isteni erőket közvetíthetne". Más kutatók a zsidó 
háttérre utalnak. A zsidóságban ugyan fontosnak tartották a gyermekáldást, de 
hiányzott minden gyermekkultusz. Sőt a gyermekkor lenézett, jelentéktelen 
állapotnak számított, mert a gyermekek még nem ismerik és nem tartják meg a 
Törvényt. Ezért a rabbik vitatták, hogy vajon az elhunyt gyermekek részesei 
lehetnek-e Isten eljövendő országának, ahova csak a Törvény megtartói juthat-
nak. Volt olyan vélemény, hogy rabbinak gyermekekkel foglalkozni, időpazar-
lás. A tanítványok elutasító magatartása ezen a zsidó háttéren már jobban érthe-
tő. A felnőttekre méretezett, farizeusi érdem-kegyességet képviselik. Itteni 
magatartásuk jól illik Márk negatív tanítványképéhez. Nála a tanítványok 
mindig is szemben állnak Jézussal, mert értetlenek, hitetlenek a halálba menő 
Jézus iránt (vö. 9,32 és 8,32b, ahol Péter Jézust „fenyegeti"). Ebből fakad 
nagyratörő, exkluzív magatartásuk, amelynek már tanúi voltunk a 9,33kk sza-
kaszban. (A két szakasz képanyaga és fogalomvilága is rokon!) Mert „nagyok" 
akarnak lenni, ezért nem tudják befogadni a „kicsiket" (9,37). Nem Jézusra 
vannak tehát tekintettel (hogy ti. a gyermekek ne zavarják a Mestert!), hanem 
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önmagukra. De éppen így tűnik ki hitetlen vakságuk Jézus halála és az abból 
fakadó „mindenki szolgája"-erköcsiség iránt (9,35). 

14 Jézus erre a hitetlen vakságra ,Jiaraggal" válaszol (αγανακτειν = aganak-
tein - felháborodni, bosszankodni, vö. 10,41; 14,4). A tanítványok exkluzív maga-
tartását elutasítva (vö. 9,39), sarkig tárja a gyermekek előtt Isten országa, azaz az 
üdvösség kapuját. Amit a rabbik vitattak, ami a tanítványok szerint kizárt dolog, 
az Jézus számára vitán felül áll: a gyermekeké Isten országa! Olyan feltétel nél-
küli nyitottsággal hívja őket magához, mint „a megfáradtakat és megterhelte-
ket" (Mt 11,28: προς με = pros me!) s ígéri nekik Isten eljövendő országát, 
akárcsak a „szegényeknek" (Lk 6,20). Ez a tanítás alapjaiban rendíti meg a Jé-
zus-korabeli vallásos és társadalmi értékrendet, és a zsidó érdemkegyesség 
számára annyira meglepő, hogy W. Grundmann szerint ezért kezdődik az elbe-
szélés a csodatörténetek stílusában. - Az „ilyeneké" kifejezés nem gyengíti a 
gyermekekre vonatkozó kijelentés radikalitását - ahogy ezt néhány kutató fel-
tételezi - , hanem utal Isten országa új értékrendjére, amely éppen a gyermeke-
ket teszi a helyes kegyesség mértékévé a felnőttek számára. 

15 Ezt az új értékrendet mondja ki a 15. v. Az eredetileg önálló mondás ne-
gatív megfogalmazása jelzi, hogy az ittenihez hasonló vitahelyzetben született. 
A gyermekek mind bemennek Isten országába (megfigyelendő, hogy a gyer-
mekek ebben a mondásban sem csak hasonlatot jelentenek!), de a felnőttek 
semmiképpen sem mennek be, ha nem úgy fogadják azt, mint kisgyermek. 

De mit jelent Isten országát úgy fogadni, mint kisgyermek (ως παιδιον - hós 
paidion)? Jézus nem ad közelebbi jellemzést s ez arra int, hogy nem szabad a 
gyermek valamilyen szubjektív, etikai, pszichológiai vagy esztétikai kvalitásá-
ból kiindulnunk. Nem a gyermeki ártatlanság, alázat, tisztaság vagy bizalom 
romantikus képzeteiről van szó, amelyek általában nem is illenek rá a gyerme-
kekre, csak a felnőttek szentimentális gyermekkultusza látja rájuk. Viszont Jé-
zus a felnőttekhez való viszonyban szól a gyermekről s ebből a viszonyból vilá-
gosan tűnik ki az az objektív kvalitás, amely Jézus számára a hasonlítási pont. A 
gyermek a felnőtthöz képest kicsi, azaz kiszolgáltatott, segítségre szoruló, aki 
nem tudja önmagát fenntartani. Isten országát tehát az fogadja gyermekként, 
aki kicsinek tudja magát Isten előtt, aki mindent Istentől vár és nem a maga 
teljesítményei, érdemei alapján akar bejutni az ő országába. Jézus igehirdeté-
sének ez az alapvető mondanivalója radikális kritikát jelent a zsidó törvény-
vallás, de minden olyan vallásosság felett is, amely az üdvösség dolgában bármi 
másra támaszkodik, nem egyedül Isten szabadon ajándékozó kegyelmére. 

Fel kell figyelnünk arra a hallatlan igényre is, amellyel Jézus itt Isten országa 
ügyében nyilatkozik. Mintegy Isten helyére állva mondja meg, hogy kié Isten 
országa, ki fogadja azt helyesen és ki megy be abba. Sőt Isten országa egyene-
sen az δ személyéhez van kötve: „őhozzá menni" és „Isten országát befogadni" 
egyet jelent. Ugyanaz az isteni igény ez, mint amely a bűnbocsánat ajándékozá-
sánál nyilatkozott meg (22,10). Ennek feltétlenségét fejezi ki itt a bevezető 
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formula: „Bizony, mondom néktek..." (vö. 3,28 magy.). 16 Amit Jézus kinyilat-
koztat, azt demonstrálja is cselekedetével. ,Megöleli", azaz szeretetközösségébe 
fogadja a gyermekeket, s a hagyományos áldó gesztus kíséretében részesíti őket 
e közösség áldásában, Isten országa ajándékában. így mutatja meg a nagyratörő, 
exkluzív tanítványoknak a gyermekek iránti helyes magatartást (vö. 9,36) és 
szemlélteti, amit mond: az ő szeretetközösségében Isten eljövendő országa, az 
üdvösség már a jelen ajándéka. 

Néhány kutató (0. Culmann, J. Jeremias) úgy véli, hogy az őskeresztyénség-
ben a már gyakorolt gyermekkeresztség^ éppen ezzel a textussal igazolták. A felte-
vés szerint az „akadályozni" ige (κωλυειν = kólüein) az őskeresztyén kereszte-
lési szertartás szakkifejezése volt („mi akadálya van?" = τι κωλύει = ti kólüei; 
vö. ApCs 8,36; 10,47; 11,17) s ez hatott a mi elbeszélésünk megfogalmazására is. 
A.biztos döntéshez azonban kevés az adat. Kifejezett utalás nincs a textusban s 
közvetlen alkalmazása a gyermekkeresztségre először Tertullianusnál található a 
2. század végén. Ennek ellenére lehetséges, sőt valószínű, hogy a helyes gyer-
mekszemlélet korán vita tárgya lett az őskeresztyénségben, és a Jézus szerinti 
megoldás, hogy ti, a gyermekek teljes jogú tagjai a gyülekezet közösségének, 
szükségképpen vezetett a gyermekkeresztség gyakorlásához (vö. még Pröhle, 
Lukács, 276 lp.). 

Márknál, mint korábban már utaltunk rá, ez a szakasz is a második szenve-
désjövendölés (9,30k) összefüggésébe tartozik, s megmutatja, hogy a Jézus halá-
lából fakadó keresztyén erkölcsiség egyik legdöntőbb próbaköve a gyermek. Ez 
a teológiailag mélyen átgondolt szerkesztő munka sejteti, hogy Márk egyházá-
ban aktuális kérdés volt a gyermekek helyes értékelése és a felnőttek helyes 
magatartása irántuk. Márk nyilván ebben akart tanítást, segítséget adni a gyüle-
kezeteknek, s ezért közölte ezt a szakaszt. Ε tanítás ma is aktuális és számunkra 
is próbakő! 

53. A vagyon - 10,17-31 (Mt 19,16-30;Lk 18,18-30) 

(17) Amikor útnak indult, odafutott valaki, térdre esett előtte és 
megkérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy örököljem az örök éle-
tet? (18) Jézus pedig azt mondta neki: A parancsolatokat ismered: 
N e ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamisan ne tanúskodj, ne rabolj, 
tiszteld atyádat és anyádat. (20) A z pedig ezt mondta neki: Mester, 
mindezeket megtartottam ifjúkorom óta. (21) Jézus pedig rátekintett, 
megszerette őt és azt mondta neki: Egy hiányzik neked: menj, add el, 
amid van és add a szegényeknek, és kincsed a mennyben lesz, és jöjj, 
kövess engem. (22) A z pedig elkomorodott e beszédre és elment szo-
morúan, mert nagy vagyona volt. 
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(23) Jézuβ körültekintett és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehe-
zen fognak bemenni Isten országába a vagyonosok! (24) A tanítvá-
nyok pedig megrettentek szavain. De Jézus ismét megszólalt és azt 
mondja nekik: Gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bemenni! 
(25) Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak Isten 
országába bejutni. (26) Azok pedig még jobban megdöbbentek s így 
szólnak egymáshoz: Akkor ki üdvözülhet? (27) Rájuk tekintett Jé-
zus és azt mondja: Embereknél lehetetlen, de Istennél nem: mert 
minden lehetséges az Istennél. 

(28) Péter elkezdett neki beszélni: íme, mi elhagytunk mindent és 
követtünk téged. (29) Jézus azt mondta: Bizony, mondom néktek, 
senki sincs, aki házat vagy fiútestvéreket vagy nőtestvéreket vagy 
anyát vagy apát vagy gyermekeket vagy szántóföldeket hagyott el 
énértem és az evangéliumért, (30) és ne kapna százannyit: most, eb-
ben a világban, házakat és fiútestvéreket és nőtestvéreket és anyákat 
és gyermekeket és szántóföldeket üldöztetések közepette, és az eljö-
vendő világban örök életet. (31) Sokan lesznek viszont elsőkből utol-
sókká és utolsókból elsőkké. 

Vö. a 19. v.-hez: 2Móz 20,12-16; 5Móz 5,1^-20; 24,14. 

Az előző három szakasszal együtt ez az elbeszélés is a második szenvedésjö-
vendölés (9,30kk) összefüggésében áll. Arról ad tanítást, hogy a Jézus halálából 
fakadó tanítványi élet számára mit jelent a vagyon. A tanítás egy ember esetéből 
indul ki s végül szociáletikai kérdéssé tágul. 

A szakasz három részre tagolódik. Az első rész egy, a vagyon miatt meghiú-
sult elhívás története (17-22. vk.). Ehhez csatlakozik a tanítványoknak szóló, 
külön tanítás a gazdagságban rejlő veszélyről (23-27 vk.) s végül a Péter dicsek-
vését korrigáló tanítás a Jézust követők földi és örök sorsáról (28-31 vk.). A há-
rom rész hagyománytörténeti egysége kérdéses. Szerintem maga Márk kompo-
nálta az elsőhöz a másik kettőt hagyományos elemekből. A márki szóhasználat 
mellett erre vall a tanítványoknak szóló külön tanítás márki elbeszélő sémája. 

A nagyszinoptikusok átveszik az elbeszélést, de rövidítik és saját szempont-
jaik szerint formálják. Különösen Máté eltérései jelentősek és jellemzőek. A 
szinoptikus egybevetés itt is, mint általában, jól segíti a márki sajátosságok fel-
fedezését. 

17 Csak Márk ad biografikus bevezetést, hogy emlékeztessen: Jézus úton 
van a kereszt felé (az út-motívumhoz vö. 1,2; 10,32). Csak itt olvasunk a 
térdreesésről is (vö. 1,40 és 1,7; 5,6.22.33; 7,25; 15,19). Sokatmondó kép: a ke-
resztre menő Jézus előtt valaki térdel. Annál élesebb a befejezés kontrasztja: a 
térdelőből távozó lesz (22. v.). Ez a keretezés intő jelleget ad a történetnek, 
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ahogyan az egész kompozíció záró verse is (31. v.). De kiről van szó? Csak Máté 
szól „gazdag ifjú"-ról (Mt 19,20). Lukács „főember"-nek (άρχων = archón) 
mondja (Lk 18,18). Márk egyáltalán nem konkretizálja a személyt: valaki! (εις a 
τις =heis a tis = „valaki" értelmében). Bárki lehet, - az olvasó is! (E. Schweizer). 
Gazdagságáról is csak az utolsó megjegyzésben hallunk (22. v.). Ez az általánosí-
tó visszafogottság azt is jelzi, hogy az eredetileg önálló történet (17—22) súly-
pontja nem maga a gazdagság, hanem a Jézus-követés. A farizeusi kegyességre 
jellemző kérdés („Mit tegyek...?) más rabbik felé is gyakran hangzott el, akik 
azután törvénymagyarázat címén számtalan apró szabályra forgácsolták a Tör-
vényt. Egyben jelzi a törvényvallásra jellemző, állandó bizonytalanságot az örök 
élet felől. Éppen e bizonytalanság a forrása a vallásos aktivitásnak. (Az örök élet 
reménységének individualizálásáról lásd Pröhle, Lukács, 177). - A Jó Mester" 
megszólítás zsidó és hellenista területen egyaránt ritka. Viszont annál inkább 
kiemeli, hogy itt nem egy rabbi és egy rabbitanítvány beszélgetéséről van szó, 
hanem olyan valaki térdel Jézus előtt, aki vallásos képességeinek határához 
jutott és még mindig bizonytalan az örök élet felől: hogyan állhatok meg Isten 
előtt?! Nem udvariassági formula tehát a megszólítás. De nem is Jézus erkölcsi 
tökéletességére vonatkozik (Máté valószínűleg így értette és Jézus elutasító 
válasza miatt formálta át a szöveget.), hanem a „jóságost", a „kegyeimest" je-
lenti, aki minden körülmények között javunkra van. Van ilyen ember? 

18 Jézus válasza nem egyszerű elutasítás, hanem kérdés a segítséget váró s 
ezért Jézusnak mély tiszteletet adó ember felé: mit gondolsz, ki vagyok én? De 
választ nem várva, megadja a segítséget azzal, hogy tanítást ad a „jó"-ról: aki 
felől te bizonytalan vagy, Isten, éppen ő az egyedül jó és kegyelmes, aki mindig 
javára van az embernek (vö. Zsolt 118,lkk). Jézus személye így titokban marad 
- mint Márknál mindig! - de éppen így jut kifejezésre páratlan küldetéstudata: 
ő nem a maga bölcsességét hirdeti, mint a rabbik, és ezért nem is a maga dicső-
ségét keresi, hanem Istenét. Őbenne Isten jósága és kegyelme keresi a végső 
sorsa felől bizonytalan embert. 

19 Csak ezután (!) ad választ Jézus a „Mit tegyek?" kérdésre. Isten jósága 
elkötelez. Aktivizál a neki engedelmes életre. Ennek irányát jelzik a parancso-
latok. A rabbik a „régi" parancsolatokhoz fűztek mindig valami új, speciális 
magyarázatot, s éppen ezek megtartásán mérték az igazi kegyességet. Jézus a 
Tízparancsolat állandó aktualitását hirdeti. Sőt abból is a „második táblát" idézi 
(jelentéktelen eltéréssel a megszokott sorrendtől). Isten jósága az ember életé-
ben éppen a felebarátok iránti jóságban realizálódik. Ezért mellőzi Jézus tuda-
tosan itt is, mint mindig, a kultikus és ceremoniális törvényeket, sőt szemben is 
áll azokkal (vö. 7,7kk; Mt 5,23kk stb.), akárcsak a próféták (vö. Ézs 1,10-17; Mik 
6,6kk stb.). A „ne rabolj!" talán a 9. és 10. parancsolat összefoglalása, de szó sze-
rinti értelemben (= ne tartsd vissza!) a szegény napszámosok visszatartott béré-
re vonatkozik (vö. 3Móz 19,13; 5Móz 24,14; Jak 5,4), ami itt, a gazdag esetében, 
különösen is aktuális kiegészítés (csak Márknál!). Jézus tehát a parancsolatokra 
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való utalással hamisnak bélyegzi a farizeusi érdemkegyesség törekvését, hogy 
valami új, a parancsolatokon túlmenő, különleges teljesítménnyel biztosítsa 
magának az örök életet. 

20 Az ember csalódott válasza mutatja, hogy ő valóban ilyesmire gondolt. Itt 
tudjuk meg, hogy nem ifjúról van szó, hanem érett korú - ha nyilván nem is 
öreg - férfiról, akinek kegyessége komoly múltra tekint vissza. Kijelentését 
nem szabad képmutató, látszatkegyességnek minősíteni! A farizeusi kegyesség 
büszkeségig menő öntudata éppen komolyságából táplálkozott (vö. Gal 1,14; Fii 
3,4kk). Van őszinte, buzgó kegyesség és jó, hogy van! 

21 Jézus sem kifogásolja az ember önvallomását. Szavait komolyan fogadja. 
Ezért tekint rá szeretettel (ηχαττησεν = égapésm), ami itt egyszerűen a rokon-
szenvet fejezi ki (vö. 12,34). De Jézus tekintete egyúttal valami új kijelentés 
nyitánya is (vö. 23.27. vk.). Akire ő rátekint, az döntés elé kerül (vö. 1,16.19; 
2,14). ő többet lát, mint amit mi magunkról gondolunk vagy tudunk. Ezért 
olyan meglepő mindig, amit mond. 

Az egy, ami hiányzik az embernek, nem más, mint maga Jézus, azaz az ő kö-
vetése. Az „add el, amid van!" felszólítás ennek következményét, velejáróját 
tárja nyíltan az ember elé és kifejezi egyben a hívás radikalitását. 

Jézus szava tehát nem valami különös teljesítményről szól, amivel eddigi 
kegyességét ki kell még egészítenie (az „egy hiányzik még..." fordítás helyte-
len!), hanem egészen új oldalról, új dimenzióban közelíti meg az embert. „Egy 
hiányzik neked" s ezzel minden hiányzik, mert nem a kegyesség fokozása az örök 
élet útja, hanem a Jézussal való teljes élet- és sorsközösség vállalása, a neki való 
teljes alávetettség. Jézus hívásában semmihez nem fogható, páratlanul új isteni 
igény szólal meg, amely relativizál mindenféle vallásosságot, a magában véve 
még annyira komoly kegyességet is, és döntés elé állítja az embert: kész-e a 
hívásban felismerni és elfogadni az Istennek való engedelmesség most neki 
adott, döntő és végső (=eszhatologikus) alkalmát? 

Mivel ez a hívás mindig konkrét és személyes, azért helytelen a felszólítást 
(„add el, amid van!") általános, kegyes szabállyá s így az örök élet feltételévé 
tenni. Ebbe az irányba torzította el Jézus igényét a zsidókeresztyén ebionita 
mozgalom, amely szerint a teljes szegénység az egyetlen helyes keresztyén 
életforma. Ennek az értelmezésnek helytelensége az egész evangéliumi ha-
gyományból nyilvánvaló. Jézus hívására mindenkinek attól kell elszakadnia, 
ami éppen akadállyá válik az ő egész emberségünket igénylő követésében (vö. 
1,18.20; 2,14; Lk 9,57-62 stb.). De a követés döntő mozzanata éppen nem az 
„elhagyás" negatívuma (vö. (Mt, 6,19kk; 13,44, ahol szó szerint az itteni szöve-
get találjuk: „eladja, amije van"). Jézus követésében Isten lesz az ember életé-
nek egyetlen, igaz kincse, amelyhez képest minden kicsivé, jelentéktelenné, 
„kárrá és szemétté" lesz (vö. Fii 3,7kk). És éppen így válik az ember szabaddá 
önmagától és mindentől, amit eddig „kincsnek" hitt, arra, hogy adjon a szegé-
nyeknek, hogy „mindenki szolgája" legyen (9,35). 
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22 Az ember nem ismeri fel Jézus hívásában a „kincstalálás" alkalmát. Csak 
a „negatívumot" hallja meg, s ezért lesz számára képtelenség Jézus követése. 
Csak itt, az indoklásból („mert nagy vagyona volt") tudjuk meg, hogy gazdag em-
berről van szó. Jézus szava tehát elevenébe talált. Feltárta előtte az örök élet 
igazi útját, amely felől kérdezett, de le is leplezte a nagy akadályt, amely meg-
kötözi és nem engedi, hogy erre az útra rálépjen (vö. 4,19; 8,36). Vagyona csőd-
be juttatta az örök élet dolgában. Ezt a csődöt tükrözi szomorúsága. Elmegy 
komoran, mint a borult ég (στυγναζειν = stügnadzein az UT-ben csak itt és Mt 
16,3-ban) s ezzel kilép Jézus fényköréből. Az elbeszélő nem követi. De nem is 
ítéli el. Esetét intő példának szánta az olvasó számára. 

23-31 Márk szerkesztő munkájának tudatos eszköze a tanítványoknak szóló 
külön tanítás (vö. 4,10k.34; 7,17kk; 9,28; 10,10kk). Nem apokaliptikus titkolód-
zás ez, hanem Márk történeti gondolkodásának a jele. A tanítványok lesznek 
húsvét után Jézus tanításának hordozói a gyülekezetek felé. Ebben az 
ekléziológiai perspektívában áll a kompozíció mindkét, most következő része. 
Jól érzékelhető, hogy Márk mennyire a saját jelenére tekintve komponál. A 
gazdag ember esete után (22.v.) a hangsúly a Jézus-követéstől a vagyon és az 
üdvösség kérdése felé tolódik el, éspedig először a gazdagoknak (23-27), majd a 
„szegényeknek" (28-31) címezve. 

23 A „,körültekintett" márki kifejezés (vö. 3,5.34; 5,32; 11,11) hangsúlyt ad Jé-
zus szavának s jelzi, hogy az mindenkinek szóló tanítás. Az első mondat értéke-
lő visszapillantás a gazdag ember kudarcára. Talán maga Márk fogalmazta az 
eredeti, jézusi mondás (25. v.) alapján. Az átfogalmazás azonban enyhíti az ere-
deti feltétlenségét: nehéz, de nem lehetetlen a vagyonosoknak bemenni Isten 
országába! Innen kezdve egy sajátos fokozás figyelhető meg Jézus szavaiban és 
a tanítványok reagálásában. 24 A tanítványok már ezt az „enyhített" kijelentést 
is „megrettenve" fogadják, mint akik találva érzik magukat. Ez azért meglepő, 
mert az egész evangéliumi hagyomány szerint a tanítványok nem voltak vagyo-
nosak. Aligha lehet másra gondolni, mint hogy Márk a saját egyházi környezetét 
tartja szem előtt, ahol nyilván voltak vagyonos keresztyének is. Számukra Jézus 
ilyen kijelentései érthető módon problémát jelentettek. Ez az aktualizálás Márk 
tanítványképében többször is előfordul. 

Jézus megszólal ismét (πάλιν « palin Márk kedvenc szava) és tovább fokoz-
za a feszültséget. Annál meglepőbb, hogy ,gyermekeim "-nek szólítja őket. A 
megszólítás (Márknál csak itt!) a tanítványi, ill. gyülekezeti közösséget család-
ként jellemzi, ahol Jézus a családfő. Biztatás csendül meg benne, hogy van 
megoldás e súlyos kérdésben. Maga a mondat rövidítve ismétli 23b-t („milyen 
nehéz..."). Számos kutató általánosításnak tartja a mondatot: nemcsak a gazda-
goknak, hanem általában mindenkinek nehéz bemenni Isten országába! így 
azonban megtörik a gondolatmenet, hiszen a 25. v.-ben ismét a gazdagokról van 
szó. Helyesebb K. G. Reploh véleménye, amely szerint a rövidített mondat elő-
készíti és aláhúzza a 25. v. fokozását: 25 nemcsak nehéz (23b), de egyenesen 
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lehetetlen gazdagnak bejutni Isten országába. A tű fokán átmenő teve képe ezt 
a lehetetlenséget fejezi ki. (A helytelen enyhítő kísérletekről vö. Pröhle, Lukács 
278. 1.) 26 Jézus szavaival párhuzamosan fokozódik a tanítványok reagálása is: 
„még jobban megdöbbentek". Megdöbbenésük itt is, mint 24a-ban, a gazdagokra 
vonatkozik, éspedig szó szerinti és nem átvitt értelemben (25. v.!). így a meg-
döbbenésből fakadó kérdés sem általános értelmű, hanem konkrétan a gazda-
gok üdvösségére céloz: „Akkor ki (= melyik gazdag) üdvözülhet?" Csak így egy-
séges a gondolatmenet. A tanítványok tehát itt is a gyülekezetekben élő gazdag 
keresztyének szorongásának adnak hangot, s kérdésükkel a lehetetlent (25. v.) 
teszik újra kérdéssé. „Egymáshoz szólnak", mintegy Jézus háta mögött (vö. 
9,34), s ezért csak a megoldhatatlan kérdésig jutnak el. A fokozódó feszültség 
ezzel ér csúcspontjához. 

27 Az „egyház" kérdéseire csak Jézusnál van válasz. Megoldást hozó kije-
lentésének nyomatékot ad, hogy „rájuk, tekintett" (vö. 21.v.). Nem hagyja őket 
magukra vívódásukban. A kezdő mondat („embereknél lehetetlen") mintegy bizto-
sítja, sőt megerősíti a 25. v. változatlan érvényét és értelmezi annak képanyagát: 
a gazdagnak valóban lehetetlen bemenni Isten országába! De az emberek 
csődje nem jelenti Isten csődjét is. Istennél mindig van „tovább"! Nála minden 
(vö. lMóz 18,14; Jób 42,2; Zak 8,6; Mk 14,36; Lk 1,37 és Mk 9,23), még a gaz-
dag üdvössége is lehetséges. 

Nagyszerűen átgondolt ez a márki szerkesztés. Jézus a két mondatot (25. és 
27. vk.) nyilván nem mondta egyszerre, hiszen a 27. v. mégiscsak feloldja a fe-
nyegető 25. v. abszolút érvényét. Márk azonban éppen egymás mellé állításuk-
kal segít helyesen érteni a 25. v.-et, amelynek eredeti szituációját nem ismer-
jük, s éppen ezért mint önálló mondás ebionita irányban félreérthető. Az egész 
evangéliumi hagyomány szerint Jézus keményen bírálta a gazdagokat, önként 
vállalt szegénységével egyrészt kifejezte az ember valódi helyzetét Isten előtt, 
másrészt teljes szolidaritást vállalt a kegyetlen gazdagok által kizsákmányolt, 
elnyomott és lenézett szegényekkel. De nem hirdette életideálként a szegény-
séget (ahogy a nőtlenséget sem!). Viszont különösen nagynak látta a vagyonban 
rejlő kísértést: a bírás féktelen vágya rabbá teszi az embert és elszakítja Istentől 
is, embertársától is. Ezért Jézus számára a gazdagság nem mennyiségi kérdés, 
hanem elsősorban magatartás: az a gazdag, akinek élete középpontjába került a 
vagyona és mindenki más, Isten is, felebarát is, ennek függvényévé lett (vö. Lk 
16,19-31). így Márk szerint sem lehet üdvözülni. Ezért közli Jézus mondását 
(25. v.) s éppen azzal a szándékkal, hogy nyugtalanítson, megdöbbentsen és 
önvizsgálatra késztessen minden keresztyént, akinek vagyona van. Viszont Jé-
zus kijelentését nem tekinti végső, isteni döntésnek, amelynek alapján a gazda-
gokra máris úgy kellene tekinteni, mint akik biztosan elkárhoznak. Aki a va-
gyon kísértésében elbukott, az olyan rabságba került, amelyből emberi erővel 
nem lehet megszabadulni. Erre példa a gazdag esete (17-22vk.). Isten azonban 
„kimentheti" (σωθηναι = sóthénai, aor. pass.! 26. v.) ebből a rabságból is az 
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embert. Erre példák mindazok, akik Jézus követőivé lettek. Róluk szól a kom-
pozíció harmadik része, éspedig a vagyon kérdésében éppen őket fenyegető 
kísértéssel kapcsolatban. 

28 Az „elkezdett..." tipikus márki fordulat. Rendszerint valami új témát vezet 
be (vö. 4,1; 8,31k; 10,32.41). Mint általában, itt is Péter szól a többiek nevében 
(vö. 8,29; 9,5 stb.). Szó szerint utal 1,18-ra (αφιεναι = aphienai, ακολουθειν = 
akolouthein) és éles kontrasztot állít a gazdag esetével szembe: az semmit, mi 
mindent elhagytunk! Ez persze éppen Péterre nem illik egészen (vö. 1,29; lKor 
9,5 stb.). De nyilván Márk fogalmaz itt 1,18 szavaival - a hiperbola (= írói túlzás) 
is az ő stílusa (vö. 1,5.33 stb.) - , éspedig itt is ekléziológiai perspektívában, 
ahogy a következő két vers általánosítása világosan mutatja. De mi az értelme 
Péter kijelentésének? Máté - rá jellemzően! - pozitíve értékeli, sőt felveti a 
jutalom kérdését („mink lesz nekünk?"), amire Jézus rendkívüli, mennyei juta-
lom ígéretével válaszol. Márknál határozottan negatív szerepe van Péter szavai-
nak. Dicsekvésként hangzik azok nevében, akik valamit, vagy mindent elhagy-
tak, amikor Jézust követni kezdték. Az érdemkegyesség hangja ez, s éppen 
ezért szemben áll Jézus szavával, amely szerint ember képtelen arra, hogy el-
hagyjon mindent és kövesse őt. A tanítványság mindig Isten munkája (27. v.), s 
ezért senkinek nincs oka a dicsekvésre. 29k Ezért kezdődik Jézus válasza -
feltétlen, isteni érvényt igényelve: „bizony, mondom néktek" (vö. 3,28) - elutasí-
tóan: „Senki sincs...!" A folytatás pedig - új oldalról világítva meg a kérdést -
egyenesen kizárja azt a gondolatot, mintha a Jézus-követés miatti „elhagyás" 
bárki számára veszteséget, áldozatot s ezért érdemet jelentene. Jézus elhívása, 
bármitől is szakít el, nem megszegényít, hanem mérhetetlenül meggazdagít 
(„százannyit"). 

A hosszú mondat egy eredeti, jézusi mondás bővítése és alkalmazása az ős-
keresztyénség helyzetére. Az eredeti valószínűleg a „százannyit" szóval végző-
dött, s ehhez talán maga Márk fűzte értelmező kiegészítésül a mondat második 
felét, amelyet a nagyszinoptikusok alaposan lerövidítenek. Márknál viszont 
éppen ez az egész mondat csattanója. Márki kiegészítés az „énértem és az evangé-
liumért" (vö. 8,35), amelyet Máté is, Lukács is megváltoztat. Márk így 
köti össze a földi Jézus idejét a húsvét utáni evangéliumhirdetés idejével, tehát 
a saját jelenével: akit akkor a tanítványok mindent elhagyva követtek, az van 
jelen ma is a hirdetett evangéliumban és hív mindenkit az ő követésére (vö. 1,1 
magy.). Az „e világ" és „eljövendő világ" megkülönböztetése őskeresztyén szó-
használat, amely az apokaliptikából és a rabbinizmusból került a keresztyén 
gondolkodásba. Az Isten országa közelségét hirdető Jézusra nem volt jellemző. 
Márknál is csak itt találjuk. Máté törli. Lukács teológiájába viszont jól illett. De 
csak Márk hangsúlyozza vele a keresztyének evilági helyzetét. Ezt a jelenre 
koncentráló tendenciát jelzi a kettőzés („most, ebben a világban") és a felsorolás 
ismétlése. Lehetséges, hogy Márk itt ebionita jellegű apokaliptikusokkal po-
lemizál: a Jézus-követők örök életet nyernek. De ez nem jelenti azt, hogy eb-
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ben a világban kifosztott koldusokként kell élniök, sőt ellenkezőleg, már most 
is sokszorosát kapják annak, amit „Jézusért és az evangéliumért" elhagytak. 
Márk tehát határozottan elutasítja a „túlvilágon" kárpótolt nyomor téveszméjét. 
- A második felsorolásból hiányzik az „apa". Talán véletlenül maradt ki. De 
lehet, hogy Mt 23,9-hez hasonló meggondolásból. Mindkétszer hiányzik a „fe-
leség". Esetleg éppen Péter miatt (lKor 9,5). De lehet, hogy Márk általánosít: 
férfira, nőre egyaránt vonatkozik a mondat. Már Bengel felhívta a figyelmet, 
hogy a felsorolásban először „...vagy...vagy...", másodszor „ ...és...és..." kötősza-
vak szerepelnek. Vagyis, amit a Jézus-követők elhagynak, az esetenként más és 
más lehet. De amit kapnak, az összetartozik, az mindnyájuké. Márk tehát a 
„százannyit" jézusi ígéretét, amely eredetileg Isten országának közelségére 
utalhatott, már megvalósulni látja a gyülekezet közösségében, ahol a vagyon 
rabságából megszabadultak Isten családjaként élnek (vö. 3,34k) egymás javára. 
Ez a gyülekezetrajz olyan közösségi erkölcsiségre hívja fel a figyelmet és köte-
lezi el az olvasót, amelyben mindenki felelősnek tudja magát személyileg és 
anyagilag a többiekért. Köztudott, hogy ez a szociáletikai perspektíva a mi ko-
runkban sorsdöntő kérdésévé lett nemcsak az egyháznak, hanem az egész em-
beriségnek is. 

Márk persze nem ideálképet rajzol saját kora gyülekezeteiről. Ezért jegyzi 
meg józan realitással: „üldöztetések közepette". Nem zavartalan, „mennyei" álla-
potról van szó. Azt csak az eljövendő világ hozza majd. De rezignáció sincs a 
megjegyzésben. Márk úgy tekint az őskeresztyénséget ért üldözésekre, mint 
amelyek ebben a világban természetes velejárói a Jézus-követésnek. 

31 A kompozíciót lezáró „vándormondás" (vö. Mt 20,16; Lk 13,30) Jézus 
jellegzetes megnyilatkozásai közé tartozik: Isten országában megfordul az ér-
tékrend. Lukács itt elhagyja a mondást. Máté a tanítványoknak adott ígéret 
megerősítéseként érti: mivel ők mindent elhagytak, szegények, utolsók lettek, 
az örök életben majd elsők lesznek. Márknál a dicsekvő Péternek szól és intést 
jelent. Aki Jézus követését érdemnek tekinti, s magát ennek alapján mások elé 
helyezi, az éppen ezáltal veszíti el elsőségét, és Isten ítéletében utolsó lesz. így 
válik a gazdag esete intő példává mindenkinek: nemcsak a vagyon, hanem az 
öndicsőítő kegyesség is akadállyá válhat az örök élet útján. Az üdvösség min-
denki számára „olyan nehéz" (23-24 vk.), hogy csak Istennél lehetséges (27. 
v.). Ezért megy Jézus a keresztre (32kk). 

54. A harmadik szenvedésjövendölés - 10,32-34 (Mt 20,17-19; Lk 18J1-34) 

(32) Úton voltak. Mentek fel Jeruzsálembe. Előttük ment Jézus. 
És megrettentek. Akik követték, féltek. És maga mellé vette ismét a 
tizenkettőt, és kezdett nekik beszélni arról, ami vele történni fog: (33) 
íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Ember Fia átadatik a főpapok-
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nak és az írástudóknak, és halálra ítélik St, és átadják öt a pogá-
nyoknak (34), ós kigúnyolják öt és leköpik öt és megkorbácsolják öt 
és megölik és három nap múlva feltámad. 

Márk ismét erőteljesen megüti az alaphangot, amelyre egész hagyomány-
szerkesztő munkája épít: a halálba menő Jézusról szól az egész evangélium! Ε 
harmadik szenvedés jövendölés viseli magán leginkább Márk keze nyomát. 
Szókincsének és gondolatvilágának elemei szinte sűrítve jelentkeznek itt. 
Ugyanakkor ez a legrészletesebb szenvedésjövendölés. Szummáriumként fog-
lalja össze a szenvedéstörténet döntő mozzanatait. Erős hangsúly van Jézus 
megaláztatásán (34. ν.). A részletezés a közeledés benyomását kelti: egyre köze-
lebb van Jeruzsálem, a szenvedés helye. (A szenvedésjövendölések redakci-
onális szerepéről és hagyománytörténeti hátteréről lásd 8,31; 9,31 magy.!) 

32 Márk elbeszélésére kezdettől fogva jellemző az út-motwum (vö. 1,2k). Jé-
zus állandóan úton van - a kereszt felé. Egész történetének ez adja legmélyebb, 
belső feszültségét. Ezen az úton történik minden, amit Jézus cselekszik és tanít, 
s ezért mindennek végső titka és kulcsa a kereszten van. Az út-motívum itt 
különösen felerősödik (vö. 33. v.). Itt hallunk először az út földrajzi céljáról. 
Jeruzsálem azonban Márk számára több mint földrajzi hely. Jézus ellenségeinek 
központja (vö. 7,1). Az Isten által megítélt és elvetett zsidó kegyesség helye 
(vö. ll,12kk; 13,lk; 15,38 és a Bev. C. 4.) Ide tart Jézus. „Előttük ment", azaz 
elkülönülve, mint aki egyedül néz szembe Isten iránt engedelmesen az út cél-
jával, sőt, mint aki tudja, hogy a halállal nem ér véget az útja (vö. 14,28; 16,7). 
Márk mintegy előre leírja a szenvdésbejelentés visszhangját a tanítványoknál: 
„megrettentek", ,Jéltek". Az erős kifejezések egyrészt az Isten közelségét megérző 
ember reagálását (1,27), másrészt a tanítványok hitetlenségét, értetlenségét 
(4,41) fejezik ki. Az „akik követték" kifejezés (az „előttük ment" ellenpárja) talán 
visszautal a 28. v.-re ezzel a hangsúllyal: bár követték, mégis féltek! Több ma-
gyarázó Jézus kíséretét két csoportra bontja: a) akik megrettentek, b) akik kö-
vették és féltek. De ezeknek a magyarázóknak is eltér a véleményük abban, 
hogy melyik csoportot azonosítják a tizenkettővel. A másik csoportban pedig 
egy közelebbről meg nem határozott tömeget tételeznek fel. Szerintem nincs 
szó két csoportról, hanem csak a tanítványokról. Ez felel meg az összefüggésnek 
is. Éppen azok, akik előbb még Jézus-követésükkel dicsekedtek (28. v.), most 
visszarettennek attól, ami Jézusra Jeruzsálemben vár. Ezért van szükség arra, 
hogy Jézus „maga mellé vegye" és tanítsa őket „ismét" (azaz már harmadszor) az 
ő küldetése végső titkára. Valószínű, hogy Márk a tizenkettőben itt is tükrözteti 
a húsvét utáni egyházat, ahol nemegyszer ugyancsak megütközés tárgyává lett 
„a keresztről való beszéd" (lKor l,18kk). 
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33 Jézus szava megismétli az előző helyzetrajzot: „íme, felmegyünk Jeruzsá-
lembe...". Az ismétlés hangsúlyozza az út fontosságát és Jézus céltudatosságát. 
Nem játékszere lesz az eseményeknek, hanem Isten akaratának engedelmes 
eszköze. Istenre utal az „átadatik" szenvedő forma is (vö. 1,14; 9,31). Rejtve bár, 
de végül is az ő tervei valósulnak meg az emberi gonoszság közepette. Ugyan-
akkor hangsúlyt nyer az egész emberiség felelőssége és bűnrészessége Jézus 
halálában. A zsidó vezetők ítélik halálra, a pogányok (= rómaiak) pedig végre-
hajtják. 34 A megalázás részletezése az emberi kegyetlenséget fejezi ki. Ilyen 
mélyre tud süllyedni az ember! Az utolsó lépés azonban Istené. Jézus feltáma-
dása az ő győzelmének pecsétje. Jézus ennek bizonyosságában indul a halálba. 

A szenvedésjövendölés szinte rövidített szenvedéstörténetnek tekinthető. 
Mint könnyen memorizálható összefoglalást, „talán a liturgiában vagy a ka-
techézisben használták az őskeresztyénségben" (E. Schweizer). 

55. A hatalom - 10J5^f5 (Mt 20,20-28; Lk 22,24-27) 

(35) És odamennek hozzá Zebedeus fiai, J a k a b és J á n o s , és azt 
m o n d j á k neki: Mester , azt aka r juk , hogy tedd meg n e k ü n k , amit ké-
r ü n k tőled. (36) ő pedig azt mondta nekik: Mit akartok, mit tegyek 
meg nektek? (37) Azok pedig azt mondták neki: Add meg nekünk , 
hogy egyikünk a jobb kezed, másikunk a bal kezed felöl üljön a te 
dicsőségedben. (38) Jézus pedig azt mondta nekik: Nem tudjátok, mit 
ké r t ek . Képesek vagytok kiinni a poharat, amelyet én iszom ki, vagy 
megkeresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én keresztelkedem 
meg? (39) Á s o k pedig azt mondták neki: Képesek vagyunk. J ézus 
pedig azt mondta nekik: A poharat , amelyet én iszom ki, ki fogjátok 
inni , és a keresztséggel, amellyel én keresztelkedem meg, meg fogtok 
keresztelkedni. (40) De a jobb vagy bal kezem felöli ülést nem az én 
dolgom megadni, hanem akiknek elkészíttetett, (azoké lesz). 

(41) És amikor a tíz ( tanítvány) ezt hallotta, haragudni kezdtek 
J a k a b r a és J á n o s r a . (42) És odahívta őket J é z u s és azt mond ja nekik: 
T u d j á t o k , hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, ural-
kodnak ra j tuk , és nagyjaik hatalmaskodnak velük. (43) D e közötte-
tek nem így van; azért aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen 
szolgátok, (44) és aki első a k a r lenni közöttetek, az legyen mindenki 
rabszolgája; (45) mert az Ember Fia sem azér t jött, hogy neki szol-
gá l janak , hanem hogy ö szolgáljon és életét adja váltságul sokakért . 

Ε szakasszal folytatódik és csúcspontjához ér Márk szerkesztői sémája, ame-
lyet az előző két szenvedésjövendölésnél már megfigyeltünk: a szenvedés-
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bejelentést a tanítványok értetlensége követi, s ehhez kapcsolódik Jézus tanítá-
sa az ő halálából fakadó, helyes tanítványi életről (vö. 8,31kk; 9,31kk). Itt is vi-
lágosan felismerhető az ekléziológiai szempont, amellyel Márk a húsvét előtti 
szituációt a húsvét utáni egyház kérdéseire aktualizálja. Élesen vetődik fel a 
hatalom szociáletikai problémája. A szakasz csattanója a 45. v., amely egyúttal 
csúcspontja az egész 8,27-10,52 résznek s előretekintő értelmezése Jézus jeru-
zsálemi útjának. 

A szakasz hagyománytörténeti megítélése nehéz és bonyolult. Kétségtelen, 
hogy kompozícióról van szó. Világosan különül el a 35—40 és 41-45 egység. Az 
elsőben a mennyei dicsőségről (37. v.), a másodikban a tanítványi közösségben 
(az egyházban) levő hatalmi harcról van szó. A két egység összekapcsolása min-
den bizonnyal Márk munkája. Erre vall, hogy Lukács, aki itt az egész szakaszt 
kihagyja, a második egységet a szenvedéstörténetben közli, de egészen más 
(hellenista) megfogalmazásban és a 45. v. záró mondata nélkül (vö. Lk 22,24-
27). Valószínű tehát, hogy Márk a második egységet saját környezetének külön 
hagyományából merítette, s innen való a Jézus küldetését sommázó 45. v. is, 
amely a szenvedésjövendölésekhez hasonlóan egyezteti az Ember Fia-krisz-
tológiát a szenvedéshagyománnyal. - Az első egység (35—40) hagyománytörté-
neti egysége is kérdéses. A 38-39 vk. ugyanis ellentmondásossá teszik a gondo-
latmenetet. A Zebedeus-fiak kérését a 38a („Nem tudjátok, mit kértek.") és a 40. 
ν. radikálisan elutasítja. A 38b kérdése viszont („Képesek vagytok?") a kérés tel-
jesítésének feltételeként hangzik, tehát mintha a mártírium vállalása mégiscsak 
biztosítaná a fő helyeket Jézus dicsőségében. Éppen ezért számos kutató úgy 
véli, hogy 38b-39 vk. utólag kerültek a szövegbe azzal a céllal, hogy a Ze-
bedeus-fiak mártírhalálát, mint Jézus próféciájának beteljesedését jellemezzék. 
Szerintem is utólagos kiegészítésről van szó. Az persze kérdéses, hogy lehet-e 
beszélni a prófécia beteljesedéséről. A hagyomány ugyanis csak Jakab mártírha-
láláról szól egyértelműen (ApCs 12,2). János mártírhaláláról csak Papiasra (Kr. u. 
130 körül) támaszkodó későbbi és bizonytalan források szólnak. De ugyancsak 
bizonytalan az a Jánosra vonatkozó másik hagyomány is, amely szerint termé-
szetes halállal halt meg öreg korában (vö. Jn 21,21kk). Tény, hogy Gal 2,9 sze-
rint jelen volt az ún. apostoli konventen Jeruzsálemben (ApCs 15). Ettől kezdve 
azonban sehol sem hallunk róla kétségtelen közlést. így az adatok végül is nyit-
va hagyják mártírhalálának lehetőségét. Kivéve persze Márkot, aki aligha közöl-
te volna Jézus próféciáját, ha nem hallott volna annak beteljesedéséről. Kr. u. 70 
táján az ő környezetében bizonyára úgy tudták, hogy a két Zebedeus-fiú való-
ban mártírhalált halt. Jakab Kr. u. 44-ben, János pedig - Haenchen szerint - talán 
62-ben a másik Jakabbal, Jézus testvérével együtt. Ennek ellenére Márk szem-
pontja itt nem a történeti közlés. Jakab és János típust, mentalitást képviselnek, 
amely mindenkire, az olvasóra is jellemző lehet. Ahogy Péter a Jézus-követéssel 
dicsekvő érdemkegyességet (28. v.), úgy ők a dicsőségre és hatalomra törekvő 
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mártírkegyességet képviselik. Márk az egész szakasszal ezt kritizálja és állítja 
vele szembe a Jézus halálából fakadó helyes tanítványi magatartást. 

35 A két testvér pontos megjelölése („Zebedeus fiai") Márknál már szükség-
telen lenne (vö. 1,19; 3,17). Nyilván eredetileg önálló elbeszélésről van szó. 
Máténál a kérést a két testvér anyja intézi Jézushoz. így enyhíti Máté - mint 
mindig! - Márk radikálisan negatív tanítványképét. Az ilyen elbeszélések való-
ban megütközést válthattak ki az apostolokat egyre inkább idealizáló őskeresz-
tyénségben. Lukács talán ezért is hagyja el az egész szakaszt. Márk viszont bi-
zonyára gondolt azokra az apostolok neve alatt kialakult őskeresztyén csopor-
tokra is, amelyek egymással gyakran éles ellentétbe jutottak, és a negatív tanít-
ványkép egyúttal ezeknek szóló kritikát is jelent (vö. pl. lKor 1,1 Okk; 3,3kk; 
2Kor ll,13kk). 

A hatalomra törő mentalitás első jele, hogy.a két testvér már a kérés elhang-
zása előtt biztosítani akarja a teljesítést, önző kegyesség, amely Jézust is a maga 
szolgálatába akarja állítani. 36 Jézus azonban nem engedi magát elkötelezni. 
Nyitott minden kérésre, de nem kiszolgálója a tanítványok önző vágyainak. A 
kérést akarja hallani. 37 A kérés képanyaga a zsidó messiásvárásra utal. A Mes-
siás isteni hatalommal és dicsőséggel jelenik meg, megalapítja messiási biro-
dalmát, Dávid trónjára ül, és mellette kétoldalt ülnek azok, akiket hatalmában 
és dicsőségében részesít. Ugyanezzel a képanyaggal találkozunk Mt 19,28 (= Lk 
22,28kk)-ban is, de ami ott Jézus ígérete, az itt a tanítványok vágyálma csu-
pán(!). Jézus „dicsősége" Márk és az őskeresztyénség számára már a paruziát 
jelenti (vö. 8,38; 13,26; Mt 25,31). A jobb és a bal kéz felől ülők a nagyok között 
is a legnagyobbak, legtekintélyesebbek. Erre a mennyei méltóságra vágynak a 
Zebedeus-fiak. 

38 Jézus először is megállapítja a két tanítvány teljes értetlenségét (vö. 7,18; 
8,17.21). Mint Péter (9,6), ők sem tudják, mit beszélnek. Nem értik Jézus di-
csőségét, mert nem értik szenvedését és halálát sem (vö. 9,9-13 magy.). Ez a 
tipikusan márki motívum indokolja 38b-39 közbeszúrását a tulajdonképpeni és 
végleges válasz (40. v.) előtt. - Jézus kérdésében két ótestamentumi hátterű 
kép szerepel. A „pohár", amelyet ki kell inni, prófétai kép: Isten haragjának és 
ítéletének pohara (vö. Ézs 51,17.22; Jer 25,15; JSir 4,21; Ez 23,33k; Zsolt 75,9), 
vagyis a szenvedés, a nyomorúság, amit Isten bocsát a bűnösökre. A „keresztség" 
szó szerint a vízben való elmerülést jelenti, átvitt értelme pedig ugyancsak a 
szenvedésre, ínségre utal, amely „elborítja" az embert, mint a víz (vö. Ézs 43,2; 
Zsolt 42,8; 69,2k). Az evangéliumokban mindkét kép Jézus szenvedését és halá-
lát fejezi ki (vö. a pohárhoz: Mk 14,36; Jn 18,11; a keresztséghez: Lk 12,50). 
Nyilván itt is erről van szó. Képesek-e, azaz van-e erejük vállalni azt a szenve-
dést és halált, amit Jézus vállal? 39 A két testvér magabiztosan mond igent (vö. 
14,29.31). Csakhogy a kérdés nem pozitív értelmű, hanem leleplező szándékú. 
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Ők úgy tekintenek Jézus szenvedésére és halálára, mint mintára, amely meg-
mutatja, hogyan kell dicsőségre jutni. Ezért készek ők is ugyanarra a mártí-
rumra. De éppen így lepleződik le értetlenségük. Nem ismerik fel Jézus halá-
lának igazi értelmét (45 v.!) s ezért saját mártírhalálukat is dicsőségvágyuk esz-
közének tekintik. Lelepleződésük után következik most már Jézus pozitív vá-
lasza. Prófétai kijelentésként mondja meg jövendő sorsukat, amely tehát dicső-
ségvágyó elszántságuktól függetlenül, isteni döntésként következik rájuk. 40 
Részesedni fognak Jézus szenvedésében és halálában, „de" - s ezzel jut csúcs-
pontjára a párbeszéd feszültsége - a Jézus dicsőségében való részesedésről 
egyedül Isten szabad tetszése dönt (az „elkészíttetett" szenvedő igealak Isten 
nevének körülírása) függetlenül minden emberi igyekezettől és buzgóságtól. 
Márk ezzel a kompozícióval radikálisan elutasítja a mártír-kegyességet, amely a 
zsidó apokaliptikára volt jellemző, de az üldözések következtében (vö. 30. v.) 
nyilván az őskeresztyénségben is fellángolt. Ε kegyesség hajtóereje éppen a 
mennyben nagyobb jutalomra számító dicsőségvágy volt, s ezért sokan egyene-
sen keresték a mártíriumot. Jellemző kontraszt nyilatkozik meg Jézus szavában. 
Ő a saját dicsősége ügyében nem tartja magát illetékesnek („nem az én dol-
gom..."), hanem engedelmesen alárendeli magát Isten feltétlen akaratának (vö. 
13,32; ApCs l,6k). Ezzel az alázatos engedelmességgel issza ki a szenvedés és 
halál poharát (14,36). 

41-45 A szakasz második egysége tipikus példa arra, hogy az eredeti szituá-
ció rajza nélkül fennmaradt jézusi tanítást hogyan ágyazza be Márk egy számára 
fontos összefüggésbe. A bevezetés (41-42a) az ő munkája, amit világosan mutat 
a márki szóhasználat („a tíz", „haragudni kezdtek", „odahívta őket"). A szerkesztés 
szépsége a gondolati párhuzam a két egység között: a) kié az első hely a 
mennyben (35-40)? b) kié az első hely a földön, a tanítványi közösségben (41-
45)? Mindkettőben azonos tehát a tanítványok értetlenségét mutató mentalitás, 
a dicsőség- és hatalomvágy, amelyet Jézus elutasít s önmagán példázva megmu-
tatja a helyes magatartást. Ez a szerkesztés szempontja. 

41 A tíz tanítvány haragja azt jelzi, hogy bennük is ugyanaz a dicsőség- és 
hatalomvágy van, mint amazokban. Féltékenyek, mert ők sem értik, mit jelent 
a halálba menő Jézus követése. 42 Ezért van szükségük Jézus újabb tanítására, 
amelyben a figyelem szinte észrevétlenül fordul a mennyei dicsőségről a tanít-
ványok lelkülete és egymáshoz való viszonya felé. Az „odahívta" tipikus márki 
fordulat rendszerint valami fontos jézusi megnyilatkozást vezet be (vö. 
3,13.23;6,7; 7,14;8,1.34; 12,43). Ebben a mindnyájukat megszólító hívásban van 
a harag és versengés által szétszakadt tanítványi közösség (az egyház!) egysége. 

Jézus tanítási módszere - mint a példázatoknál is - , hogy valami közismert 
dologból kiindulva juttat el az új ismeretre: „Tudjátok..." Az ókor egyszerű em-
berének különösen sok tapasztalata volt arról, hogy az uralkodók hogyan hasz-
nálták uralmi helyzetüket a népek leigázására, elnyomására, hogyan fosztották 
ki a népet a maguk dicsőségének növelésére. És arról is, hogy az állami tisztvi-

227 



55. A hatalom - 10,35-45 

selők, a „nagyok", hogyan éltek vissza hatalmukkal a maguk javára és a népek 
kárára. A κατακυριευειν = katakürieuein és a κατεξουσιαζειν = katexousiadzein 
a hatalmi önkényt jellemző, igen erős kifejezések. Több kutató ironikusnak érzi 
a csak Márknál található οι δοκουντες αρχειν = hot dokountes archein kifejezést s 
így fordítják: „akik uralkodni látszanak", ti. Isten valóságos uralmával ellentét-
ben. A mi fordításunk mellett szól azonban, hogy a gazdag tartalmú δοκειν = 
dokein ige a „vezetés" egyik szakkifejezése (οι δοκουντες = hot dokountes = a 
vezetők, a tekintélyesek, - vö. Gal 2,9: „akik oszlopoknak számítanak"/ Jézus 
kritikája tehát nem anarchikus alapállásból fakad. A kifejezés valójában finom 
különbséget tesz az ember és vezető tisztsége, hatalma között. Az ember hata-
lom nélkül is ember. Nem az a baj tehát, hogy az emberi együttélésben vannak 
vezetők és azoknak van hatalmuk, hanem az, ha a vezetőben a hatalom elnyeli, 
rabjává teszi az embert, aki így a hatalmat önmaga nagyságának és nem a veze-
tettek javának szolgálatára használja. A hatalom - akárcsak a gazdagság (vö. 27. 
v. magy.) - nagy veszély, mert deformálhatja az ember emberségét, s ezzel kár 
tékonnyá teszi az emberi közösség számára (vö. még 12,13kk magy.). 

43k Az önző hatalmaskodással és zsarnoki önkénnyel állítja szembe Jézus 
szava a helyes tanítványi magatartást. Nem felháborodást akar tehát kiváltani az 
uralkodók visszaélései iránt. A politikai és társadalmi közéletben az egyház dol-
ga nem bíráskodás és kioktatás, hanem az önvizsgálat és a példaadás. A fő kér-
dés mindig ez: mi van „közöttetek"?! Az egyházon belüli hatalmi harc kérdésével 
már találkoztunk 9,34k-ban is. Az ismétlődés mutatja, hogy Márk saját kora 
egyházának egyik égető kérdését látja itt, s erről ad ismételten tanítást Jézus 
szavával. A jézusi mondás itteni változata (vö. 9,35 magy.) tartalmában és felépí-
tésében is a megelőző mondathoz (42. v.) idomul. Erre a kérdésre felel: hogyan 
kell helyesen élni a hatalommal? Felépítése mintegy tükörképe annak: „nagy" 
= „nagyjaik" - „első" = „fejedelmek" (αρχειν = archein!). A „nagy" és „első" ki-
fejezések nem szinonimák, hanem fokozást jelentenek. Ennek megfelelően 
van fokozás a pozitív magatartást jelölő szavakban is: διάκονος = diakonos -
δούλος = doulos. Vagyis: minél magasabb pozíciót tölt be valaki, annál inkább 
kell önmagát háttérbe állítania. Ha valóban „nagy", azaz igazi vezető „akar len-
ni", akkor úgy kell rendelkezésére állnia, szolgálnia az alárendelteknek, mint a 
felszolgáló teszi az asztalnál (diakonos, vö. 1,31; 9,35). Aki pedig a „nagyok" 
között is „első akar lenni", annak egyenesen rabszolgává (δούλος = doulos) kell 
válnia, azaz egész emberségét kiszolgáltatnia, alávetnie „mindenki" javának. 
Csak az lehet igazán „első", aki a legkisebbnél is kisebbé tud lenni, aki a legje-
lentéktelenebbet is fontosabbnak tartja önmagánál. 

Az egész evangéliumi hagyomány egyöntetűen tanúsítja, hogy Jézus ezt a 
magatartást nemcsak hirdette, hanem egész földi útján gyakorolta mindenki 
felé. így élt tanítványai között is (vö. Lk 22,27). Erre céloz a 43. v. kijelentő 
mondata: „De közöttetek nem így van". A tanítványi közösség, az egyház végső 
titka, legbensőbb sajátossága az a tény, hogy Jézus, aki benne az „első", szolgál 
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mindenkinek. Ez a tény kötelez el minden tanítványt a szolgáló életre. Jézus 
szolgálata tehát egyszerre alapja és példája a helyes tanítványi magatartásnak. 
45 Erre utal a klasszikus zárómondat is (και γαρ = kai gar). 

A mondat, amely híven fejezi ki Jézus küldetéstudatát, jelenlegi megfogal-
mazásban az őskeresztyén explicit krisztológiának abba a stádiumába tartozik, 
ahol az apokaliptikus Ember Fia-képzetet összekapcsolták a szenvedéshagyo-
mánnyal: az isteni hatalommal és dicsőséggel eljövendő Ember Fia-Jézus nem 
más, mint aki a keresztre ment. Ez a krisztológiai kontraszt különös szépséggel 
jelenik meg ebben a mondatban, éspedig éppen az előző versek (42-44) témá-
jára alkalmazva. Jézus, aki isteni hatalommal jelent meg a földön, hatalmával 
nem élt vissza, nem arra használta, hogy másokat a maga dicsőségének szolgála-
tára kényszerítsen, hanem abban látta és végezte isteni küldetését („azért jött"), 
hogy hatalmával mindenkinek szolgáljon (διακονησαι = diakonésai). A szolgá-
lat, a diakónia fogalma tehát Jézus egész életművét összefoglalja és kifejezi. 
Ezért nem lehet az őt követők életprogramja sem más. A tanítványi közösség, az 
egyház élete akkor van összhangban Jézussal, ha benne a diakónia lelkülete és 
aktivitása dominál. 

45b Jézus szolgálata azonban nemcsak példa a szolgáló tanítványi élet szá-
mára, hanem alapja és forrása is annak. Ezt hangsúlyozza a mondat záradéka. 
Jézus szolgálata a kereszten jutott teljességre. Halála olyan szolgálat, amelyet 
Isten akaratából egyedül ő végzett el mindenki javára. Márk összefüggésében 
különösen jelentős ez a záradék. Visszautal a szenvedésjövendölésekre (8,31; 
9,31; 10,33k) és megadja azok szoteriológiai irányát. Jézusnak azért „kell" (8,31) 
meghalnia, hogy lehetővé váljék az őt követő, szolgáló tanítványi élet, a „min-
denki szolgája "-erkölcsiség (9,35). De itt kap végső korrekciót a Zebe-deus-fiak 
mártír-kegyessége is. Jézus nem önmaga dicsőségéért hal meg, hanem „soka-
kért". Amit semmiféle emberi kegyesség nem tud megszerezni, az üdvösség 
dicsőségét, Isten szabad tetszése éppen Jézus halálában „készítette el" min-
denki számára (40. v.). 

A záradék hagyománytörténete rendkívül vitatott. Többen Márk páli hatású 
megjegyzésének tartják. Valószínűbb azonban, hogy ősgyülekezeti hitformulá-
ról van szó, amely Ézs 53,10-12 fogalomkincsével fejezi ki Jézus halálának po-
zitív üdvjelentőségét (vö. 14,24). A λυτρον = lütron jogi fogalom. Váltságdíjat 
jelent, amelyet valaki megmentéséért, szabadulásáért fizetni kell. A „sokak" a 
zsidó gondolkodásban nem kizáró (sok, de nem mindenki), hanem az eggyel 
szembeállított, összegező fogalom (= mindenki). Már Ézsaiásnál sem csak Izra-
elre, hanem a népekre, az egész embervilágra vonatkozik (vö. Ézs 49,6; 52,14k; 
Róm 5,15.19, valamint Tim 2,6, amely talán Márk szövegének hellenizált válto-
zata). Jézus tehát úgy megy a keresztre, mint Isten szenvedő Szolgája, aki halál-
ba adja életét, s így szerez a bűnös embervilágnak szabadulást a bűntől és meg-
mentést Isten ítéletében. Ezért Jézus halála a nagy fordulat, Jézus útjának fogla-
lata, célja és csúcspontja, s mint ilyen „az evangélium kezdete" (1,1), amelyet 
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hirdetni kell „az egész világon", „minden nép között" (13,10; 14,9). S ahol be-
fogadásra talál, ott új kezdődik: a tanítványok mindenkinek szolgáló új élete. 

Ezt a Jézus hatalma által megmentett, őt követő tanítványságot példázza a 
jerikói vak koldus története. 

56. A megmentő hit -10,46-52 (Mt 20,29-34; 9,27-31 ;U 18J5^f3.) 

(46) És Jerikóba érkeznek. És amikor kifelé ment Jerikóból és 
(vele) a tanítványai és elég nagy sokaság, Timeus fia, Bartimeus, egy 
vak koldus üldögélt az út mellett. (47) És amikor meghallotta, hogy a 
názáreti Jézus az, elkezdett kiáltozni és mondani: Dávid Pia, Jézus, 
könyörülj rajtam! (48) És fenyegették ót sokan, hogy hallgasson. De 
δ annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! (49) Jézus 
megállt és azt mondta: Hívjátok öt ide! És hívják a vakot és azt 
mondják neki: Bízzál, kelj fel, hív téged! (50) ő pedig ledobta felső-
ruháját, felugrott és odament Jézushoz. (51) És Jézus így felelt neki: 
Mit akarsz, mit tegyek meg neked? A vak pedig azt mondta neki: 
Mesterem, hogy lássak! (52) És Jézus azt mondta neki: Menj el, a 
hited megmentett téged. És azonnal látott, és követte öt az úton. 

A szenvedésjövendölésekre épített, nagy márki kompozíció (8,27-10,45) 
után és Jézus jeruzsálemi működése elé Márk még egy csodaelbeszélést iktat 
közbe. Márknál ez Jézus utolsó gyógyítási csodája. Ennek egyik oka talán az, 
hogy a következőkben egyre kötöttebb hagyomány-összefüggéseket dolgoz fel 
Márk. Persze így is lett volna még módja egy-egy csodaelbeszélést beiktatni. 
Valószínűbb a teológiai ok. Éspedig negatíve: Jeruzsálem, a hitetlenség köz-
pontja elzárkózik Jézus gyógyító hatalma elől (vö. 6,1-6 magy.!). Pozitíve: most 
kezdődik majd a végső, a tulajdonképpeni csoda, Jézus halála, amely által gyó-
gyító, megmentő hatalma mindenkire kiárad (vö. 15,31b magy.). Ezt a szerkesz-
tést Máté és Lukács is átveszi (kivétel Lk 22,51). 

A csodaelbeszélés itteni alkalmazása szimbolikus szándékú, akárcsak 8,22-
26-é. Mindkettő a tanítványok értetlen vakságára utal vissza (vö. 8,18) és azt 
hirdeti, hogy csak Jézus hatalma nyithatja meg a tanítványok szemét, hogy őt 
igazán felismerjék és megértsék. Hasonlóan szimbolikus szerkesztői szerepe 
van 9,14kk-nak is, ahol a hit kérdése áll középpontban. A mi elbeszélésünk fő 
témája is a hit. A hívő és ezért megnyílt szemű vak koldus az érteden tanítvá-
nyok (8,32k; 9,6.10.32.34; 10,13.28.32.37.41) ellenképe és az igazi Jézus-követés 
példája (52. v.). 

Lehet, hogy maga az elbeszélés eredetileg jerikói lokáltradíció volt, amelyet 
Jerikóban élő keresztyének őriztek meg. Lukács nyomban közöl még egyet 
ebből a hagyományból (Lk 19,1-10). Talán volt egy jerikói gyűjtemény s ennek 
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nyomát őrzi a 46. v. nehézkessége. A történet - mint általában a csodaelbeszélé-
sek - több átdolgozás után kerülhetett Márk anyagába. Erre utal pl. a kétféle 
megszólítás (Dávid Fia, Rabbuni). Valószínű, hogy egy gyógyítási csoda később 
a Dávid-Fia-krisztológia szempontjából került feldolgozásra. A zsidóság a Mes-
siást Dávid Fiaként várta (2Sám 7,12kk), de nem mint csodatevőt. Az összekap-
csolás tehát a zsidó Dávid Fia cím őskeresztyén átértékelését jelenti a Jézusra 
vonatkozó csodahagyomány segítségével. Bizonyára ehhez a hagyománytörté-
neti fokhoz tartozik az a vonás, hogy a vak a „hallgatási parancs" ellenére csodát 
vár „Dávid Fiától" (48. v.). Több márki vonás viszont arra utal, hogy az utolsó 
átdolgozó maga Márk volt. A kezdő és záró versnél ez nyilvánvaló. De tőle való 
a névpárhuzam is (Timeus fia, Bartimeus - Dávid Fia, Jézus), ami arra utal, 
hogy számára a „Dávid Fia" megjelölés már csak származást jelöl és nincs krisz-
tológiai jelentősége. Végül őrá vall, hogy Jézus kérdését (51a) hasonlóan fogal-
mazza meg, mint 10,36-ban. Ez azt jelzi, hogy az egész szakaszt az előző elbe-
szélés (Zebedeus-fiak) ellenpárjának tekinti. 

Itt is tanulságos a szinoptikus egybevetés. Máté két névtelen vakról beszél 
(a kettőzés mátéi sajátosság; vö. Mt 8,28kk és Mk 5,lkk). Lukácsnál is névtelen 
vak koldusról van szó. Mindkettőnél aktivizálódik a Dávid Fia-krisztológia, 
éspedig a κύριος = jtórráy-krisztológia révén (Rabbuni helyett ktirie megszólítás! 
Máténál háromszor!). A tanítványokat kihagyják a tömegből, tehát Márkkal 
szemben kímélik őket. Mindketten leírják, miként történt a csoda (Máté: érin-
tés által - Lukács: Jézus szavára). Márknál csak a megtörténtéről értesülünk. 
Máté is, Lukács is elhagyják a Márkra jellemző útmotívumot (52b). 

46 A Jerikóba érkezést Márk csak azért említi, hogy hangsúlyozza: Jézus 
úton van Jeruzsálembe. Lukácsnál Jerikóba menet történik az eset, mert Zákeus 
történetét is közli, amely Jerikóban játszódik. Márknál Jerikóban nem történik 
semmi. Az egész városból csak ez a vak koldus a fontos, aki az út mellett ül 
(Jerikóról vö. Pröhle: Lk 281. lp.). Csak Márk hangsúlyozza, hogy Jézus kísérete 
a tanítványokból és egy „elég nagy sokaságból" áll. Ezzel már előre utal, hogy a 
vakot hallgatásra intő, értetlen sokasághoz a tanítványok is hozzátartoznak (48. 
v.). Ezt az utalást Máté is, Lukács is mellőzi, mert tanítvány-képükhöz nem 
illik. A Timeus név talán arám rövidítése a görög Timótheusnak. „Bar" arámul 
„fiút" jelent. A névmagyarázat fordított sorrendje (előbb a magyarázat, azután a 
magyarázott szó) feltűnő és szokatlan. De oka világos: Márk párhuzamot konst-
ruál a „Dávid Fia, Jézus" megjelöléssel (47. v.). 

47 Az elbeszélés nézőpontja kezdettől végig Bartimeus. Az események az ő 
hitét (52. v.) jellemzik. A „názáreti Jézus" megjelölés Jézus ember voltát húzza 
alá. A vak kiáltozása viszont a hit titkát fejezi ki: Isten könyörülő irgalma ebben 
az ember Jézusban jelent meg a földön. Neve hallatára ezért tör fel azonnal a 
vak koldus ajkán a bajba jutottak Istenhez szóló könyörgése: „Könyörülj raj-
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tam!" (vö. Zsolt 6,3; 9,14; 41,5.11; 123,3 stb.). Sőt a „Dávid Fia" megszólítás a 
Márk előtti elbeszélő szerint a messiási idők beköszöntét jelzi, amikor „meg-
nyílnak a vakok szemei" (vö. Ézs 29,18; 32,3; 35,5; 42,18). Persze Márk is így 
tekint Jézusra. De szerinte a „Dávid Fia" név szűk és elégtelen Jézus személye 
titkának megjelölésére (vö. 12,35kk magy.!). Ezért nem krisztológiai címként 
érti, hanem csupán mint Jézus emberi származásának kifejezését s ezért para-
lellizálja a „Timeus fia, Bartimeus" megjelöléssel. Vagyis Márk szerint Jézus 
nem a hatalmas , de földi uralkodóként várt Dávid Fia-Messiás, hanem a „soka-
kért" halálba menő „ember", aki az Isten Fia (15,39). Jövetelének célja tehát 
nem politikai világuralom, hanem az, hogy életáldozatával Isten megmentő ir-
galmában részesítse az embervilágot. Mindezt azonban csak a hit ismeri fel 
őbenne, s ennek a hitnek példája Bartimeus. Ezért is nem találunk az elbeszé-
lésben semmiféle történeti és pszichológiai magyarázatot arról, hogy Bartimeus 
honnan ismerte Jézust, honnan tudta, hogy a Názáretiben Isten irgalma érkezett 
hozzá. Személye csak azért fontos, hogy példázza a hitet. 

48 Ez a hit hiányzik a „sokakból" s ezért „fenyegetik" (vö. 8,32; 10,13 stb.) a 
kiáltozó vakot, hogy hallgasson. Márk tudatosan nem különíti el a „sokaktól" a 
tanítványokat. Ők is hitedenek, mint a sokaság, mert nem értik Jézus keresztút-
jának célját. Az igazi hit azonban nem függvénye az emberi közvéleménynek 
még akkor sem, ha azt az elhívott tanítványok képviselik. A hit egyedül Jézusra 
tekint és belé kapaszkodik Mindennel szembeszáll, ami tőle el akarja szakítani. 
Ennyire bizonyos Jézus könyörülő irgalmában. Ezért ismétlődik a vak kiáltása. 
Az igazi hitre mindig jellemző ez az „annál inkább". Ε második kiáltásban már 
nem szerepel a Jézus név. Ez lehetett a Márk előtti elbeszélésben az első kiál-
tás szövege is. Ott Márk bővítette ki a megszólítást Jézus nevével, Jézus ember 
voltának hangsúlyozására, s így értendő most már a második kiáltás is (vö. 11,10 
magy.). 

49 Jézus igazolja a vak hitét. Jerikóban nem állt meg. De a hit kiáltására 
igen. Küldetése a hozzá kiáltóknál ér célba, teljesedik be. Ezért helytelen az a 
magyarázat, amely szerint az eset tulajdonképpen egy Jézus útját megzavaró 
epizód lenne, s ezt fejezné ki a sokaság hallgatási parancsa. Ellenkezőleg! Jézus 
jeruzsálemi útjának igazi célját egyedül a vak ismeri fel. Ezért helyezi Márk az 
elbeszélést mintegy Jeruzsálem kapujába. Mindazt, ami ott Jézusra vár, csak 
Bartimeus irgalmat kérő hitével lehet igazán megérteni. Ezért áll Jézus a soka-
ság véleményével szemben a vak pártjára és ad parancsot: „Hívjátok őt ide!" 
Ezzel maga Jézus állítja középpontba a vakot. Feltűnő, hogy az előbb még hall-
gatást parancsolók egyszerre engedelmes eszközei lesznek Jézus hívásának, sőt 
maguk is biztatják a vakot („bízzál!" vö. 6,50). Kétségtelen, hogy itt feszültség 
van az elbeszélésben, amelynek feloldására elégtelen a pszichológiai magyará-
zat: Jézus hívását hallva megváltozott a véleményük. Erre semmi utalás nincs a 
szövegben. Inkább arra lehetne gondolni, hogy az „elég nagy sokaság" megosz-
lott. Közülük „sokan" hallgatást parancsoltak, de voltak, akik helyeselték a vak 
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kiáltását. Valószínűbb azonban, hogy a feszültségnek hagyománytörténeti oka 
van. Az elbeszélés legkorábbi változatában még nem szerepelhetett a 48. v. 
(ahogy Mt 9,27-31-ben sincs hallgatási parancs!) és így a sokaságnak egyértel-
műen pozitív szerepe volt. A jelenlegi változatban ez a pozitív szerep talán Jé-
zus szavának feltétlenségét, hatalmát hangsúlyozza. Még az értetlen ellenkezők 
is kénytelenek engedni neki. Szándékuk ellenére eszközeivé válnak Jézus kö-
nyörülő irgalmának. Márk negatív tanítványképének is ez az egyik motívuma 
(vö. pl. 8,4.6b). 

50 A vak sietsége és a hit magatartása. A gyors mozgást akadályozó felsőru-
hát is azért dobja le, hogy mielőbb Jézushoz jusson. Az elbeszélő nem reflektál 
arra, hogy egy vak a tömegben segítség nélkül hogyan tudott Jézushoz menni. A 
hit mindig eltalál Jézushoz! Az ép szeműek között a hívő vak az egyetlen 
„látó"! 51 Ismételt kiáltására Jézus most ,felel". Aligha véletlen, hogy ugyanazt 
kérdezi Bartimeustól, mint a Zebedeus-fiaktól (36. ν.). A párhuzam bizonyára 
Márktól való azzal a Szándékkal, hogy szembeállítsa a kétféle kívánságot. Azok 
önző versengéssel dicsőségre vágynak, Bartimeus Jézus irgalmára, amely meg-
nyitja a szemét. A párhuzam finom irodalmi szépséggel fejezi ki Márk szote-
riológiáját: Jézus azért megy a keresztre, hogy a „vakok" lássanak, felismerjék 
őt és higgyenek. Ennek mintegy előképe Bartimeus esete. Az arám Rabbuni 
lehetett az eredeti csodaelbeszélésben Jézus megszólítása, amelyhez később 
járult a „Dávid Fia" cím (vö. 47-48. vk.). A Rabbuni a rabbi teljesebb, még több 
tiszteletet kifejező formája. Mindkettő azt jelenti: „Uram". A nagyszinop-
tikusok lefordítják (κύριε - ktírie), nyilván krisztológiai szándékkal. Valójában a 
zsidó írástudókra, tanítómesterekre specializálódott megszólítás, és Jézusra is 
ilyen értelemben használták (vö. Jn 20,16!). Márk számára ugyanolyan emberi 
megszólítása Jézusnak, mint a Dávid Fia, tehát nincs krisztológiai jellege. 

52 A vak testi gyógyulása, amely az eredeti csodaelbeszélésben nyilván a 
leghangsúlyosabb volt, Márknál teljesen háttérbe szorul. Szinte észrevétlenül 
történik. Egyedül a vak hite hangsúlyos. Jézus csak erről beszél, mert a hit a 
legnagyobb csoda az ember életében. „Megmentő", mert Jézus szabadító, üdvözí-
tő hatalmában részesít (vö. 5,34 magy.). Belőle fakad az igazi „látás", amely 
több és mélyebb, mint egy testi szerv működése: felismerése a legnagyobb 
titoknak, hogy ti. az ember Jézusban Isten könyörülő irgalma árad ki a világra. 
Belőle fakad az igazi Jézus-követés, amely nem fél, nem retteg Jézus nyomába 
szegődni (32. v.), mert érti, miért visz Jézus útja Jeruzsálembe. A „követte őt az 
úton" befejezés finom kontrasztot jelent a „menj el!" hagyományos formulával, 
amely a csodaelbeszélések jellemzője (vö. 2,11; 5,19.34; 7,29; 8,9.26). Az igazi 
Jézus-követés nem kényszer, hanem a Jézus irgalmát megtapasztalt hit szabad 
döntése. 

Bartimeusról - akárcsak a többi meggyógyítottról - többé semmit sem hal-
lunk. Ennek bizonyára az az oka, hogy Márk az elbeszélést nem biografikus 
közlésnek tekinti, hanem a „megmentő hit" példájának, amely - a tanítványok 
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II. Jézus végső harca a zsidó kegyességgel (11,1-13,37) 

hitetlenségével szembeállítva - megmutatja mindenkinek, az olvasónak is, ho-
gyan kell értenünk Jézus halálát és követnünk őt „az úton". 

II. Jézus végső harca a zsidó kegyességgel (11,1-13,37) 

A II. szakasz világosan különül el az előzőtől. Jézus Jeruzsálembe érkezik, 
szenvedése és halála helyére. Itt ér céljához az „út" (10,32), és teljesednek be a 
szenvedésjövendölések, amelyek az előző szakasz pilléreit alkották (8,31; 9,31; 
10,33k és 10,45). A szoros értelemben vett szenvedéstörténet (14,1-16,8) előtt 
azonban Márk a most következő szakasszal megmutatja azt a mély ellentétet, 
amely Jézus és a zsidó vallásos vezetők között van. Hasonló célja volt az első fő 
rész III. szakaszának is (1,40-3,6). Az ellentét már ott is végleges szakítást je-
lentett (3,6). Itt, az ún .jeruzsálemi vitabeszédekben, különösen erős hangsúly van 
az ítélet gondolatán. A Jézust elvető és őt halálra juttató zsidó kegyesség felett 
maga Jézus mondja ki az ítéletet. Ugyanakkor hangsúlyos a tanító Jézus képe is. 
Tanításával legyőzi és elnémítja a zsidó kegyesség képviselőit. A vitabeszédek 
színhelye a jeruzsálemi templom, amelyet végül Jézus elhagy, és meghirdeti 
annak pusztulását. Ehhez kapcsolódik Jézus utolsó nagy „beszéde", az ún. apo-
kalipszis, amely a végső időkről ad intő tanítást. 

A szakasz kompozíciója Márktól váló. Csak egyetlen Márk előtti hagyomány-
összefüggést lehet valószínűsíteni: a templomtisztítás prófétai cselekedete vált-
hatta ki a zsidó vezetők kérdését Jézus hatalmáról (vö. Jn 2,14—18). Márk azon-
ban ezt a két egységet is szétszakítja, és a templomtisztítást a fügefáról szóló 
elbeszéléssel keretezi, ami Márk kompozíciós stílusának sajátossága. - A 
nagyszinoptikusok itt is követik Márk vázlatát, de azt jelentősen feltöltik saját 
forrásaikból. 

Ε szakasszal kapcsolatban vetődik fel egy fontos bevezetés-kritikai kérdés: 
Márk evangéliuma keletkezési idejének meghatározása. Általános az a véle-
mény, hogy Máté és Lukács feltételezik Jeruzsálem pusztulását, tehát 70 után 
keletkeztek (vö. Mt 22,7; Lk 19,43k; 21,20.24). Kérdés: vajon Márk szövege 
nem tételezi-e fel? Erre a magyarázat során külön figyelünk majd (vö. Bev. B.). 

57. Jézus bevonul Jeruzsálembe -11,1-11 (Mt 21,1-11; Lk 19,29-38; Jn 12,12-19) 

(1) És amikor közelednek Jeruzsálem felé, az Olajfák hegyénél 
fekvő Bétfagéhoz és Betániához, elküld kettőt tanítványai közül (2) 
és azt mondja nekilc Menjetek el a szemközti faluba, és amikor beér-
tek abba, azonnal találtok egy megkötött szamáresikót, amelyen még 
soha egyetlen ember sem ült: oldjátok el azt és hozzátok el. (3) És ha 
valaki azt mondja nektek: Miért teszitek ezt? - mondjátok: A z Úr-
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nak van szüksége rá, de azonnal visszaküldi azt ismét ide. (4) És el-
mentek és megtalálták a szamárcsikót az ajtóhoz kötve, kívül az ut-
cán, és eloldják azt. (5) És néhányan az ott állók közül azt mondták 
nekik: Miért teszitek ezt, hogy eloldjátok a szamárcsikót? (6) ő k 
pedig úgy válaszoltak nekik, ahogy Jézus megmondta; és elengedték 
őket. (7) És a szamárcsikót Jézushoz viszik, felsőruhájukat ráterítik 
és ö felült rá. (8) És sokan felsőruhájukat terítették az útra, mások 
meg lombos ágakat, amelyeket a mezőkön vágtak. (9) És akik előtte 
mentek és akik követték, kiáltoztak: Hozsánna! Áldott, aki jön az 
Úr nevében! (10) Áldott a mi atyánknak, Dávidnak érkező országa! 
Hozsánna a magasságban! (11) És bement Jeruzsálembe, a templom-
ba, és miután mindent megtekintett, mivel az idő már későre járt, 
kiment Betániába a tizenkettővel. 

Vö. a 9. v.-hez: Zsolt 118,25k 

A jeruzsálemi bevonulás története az evangéliumok legismertebb elbeszélé-
sei közé tartozik. Közelebbi vizsgálata azonban nehezen megválaszolható kér-
déseket vet fel, éspedig mind a történeti tény, mind a teológiai, hagyománytör-
téneti és krisztológiai értékelés tekintetében. Az elbeszélést mind a négy evan-
gélista közli, de jelentős eltérésekkel. János nyilván egészen más hagyományra 
támaszkodik, mint a szinoptikusok. Nála az esemény kezdeményezője nem 
Jézus, hanem a sokaság, amely viszont nem Jézussal együtt zarándokló csapat, 
hanem Jeruzsálemből jönnek Jézus elé. Különösen feltűnő különbség, hogy 
Jánosnál a gyalogosan (!) érkező Jézust köszönti a sokaság üdvkiáltása, és csak 
ezután „talál" Jézus egy szamarat és ül fel rá Zak 9,9-nek megfelelően, amit 
Máté is idéz (Mk és Lk nem!). János hagyománya tehát nem ismeri a szamár-
csikó megtalálásának történetét, ami viszont a szinoptikusoknál különös hang-
súlyt nyer, mert Jézus céltudatosságát fejezi ki. Feltűnő ellentmondás János 
közlésében, hogy míg a sokaság Jézusban azonnal felismeri „Izrael Királyát", a 
tanítványok nem értik az eseményeket, csak Jézus „megdicsőülése" után. 

A szinoptikusok azonos hagyománysémát követnek, de eltéréseik is jelentő-
sek. Máté változata közelebb áll Márkéhoz. Sajátossága a reá jellemző ún. ref-
lexiós idézet (Mt 21,4k = Ézs 62,11 és Zak 9,9) és az explicit Dávid Fia-
krisztológia. Lukács ismerhetett egy Jánoséhoz hasonló, külön hagyományt (vö. 
Lk 19,37.39k és Jn 12,17kk: mindkettő csodá(k)ra utal és megjelennek a farize-
usok!) s ezt egyeztette a Márk/Máté-hagyománnyal. Lukács explicit kriszto-
lógiája is közelebb áll Jánoséhoz (Lk: „a király" - Jn: „Izrael királya"). Egyik 
sem említi Dávid nevét. 

Kétségtelen, hogy a hagyomány mindegyik változata Jézus Jeruzsálembe ér-
kezését mint messiási bevonulást jellemzi, és ennek eszköze az ótestamentumi 
írásbizonyíték. Az írásszerűség két formában nyilatkozik meg: a) kifejezett idé-
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zettel (citátum de verbo). Ilyen Mt 21,5 és Jn 12,15, valamint az összes változat-
ban az ún. Hallél-ének üdvkiáltása: „Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében!" 
(Zsolt 118,25k). - b) Az elbeszélés ószövetségi igékre utaló fogalmazásával 
(citátum de facto). Ilyen lehet már az Olajfák hegyének említése is a szinopti-
kus változatban. Az Olajfák hegye az ÓT-ban teológiai jelentőségű. Itt imád-
kozik Dávid (2Sám 15,30kk). Itt jelenik meg Isten dicsősége (Ez 11,23), s innen 
indul ítéletre a pogányok ellen (Zak 14,3k). Jézus korában - Josephus szerint - a 
néphit itt várta a Messiás megjelenését. - A fő írásbizonyíték, Zak 9,9, amelyet 
csak Máté és János idéz, de facto kétségtelenül benne van Márk és Lukács vál-
tozatában is, hiszen az események pontosan megfelelnek annak: a „bevonulás" 
ténye, a szamár használata és az ujjongó sokaság. Márk (és Lukács) megjegyzé-
se: „amelyen még egyetlen ember sem ült" (2. v.) értelmező utalás Zak 9,9 LXX-
szövegére: πώλος νεος -pólós neos = új, azaz még használatba nem vett szamár-
csikóról van szó. Végül a „megkötött szamárcsikó" kifejezés is utalás lMóz 49,11-
re, amely kezdettől fogva messiási értelmű ige (H. - W. Kuhn). 

Az írásszerűségnek ez az erőteljes érvényesítése ahhoz az általános, őske-
resztyén törekvéshez tartozik, amely Jézus történetét, különösen is a szenve-
déstörténetet, az ÓT fényébe állította, hogy azt, mint az írás beteljesedését írja 
le. Ezzel az őskeresztyénség egyrészt önmagának is választ adott arra a kérdés-
re, hogy miért végződött Jézus útja a kereszten, másrészt a Jézust elvető zsidó 
írástudománnyal való polémiában az ÓT -t a maga oldalára állította. így viszont 
szükségképpen kerül háttérbe a Jézus-hagyományban a puszta történeti szem-
pont. Az elbeszélésekben nem arra a modern történeti kérdésre kapunk választ, 
hogy mi történt valójában, hanem arra a teológiai kérdésre, hogy mi az értelme 
és jelentősége annak, ami történt. De éppen ezért nehéz megválaszolni a jeru-
zsálemi bevonulás történeti kérdését. Kétségtelen, hogy számos realizálhatat-
lan, legendáris vonása van (különösen a szamárcsikó megtalálásának elbeszélése 
ilyen). Feltűnő, hogy Jézusról egyébként sehol sem olvassuk, hogy szamáron 
utazott volna, noha ez egyébként általános szokás volt a rabbiknál, akiket tanít-
ványaik gyalogosan követtek. Ünnepi alkalmakon különösen is szokás volt a 
szamárháton való vonulás. Ezért nem szükségszerű az a régebbi kutatóknál gya-
kori feltételezés, hogy a szamárcsikó csupán Zak 9,9 alapján került az elbeszé-
lésbe. Az viszont valóban nem valószínű, hogy a bevonulásnak eredetileg is 
messiási jellege lett volna, akár Jézus, akár a sokaság kezdeményezésére. Tör-
ténetileg kizárt, hogy az állandóan ismétlődő, messiási lázadások izzó, politikai 
légkörében egy ilyen mértékű, messiási jellegű tömegmegmozdulás ne váltotta 
volna ki azonnal a rómaiak közbelépését. De Jézus egész magatartása és tanítása 
is kizárja, hogy ilyen - kétségtelenül politikai színezetű - messiási igénye lett 
volna. Figyelemre méltó, hogy az elbeszélésnek a későbbiekben semmi szere-
pe nincs. Nyilvánvaló tehát, hogy Jézus jeruzsálemi bevonulását, amely talán 
szamárháton, tanítványai kíséretében, az ünnepre zarándokló, zsoltárokat ének-
lő sokaság közepette történt, az őskeresztyén írástudomány formálta kriszto-
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lógiai eseménnyé. Ezt az őskeresztyén hagyományt használták fel és formálták 
tovább az evangélisták. 

Márknak, aki pogányok számára ír, már aligha volt fontos az esemény írássze-
rűsége. Nála a szamárcsikó megtalálásának elbeszélése nem az írás betel jesedé-
sét jelenti, hanem Jézus isteni hatalmának megmutatkozását: nem játékszere, 
hanem Ura (3. v.) az eseményeknek. Tudja, hova megy. Ugyanez a céltudatos-
ság nyilatkozott meg a szenvedésjövendölésekben is (10,33). Hasonló célja és 
formája(!) van az utolsó vacsorát előkészítő elbeszélésnek is (14,12-16). A legsa-
játosabb márki vonást azonban éppen a krisztológiai résznél találjuk (10. v.). Ez 
a szöveg csak Márknál található s valószínűleg ő maga fogalmazta (lásd a magya-
rázatot!). A tanítványok itt is azonosulnak a sokasággal (vö. 10,48) és csak az 
elbeszélés végén találkozunk velük ismét. 

1 A földrajzi adatok az események folyamatosságát fejezik ki. Feltűnő az 
adatok halmozása (Jeruzsálem, Olajfák hegye, Bétfagé, Betánia). Lehet, hogy az 
elbeszélés legkorábbi változatában még csak az Olajfák hegye szerepelt, mint a 
Messiás megjelenésének helye, ami később földrajzi pontosítást kapott (Bét-
fagé). Ehhez maga Márk fűzhette hozzá Betánia nevét, amely a továbbiakban 
még fontos szerepet kap (vö. 11.19. vk. és 14,3). A sorrend persze így hibás, 
mert Betánia Jeruzsálemtől kb. 3 km-re fekszik, míg Bétfagé már Jeruzsálem 
külvárosának számított. Márk földrajzi ismeretei itt is, mint általában (vö. 5,1; 
6,45 stb.), hiányosak. - A két tanítvány elküldése 6,7 szerint történik s jelzi Jé-
zus isteni hatalmát, amellyel embereket akaratának eszközeivé tesz (vö. 
3,13kk). Ezt a hatalmat szemlélteti mindaz, ami ezután történik. 2 Ezért nem 
fontos, hogy melyik a „szemközti falu". Annál fontosabb viszont Jézus precíz 
„előretudása", amely ugyanilyen precízen fog megtörténni. - A πώλος = pólós 
magában fiatal állatot jelent, sőt görög nyelvterületen inkább vonatkozik fiatal 
lóra, mint szamárra. De Márknak csak az állat jellemzése fontos - „amelyen még 
soha egyetlen ember sem ült" - , mert közvetve ez is Jézust jellemzi, ti. személyé-
nek páratlanságát. Emberek között nincs senki hozzá mérhető! 3 Jézus „Úr"-
ként való megjelölése is erre vonatkozik. Ε megjelölés egyébként Márknál 
ritka (vö. 7,28; 12,36k). Valószínűleg rejtett utalás van benne Jézus istenfiúi 
méltóságára (vö. 12,36k magy.), de krisztológiailag nem hangsúlyos (vö. még 
14,14: „Mester"!). A mondatban finom kontraszt van: az isteni hatalommal ren-
delkező, utasítást adó Úr szükséget szenved, kölcsönre szorul. A „visszaküldi" 
megjegyzés józan, sőt talán túlságosan is precíz erkölcsi magyarázat: nem lopás-
ról, hanem kölcsönről van szó. (Lukács kihagyja ezt a megjegyzést.) 

4-7 Valóban minden úgy történik, ahogy Jézus megmondta. Benne és általa 
valóban Isten hatalma munkálkodik, amely ott van az esetlegesnek, véletlen-
nek tűnő emberi események láncolata mögött. A népies, legendáris elbeszélés-
nek ez a fő mondanivalója s ezért teljesen háttérbe szorulnak az olyan racionális 
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kérdések, mint: kik az „ott állók" ? Ki az állat gazdája? Honnan tudták, ki az az 
„Úr" , akinek az állatra „szüksége van"? Az a kérdés sem vetődik fel, hogy ho-
gyan lehet egy, még be nem tört csikón nyugodtan utazni egy kiáltozó sokaság 
közepette. 

8 Jézus személyének rendkívüliségét fejezi ki a sokaság nagy tiszteletadása 
is, amellyel kísérik az úton. Már a két tanítvány is ezért teríti felsőruháját az 
állatra. A sokaság pedig - mint előkelő személyek, uralkodók fogadásánál volt 
szokás - szőnyegként teríti Jézus elé a felsőruhákat és a lombos ágakat (vö. 2 
Kir 9,13). Ismét mellékes az a racionális kérdés, hogy a Jeruzsálemig tartó, több-
kilométeres úton miként volt ez lehetséges. Nem egy modern riporter 
„tárgyilagos" beszámolóját halljuk, hanem - ha még oly primitív, legendáris for-
mában is! - a hit bizonyságtételét. Nyilvánvaló, hogy hagyománytörténetileg az 
elbeszélés egészét tekintve sajátosan találkozik itt az ún. theios anér-krisz-
tológia (vö. 6,56 magy,) az eszhatologikus krisztológiával. 9k Ez utóbbi nyilat-
kozik meg a sokaság üdvkiáltásában, éspedig a nagyszinoptikusoknál és János-
nál egészen Jézus személyére konkretizált formában (Mt: Dávid Fia; Lk: a Ki-
rály; Jn: Izrael Királya). Márknál azonban valami sajátos homály ül az üdvkiáltás 
szövegén. Éppen a konkrét Jézusra utalás hiányzik, noha az „előtte menők" és a 
„követők" (= tanítványok?) említése sejteti, hogy a kiáltás neki szól. 

9b A Hallél-zsoltár szövege (Zsolt 118,25k) a nagy ünnepek liturgiájához tar-
tozott és minden Jeruzsálembe zarándoklóra vonatkozott (kollektív egyes 
szám). A „Hozsánna"-kiáltás (= segíts meg!) is egyre inkább üdvözlő és áldó 
formulává lett a liturgikus használatban. Az üdvkiáltás azonban itt valóban 
egyes számmá lesz és Jézusra vonatkozik. Ő az „áldott, aki jön az Úr nevében". 
Kérdés viszont, hogy miért jön és mit hoz. Egyáltalában kicsoda ő? A többi 
evangélista nyilván kevesellte a liturgikus szöveget s ezért egészítik ki konkrét 
krisztológiai címmel. Valószínű, hogy a Márk által használt hagyományban is 
szerepelt hasonló. 10 A 10. v. alapján legvalószínűbb, hogy éppen a „Dávid 
Fia" messiási cím volt ez. Csakhogy éppen ennek a címnek Márk szerint nincs 
krisztológiai értéke, hanem csupán Jézus emberi származását jelöli (vö. 10,47k 
magy.). Ezért hagyja el a Dávid Fia címet a Hallél-kiáltásból s fogalmaz annak 
mintájára egy új mondatot, amelyben Dávid már nem a Messiás „atyja", hanem 
a sokaságé, azaz a zsidóságé („a mi atyánk"). Egyébként Lohmeyer szerint a 
mondat egyáltalán nem felel meg a zsidó gondolkodásnak. A zsidóság csak Áb-
rahámot, Izsákot, Jákobot nevezte „atyának". Dávid uralmát, mint politikai vi-
lághatalmat, nem „eljövendőként" várta, hanem mint a végső időkben visszaté-
rőt, újra megjelenőt. A mondatnak ez a nem zsidós jellege méginkább Márk 
fogalmazására vall! 

Mi volt Márk szándéka ezzel a sajátos fogalmazással? Fontos megfigyelnünk, 
hogy bár a mondatban nincs konkrét utalás Jézusra, az összefüggés szerint 
mégis őrá vonatkozik. A sokaság azért üdvözli Jézust, mert „Dávid országát", 
azaz a zsidóság politikai világhatalmának felállítását várja tőle, s ehhez kéri szá-
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mára a „magasságban" lakó Isten segítségét (Hozsánna!). De éppen ezzel a 
várakozással értik őt teljesen félre. Jézus nem ezért jön Jeruzsálembe, hanem 
meghalni (10,33k). Márk tehát a bevonulási történetet - ellentétben a többi 
evangélistával - nem pozitíve értékeli, hanem negatíve, akárcsak Péter „val-
lástételét" (vö. 8,29kk magy.). Ezért, bár a köszöntés Jézusnak szól, nincs benne 
krisztológiai utalás őreá. A „messiási titok" továbbra is titok marad s Jézus az 
ünneplő sokaság közepette is értetlenségtől körülvéve megy útjának célja, a 
kereszt felé. A bevonulás története Márk redakciójában így nem pozitív kivétel, 
amely a többi evangéliumban kétségtelen ellentétben áll a szenvedéstörténet-
tel, hanem negatív előjáték, megfelelő bevezetés mindahhoz, ami Jeruzsálem-
ben Jézusra vár. 

11 Ε negatív hang cseng tovább a záróversben. A sokaság nyomtalanul eltű-
nik. Jézus egyedül van (végig egyes szám!). Útja egyenesen a templomba visz, a 
halált hozó város szívébe, ahol majd végső harcát vívja ellenségeivel. Nem turis-
taként járkál benne, hanem mint aki „körültekintő" (περιβλεψαμενος = 
periblepsamenos, Márk tipikus szava) szemlét tart, készülve az elkövetkezendők-
re. A nagyszinoptikusoknál azonnal kezdődik a templomtisztítás története. 
Márknál ez másnapra marad, mert közben beesteledett és Jézus „kiment Betá-
niába". Ez a megjegyzés a „kivonulás"-ról Márknál nem csupán az eseménysze-
rűség kifejezője, nem támpont a „jeruzsálemi napok" elhatárolásához, hanem 
teológiai értelme van: Jézus nincs „otthon" Jeruzsálemben. Idegen, sőt ellensé-
ges város számára. Ezért hagyja el mindig újra (vö. 19.27. vk.). A „tizenkettő" 
említése talán a húsvét utáni gyülekezetre céloz, amely Jézussal együtt „kivo-
nul" a templomból. Isten népe nincs többé Jeruzsálemhez kötve. Betáni-ába 
mennek, ahol egy asszony mégiscsak megértette a Keresztremenőt (14,3kk). 
Jézus ott van „otthon", ahol őt így fogadják. 

58. ítélet a templomon - új istentisztelet - 11,12-26 (Mt 21,12-22; Lk 19,45^18; Jn 
2,14-22) 

(12) És másnap, amikor Betániából elindultak, megéhezett. (13) 
És meglátva messziről egy leveles fügefát, odament, hátha talál rajta 
valamit. D e amikor odaért hozzá, semmit sem talált, csak levelet, 
mert nem volt fügeérés ideje. (14) Peleit és azt mondta neki: Soha 
örökké ne egyen rólad gyümölcsöt senki! És a tanítványai hallották. 

(15) És megérkeznek Jeruzsálembe. És bemenve a templomba, 
kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, a 
pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, (16) nem 
engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon (17) és tanított és 
azt mondta nekik: Nincs megírva, hogy az én házamat imádság há-
zának fogják nevezni minden nép számára? Ti pedig rablók barlang-
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jává tettétek azt. (18) És meghallották ezt a főpapok és az írástudók, 
és fontolgatták, hogyan pusztítsák el öt; féltek ugyanis töle, mert az 
egész sokaság megdöbbent a tanításán. (19) És amikor beesteledett, 
kimentek a városon kívülre. 

(20) És amikor korán reggel arra mentek, látták, hogy a fügefa 
gyökerestül kiszáradt. (21) És Péter visszaemlékezett és azt mondja 
neki: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. (22) É s 
Jézus felelt és azt mondja nekik: Legyen istenhitetek! (23) Bizony, 
mondom nektek, hogy bárki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedj 
fel és vesd magadat a tengerbe! - és nem kételkedik a szívében, ha-
nem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, meglesz neki. (24) Ezért 
mondom nektek: Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és 
amit kértek, megkaptátok, és meglesz nektek. (25) És valahányszor 
megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami pana-
szotok van, hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti 
vétkeiteket. [(26) Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei Atyá-
tok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.] 

Vö. a 17. v.-hez: Ézs 56,7; Jer 7,11 

Két eredetileg önálló elbeszélés Márkra jellemző egybeszövésével találko-
zunk ismét (vö. pl. 3,20-35;5,21-43; 6,7-30 stb.). A fügefa megátkozásának tör-
ténete keretezi a „templomtisztítás" elbeszélését. Ez a márki elbeszélő stílus 
nemcsak Jézus történetének eseményszerűségét fokozza, hanem egyúttal teo-
lógiai mondanivalót is kifejez: a templomtisztítást Márk nem kultikus reform-
ként érti, hanem a zsidó templomi kultusz radikális és végleges elvetésének, 
amint a fügefa is „gyökerestül" és „örökre" száradt ki. Ugyanakkor a zsidó kul-
tuszközösség elvetésének ellenpárjaként feltűnik a „minden nép"-ből álló egy-
ház perspektívája (17. v.). Ennek új istentisztelete a feltétlen „istenhit" (22. v.), 
amely Isten felé az imádságban (23k), emberek felé a megbocsátásban (25. v.) 
mutatkozik és valósul meg. Szinte azt mondhatnánk, hogy Márk szerint Jézus 
itt az „istentisztelet forradalmát" hirdeti meg és ez a gondolat központi szerepet 
kap a szenvedéstörténetben is (vö. 14,58 és 15,38). A nagy fordulat Jézus halálá-
val következik be, és erre utal előre a 18. ν. A teológiai radikalitás hátterében 
ott lehet a jeruzsálemi templom pusztulásának tudata is, ami azt jelentené, hogy 
az evangéliumot Márk 70 után írta (vö. 13,lkk). 

A nagyszinoptikusok nem veszik át Márk szerkesztését. Nyilván nem helye-
selték. Máté a fügefa megátkozását a templomtisztítás után önálló elbeszélés-
ként közli, Lukács pedig kihagyja és a templomtisztítást is erősen redukálja. 

Mindkét elbeszélés már Márk előtt több átdolgozáson mehetett át. Hagyo-
mánytörténeti és történeti megítélésük bonyolult, és nehezen eldönthető kér-
déseket vet fel. 
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A fügefa megátkozásához hasonló ún. átokcsoda az ókori csodairodalom ismert 
jelensége. Az ÚT-ban azonban ez az egyetlen. Nem illik Jézus csodáinak sorá-
ba, amelyeket sohasem önmaga miatt visz végbe, hanem mindig másokért. 
Csodái tehát szoteriológiai értelműek. Itt viszont Jézus önmaga miatt áll bosz-
szút, noha „nem volt fügeérés ideje". Ez az önző és értelmetlen indulatosság ellen-
kezik mindazzal, amit egyébként Jézusról tudunk. Ezért az elbeszélés történe-
tiségét kétségbe kell vonnunk. Azonnal érthetővé válik viszont a történetileg 
realizálhatatlan leírás, ha szimbolikus szándékú, példázat-elbeszélésként érté-
keljük. Valószínű, hogy már eleve ilyen szimbolikus szándékkal formálta valaki 
Jézus egy olyan megnyilatkozása alapján, amelyben az őt elutasító zsidóságot a 
terméketlen fügefához hasonlította, akárcsak a próféták (vö. Jer 8,13; Mik 7,1 
stb.). Több kutató Lk 13,6-9-re gondol, ahol még haladékot kap a terméketlen 
fügefa, itt viszont már. végbemegy az ítélet rajta. A példázat történetté formálása 
Jézust a prófétákhoz hasonlítja, akik igehirdetésüket gyakran szemléltették 
szimbolikus jelekkel (vö. Ézs 8,lkk; 20,2kk; Jer 13,1-11; 27,2 stb.) A hagyo-
mánytörténet egy későbbi fokán, pogánykeresztyén környezetben, ahol a meg-
keményedett Izraelre vonatkozó, prófétai mondanivaló már nem volt aktuális, 
az elbeszélés csodajellegére került a hangsúly és a csodára képes hit illusztráció-
ja lett. Itt kapcsolták össze Jézusnak a hit erejéről szóló tanításával (22-24. vk.), 
amelynek változataival más összefüggésekben is találkozunk (Mt 17,20; vö. Lk 
17,6 és lKor 13,2). Márk ezt a komplexumot vette át a hagyományból, kiegészí-
tette a 25 v.-sel és eredeti, szimbolikus értelmében alkalmazta szerkesztői mun-
kájában. Ez a hagyománytörténeti háttér mutatja, hogy a hagyományanyag for-
málása és aktualizálása milyen sokrétű volt az őskeresztyénségben. 

A „templomtisztítás" történetét mind a négy evangélista közli, de eltérő ér-
telmezéssel. Ezért nehéz eredeti értelmét megközelíteni, noha itt kétségtelen 
történeti tény áll a hagyomány mögött. Az elbeszélés hagyománytörténetében 
E. Schweizer szerint két ellentétes tendencia érvényesült. Egyfelől fokozás, más-
felől enyhítés. A fokozó tendencia túlméretezi az esemény lefolyását, hogy je-
lentőségét hangsúlyozza. így azonban realizálhatatlanná válik a történet. A 
„pogányok udvara", ahol a kultusz üzleti része történt, méreteiben olyan hatal-
mas volt, s ünnepek idején a kereskedelmi forgalom hasonlóképpen, hogy az 
árusítók és a vásárlók „kiűzése" (hova?!) lehetetlen túlzás. Annak feltételezése, 
hogy Jézus nem egyedül tette, hanem mellé állt a „sokaság" is (melyik?), egyik 
szövegváltozattal sem igazolható és szintén lehetetlen, mert egy ilyen tömeg-
megmozdulás esetén a zsidó templomőrség és a templom közelében állomásozó 
római helyőrség azonnal beavatkozott volna. Az is nehezen elképzelhető, hogy a 
kereskedők és a vásárlók Jézus ilyen mértékű fellépését tétlenül tűrték volna. 
Kétségtelen, hogy eredetileg egy méreteiben sokkal kisebb, alig feltűnő, szim-
bolikus cselekedetről volt szó. Viszont valószínű, hogy Jézusnak a szimbolikus 
cselekedethez fűzött szavai súlyosabbak, radikálisabbak voltak, mint azt a ha-
gyomány közli. Több kutató feltételezi, hogy Jézus itt mondhatta a templom 
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pusztulását meghirdető szavait, amelyek 14,58-ban a hamis(!) tanúk vádjaként 
szerepelnek (vö. Jn 2,19kk). Ez az enyhítő tendencia nyilván azzal függ össze, 
hogy a jeruzsálemi ősgyülekezet tagjai még sokáig benne éltek a zsidó kultusz-
közösségben (vö. ApCs 2,46; 3,1 stb.), s ebben a helyzetben Jézus cselekedetét 
csak mint egy szigorú - egyébként más rabbiknál is megtalálható - reformköve-
telést értelmezték. Ebbe a hagyománytörténeti fázisba tartozik Márk változatá-
ban a 16. v. Az enyhítő értelmezést fejezi ki maga a „tcm^XomtisztÜds" megjelö-
lés is. 

Mi lehetett Jézus jelképes cselekedetének eredeti értelme? A fent vázolt, 
bonyolult hagyománytörténet miatt csak megközelítő választ adhatunk. A vá-
laszt Jézus eszhatologikus igehirdetésének összefüggésében kell keresnünk. 
Isten országának közelsége radikális ítéletet jelent minden önmegváltó vallá-
sosság felett s ugyanakkor minden vallásos korlátot áttörő, radikális kegyelmet 
minden embernek. Semmi sincs, ami az embert alkalmassá vagy méltóvá tenné 
az érkező Isten fogadására. Egészen ki van szolgáltatva Isten kegyelmének. 
Jézus ezzel az igehirdetéssel döntés elé állít különbségtétel nélkül mindenkit, s 
egyúttal kifejezi eszhatologikus küldetéstudatát. Szimbolikus cselekedete ilyen 
értelemben a kultusznak, mint az önmegváltó vallásosság megnyilatkozásának, 
teljes elutasítását és ítéletét jelenti. Ez az eszhatologikus radikalitás és szemé-
lyes igény minőségi különbséget jelent a próféták kultuszkritikájához mérten. 
Jézus harca a zsidó vallásos vezetőkkel itt ér csúcspontjához. Valószínű, hogy 
történetileg ezután már közvetlenül az elfogatás és a keresztrefeszítés, azaz a 
szenvedéstörténet következett s csak Márk szerkesztő munkája révén kerültek 
közbe a még hátralevő „vitabeszédek" és az apokaliptikus fejezet, amely éppen 
a templom pusztulásának meghirdetésével kezdődik. 

Márk különösen érzékenyen ismerte fel a Jézus eszhatologikus, isteni igé-
nyéből fakadó radikalitás teológiai jelentőségét, és ezt - mint könyvében mind-
végig - itt is érvényesíti a hagyományból átvett anyag feldolgozásában. 

12 A fügefáról szóló keretelbeszélést Márk mindvégig szimbolikusan érti. 
(Betániához vö. a 11. v. magy.!) Ezért nincs jelentősége a realizáló kérdéseknek: 
Ha Jézus vendég Betániában, miért indul útnak éhesen? Miért csak ő éhezik 
meg? Jézus „éhsége" Izraelre vonatkozik. 13 Tőlük várja a „gyümölcsöt", azaz 
hogy őt befogadják és hallgassanak reá. De hiába várja. Nincs gyümölcs! (Ez a 
példázatelbeszélés hasonlítási pontja.) Csak Márknál olvasható a különös meg-
jegyzés: „nem volt fügeérés ideje". Értelmezésére sok hipotézis született. Számos 
kutató szerint Márk, vagy egy későbbi másoló közbeszúrása azzal a szándékkal, 
hogy az eseményt a páska-ünnep idejére, azaz tavaszra datálja. Lehetséges, bár 
Máté bizonyára nem így értette, különben nem hagyta volna ki. J. Schreiber sze-
rint Márk megjegyzéséről van szó és teológiai értelme van: a zsidó kegyesek 
nem ismerték fel Jézusban Isten Fiát és a végső idő (καιρός - kairos) beköszön-
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tét, számukra nem volt „fügeérés ideje". Ε vakságukra felel Jézus átka. De talán 
helyesebb Grundmann véleménye, aki szerint Márk éppen ezzel a megjegyzés-
sel hívja fel a figyelmet az elbeszélés rejtélyességére, szimbolikus értelmére. 
Márk megtörtént eseményként szimbolizálja az elbeszélést, s ezért tartja szük-
ségesnek a figyelmeztetést: nem a fügefával van baj, hanem azzal, amit szimbo-
lizál! A zsidó kultuszközösség elzárkózására „felelt" Jézus a kemény szavakkal. 
14 Az átokszövegben a kizárólagosságon és a véglegességen van a hangsúly. A 
zsidó vallásos vezetők Jézus elvetésével Istentől nyert egyetlen és végső lehe-
tőségüket utasították el, s ezzel örökre megpecsételődött a sorsuk. Márk tudato-
san hangsúlyozza, hogy „a tanítványai hallották". Tanítvány-képének egyik fon-
tos vonása ez: a tanítványok lesznek húsvét után az első tanúi Jézus földi útjá-
nak. Itt annak tanúi, hogy Jézus valóban végleg elvetette a zsidó kultikus vallá-
sosságot. A megjegyzés éle bizonyára olyan zsidókeresztyén irányzatok ellen 
irányul, amelyek éppen az apostolokra hivatkozva, mintegy azok nevében akar-
ták rejudaizálni a keresztyénséget. Pál apostol is sokat harcolt ilyen irányzatok 
ellen. 

15 Jeruzsálembe érve Jézus egyenesen ellenségeinek központjába, a temp-
lomba megy. Ez a sztereotip vonás (vö. 11.27. vk.; 12,35.41) mutatja hogy téves 
az a magyarázat, mintha Jézus félelemből, biztonsága érdekében hagyná el es-
ténként Jeruzsálemet (vö. 11. v. magy.). Ellenkezőleg! Márk Jézust mint ellen-
ségei felett győztest ábrázolja itt és a következő vitabeszédekben is (vö. 12,34). 
Vagyis 3,27-ről van szó! 

A „pogányok udvarában" folyó kereskedelem és pénzváltás megengedett, 
sőt a kultusz számára szükséges volt (vö. Pröhle, Lk. 294. 1.). Jézus szimbolikus 
cselekedetét Márk már a fügefa megátkozásával előre értelmezte. A „kiűzés" 
nem az üzleti túlkapásokat bíráló reformkövetelést jelent, hanem Jézus végső, 
alapvető ítéletét a kultuszon. A „kezdte kiűzni" tipikus márki fogalmazás, amely 
rendszerint valami új mozzanatot vezet be (vö. pl. 8,31; 10,32 stb.). Márk ezzel 
is aláhúzza a nagy fordulatot, amit Jézus Isten és az ember viszonyában hozott: 
az ember semmit sem adhat, áldozhat Istennek! Mindig csak üres kézzel állhat 
elébe. Maradéktalanul kegyelemre szorul. 16 Talán így értette Márk a 16. v.-et 
is, amely a hagyományos szövegben csupán reformkövetelést jelent. Rabbik is 
követelték, hogy a templom egész területét tartsák tiszteletben és ne használja 
senki, pl. vízhordók, rövidítő útnak. Márk viszont talán kultikus célú „edényre" 
gondolt. 

17 A Jézus tettét értelmező ún. keverékidézet (Ézs 56,7 és Jer 7,11) a Márk 
előtti hagyományos szöveghez tartozik. Mondanivalója Márk számára annyira 
fontos, hogy azt a tanító, azaz új kinyilatkoztatást hozó Jézus megnyilatkozása-
ként jellemzi (vö. l,21kk magy.), éspedig imperfektumban, vagyis folyamatos, 
állandóan ismétlődő, a konkrét esettől függetlenül is érvényes tanításként. Az 
első idézet negatív kérdésként való megfogalmazása (csak Márknál!), polemi-
kus szándékú: „Nincs megírva...?" Azaz: a templomi kultusz hatalmas forgalmá-
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ban buzgólkodó zsidóság nem ismeri az írást és ezért félreérti a templom ren-
deltetését. Bár Ézsaiás az idézett helyen nem állítja szembe a kultikus áldozatot 
az imádsággal, de az „imádságháza" megjelöléssel megmutatja az ember valódi 
helyzetét a templomban, azaz Isten előtt: az ember mindig csak kérő és elfoga-
dó, sohasem „adakozó". Ehhez kapcsolódik az az eszhatologikus prófécia, hogy 
a templomban, mint az imádság házában nemcsak Izraelnek, hanem minden 
népnek, a pogányoknak is helye lesz (vö. még Ézs,2,2kk). Máté és Lukács ezt a 
pogányokra történő utalást kihagyják. Nyilván azért, mert tudták, hogy a temp-
lom elpusztult és a prófécia nem teljesedett be. Csakhogy Márk is tud a temp-
lom pusztulásáról (13,2.14; vö. 1 l,20k)! Ez azt jelenti, hogy ő az ézsaiási próféci-
át nem a jeruzsálemi templomra értette, hanem a „nem kézzel csinált" (14,58) 
templomra, azaz a „minden népből" álló egyházra (vö. 13,10; 14,9). Ez a világ-
perspektíva Márk egyházfogalmának egyik legfontosabb vonása. A jeruzsálemi 
templom ezt a nagy ígéretet elvesztette, mert a zsidóság önző, pogányoktól 
elzárkózó, érdemhajhász kegyességével és Jézus hívását megvető vakságával 
„rablók barlangjává" tette. Az idézett fejezetben hasonló értelemben használja 
Jeremiás is az erős kifejezést. A templom pusztulását jövendöli, mert a nép az 
erkölcsi engedelmesség elől a templomi kultuszba menekül (vö. különösen Jer 
7,21kk!). Márk a templomnak ezt az elítélő jellemzését sehol sem oldja fel, sőt 
nyelvtanilag véglegesíti (πεποιηκατε = pepoiékate = „tettétek", perfektum; Má-
ténál jelen idő van!). Ez a múlt idő is arra utal, hogy Márk a templom pusztulá-
sának tudatában írt. 

18 Jézus szimbolikus cselekedetének és „tanításának" radikális jelentőségét 
húzza alá az ellenfelek radikális reagálása. 3,6-ban a szombat megszegése, itt a 
templomi kultusz elvetése miatt döntenek Jézus „elpusztításáról". De keresniök 
kell a módját, mert , féltek tőle". Ez a megjegyzés Jézus fölényét jelzi: a halálba 
menő a győztes! A sokaság „megdöbbenése" itt is, mint 1,22-ben, Jézus új kinyi-
latkoztatást hozó „tanításának" rendkívüliségét szemlélteti. A szenvedés- és 
tanítás-motívum összekapcsolása tipikus márki mondanivalót fejez ki: Jézus 
tanítása a kereszten jut célhoz, valósul meg. Ott van a nagy fordulat: végbemegy 
a templom ítélete, leomlanak a zsidó vallásosság korlátai és megnyílik az út 
Istenhez „minden nép számára" (vö. 15,38k). 19 Ε nagy fordulatra utal előre 
Márk helyzetrajza, amely szerint Jézus és a tanítványok esténként elhagyják a 
megítélt várost (vö. a 11.15. vk. magy.). 

20 Folytatódik a keretelbeszélés. A fügefa kiszáradása demonstrálja, hogy 
amit Jézus mond, az megtörténik. ítélete a templomon és a benne folyó kultu-
szon visszavonhatatlan. A véglegességet itt is az igeidő fejezi ki („kiszáradt" = 
perfektum). Persze „elmenőben" nehéz volna megállapítani egy fáról, hogy 
„gyökerestül" száradt ki, vagy csak a levelei hervadtak el. Márk itt is csak a szim-
bolikus jelentésre koncentrál: Jézus cselekedete és tanítása gyökeres szakítást 
jelent a zsidó kultikus kegyességgel. 21 Péter megjegyzése nemcsak konstatál-
ja azt, ami történt, hanem elárulja hitetlenségét is. Csak most utólag fedezi fel 
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meglepődve, hogy Jézus szava (14. v.) nem üres átkozódás volt, hanem hatalmas 
szó, amely megtörténik. Akkor nem hitte. Ezért „emlékezik vissza" rá, mint 
14,72-ben. 

22 Péter hitetlenségére válaszolva Jézus tanítást ad a tanítványoknak a hit-
ről, s ezzel megmutatja, mit jelent a minden nép előtt nyitott „templom", az 
egyház új istentisztelete. A felszólító forma leleplezi valamennyi tanítvány hi-
tetlenségét, s egyúttal visszautal magára Jézusra, akinek hatalmas cselekedetei 
mögött az Istennel való hívő közösség áll (vö. 9,23). Az egész ÚT-ban csak itt 
találjuk az „istenhit" (πιστις 9εου = pistis theou) kifejezést. Mivel a hit Márk 
szerint részesedést jelent Isten hatalmában, akinél „minden lehetséges" (9,38-
at vö. 10,27; 14,36-tal), azért az itteni sajátos szerkezetet genitivus originisnek 
kell felfognunk. A hit „Istené", mert őreá támaszkodik, belőle él s ilyen érte-
lemben „istenhit". Ezért képes arra, ami emberileg lehetetlen. 23 Jézus feltét-
len isteni igénnyel szól (vö. 3,28 magy.). A hyperbolikus mondás változatai kö-
zül a kutatók általában Mt 17,20-at tartják eredetinek. A márki változat sajátos-
sága az általánosítás („bárki"), valamint a hit és a kételkedés szembeállítása. Márk 
nem ismeri a „kicsinyhitűség" fogalmát (vö. 9,24 magy.). A kételkedés bizony-
talanságot jelent, „ingadozást Isten és minden egyéb lehetőség között" (E. 
Schweizer). A hit lényege viszont éppen az, hogy mindenek előtt és feltétlenül 
számol Isten hatalmával s ezért részesül is abban (vö. Jak l,6kk). 24 Az újabb 
mondás szerint a hit legfőbb megnyilatkozása az imádság (vö. 9,29 magy.). Itt 
tűnik ki, hogy a hit nem önmagából él, nem emberi teljesítmény, hanem elfor-
dulás önmagunktól és teljes odafordulás Istenhez, belefogódzás az ő hatalmába 
s ezért bizonyosság afelől, hogy Isten meghallgatja kérésünket és javunkra cse-
lekszik. Ezt a bizonyosságot hangsúlyozza a múlt idő: „megkaptátok". Vagyis 
Isten könyörülő szeretete megelőzi imádságainkat. Mielőtt szólnánk, 6 már 
döntött felőlünk és javunkra (vö. Ézs 65,24; l jn 5,15). Ez a „múlt idő" óvhat 
meg attól, hogy az imádságot varázseszköznek tekintsük, amellyel Istent a saját 
akaratunk szolgálatába állíthatjuk. A hívő imádság - éppen mert egészen Istenre 
hagyatkozik - az ő akaratához igazodva kér. Ennek példája Jézus imádsága 
(14,36). 

25 A megbocsátásról szóló mondás, amely a Mi Atyánk-hagyományból való 
(vö. Mt 6,14), sajátos fordulatot ad az eddigieknek. Az Istenhez való kapcsola-
tunkhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi kapcsolatok rendezése. A 
legfontosabb, amiért imádkoznunk kell, a bűnbocsánat. De Isten bocsánata felől 
csak az juthat bizonyosságra, aki maga is kész a megbocsátásra. Az egész mondat 
biztatás olyan imádságos életre, amely nemcsak személyes kapcsolat Istennel, 
hanem a „mennyei Atya" (Márknál csak itt!) családjának közösségében, a min-
den népből álló „imádság házában" történik. Érdemes figyelni a finom megkü-
lönböztetésre: az atya elleni „vétkeinkhez" képest, amelyekkel átlépjük, meg-
rontjuk Isten rendjét (παραπτωμα = paraptóma = esés, hibás lépés, vétek), csak 
„valami", azaz jelentéktelen az, amivel mások megbántanak bennünket. - 26 A 
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mondat negatív formája a legfontosabb kéziratokból hiányzik. Bizonyára később 
került a szövegbe Mt 6,15 alapján, a 25. v.-hez formálva. Bár Isten bocsánata 
nem függvénye az emberi megbocsátásnak, sőt megelőzi azt (vö. 2,5kk; 3,28k), 
de nem jut célba annál, aki a megbocsátást, mint életgyógyító lehetőséget el-
utasítja. 

Az egész szakaszra visszatekintve a 25. v.-nek még egy hangsúlya van. A 
„fügefát" megátkozó Jézus int megbocsátásra. ítélete a templomon tehát nem 
emberi indulatból fakadt, hanem isteni döntés volt, amely a kultusz elvetésével 
megnyitotta az utat Istenhez minden nép számára. Éppen ezért nem ad alapot a 
tanítványoknak, hogy gyűlöljék azokat, akik Jézust elvetették. Márk bizonyára 
céloz itt a zsidó- és pogánykeresztyén ellentétekre is, amelyeknek végső felol-
dása ugyancsak a megbocsátás. Nem véletlen, hogy az egész szakaszból hiány-
zik a Márkra egyébként jellemző „indulatos Jézus" (vö. 3,5 stb.), és az isteni 
hatalommal „tanító" (17. v.) Jézus képe dominál. 

59. Kérdés Jézus hatalmáról -11,27-33 (Mt 21,23-27; Lk 20,1-8) 

(27) És ismét Jeruzsálembe mennek. És miközben körüljár a 
templomban, odamennek hozzá a főpapok, az írástudók és a vének, 
(28) és azt mondják neki: Milyen hatalommal cselekszed ezeket? 
Vagy ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ezeket tedd? (29) Jézus pe-
dig azt mondta nekik: Egyetlen dolgot kérdezek tőletek, feleljetek 
nekem , és majd megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem 
ezeket. (30) János keresztsége mennyből volt vagy emberektől? Fe -
leljetek nekem! (31) És így tanakodtak maguk között: Ha azt mond-
juk: mennyből, azt fogja mondani: akkor miért nem hittetek neki? 
(32) Vagy pedig mondjuk azt: emberektől? - féltek a sokaságtól; 
ugyanis mindenki azt tartotta Jánosról, hogy valóban próféta volt. 
(33) És válaszolva Jézusnak azt mondják: Nem tudjuk. És Jézus azt 
mondja nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal 
cselekszem ezeket. 

Jn 2,18 szerint Jézus felelősségre vonása közvetlenül a templomtisztítás után 
következett, s arra vonatkozott. Valószínűleg így volt Márk hagyományában is, 
és csak ő szakította meg az összefüggést a 20-25 vk. közbeiktatásával. Az elbe-
szélés így önállóbb és hangsúlyosabb lett. Mint a jeruzsálemi vitabeszéd-sorozat 
első tagja, rámutat az alapkérdésre, amely Jézust és a zsidó vezetőket elválaszt-
ja, s megadja a választ is: Jézus személyének titka rejtve marad azok előtt, akik 
hitetlenül, saját pozíciójuk vélt fölényével közelednek hozzá. 
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Az elbeszélés jelenlegi formája - akárcsak a többi vitabeszéd - egyúttal tük-
rözi az őskeresztyénség és a zsidó írástudók vitáját is. Ezért a puszta történeti-
ség kérdései itt is, mint a hagyományban általában, háttérbe szorulnak. így pl. a 
zsidó vezetők tanakodásának részletezése (31k. vk.) nyilván az elbeszélő 
(Márk?) értelmező feltételezése. Az sem valószínű, hogy a szinedrium tagjai 
ilyen egyszerűen elismerték volna „tudatlanságukat" (33. v.). Viszont éppen az 
ilyen szekundér vonások hangsúlyozzák különösen is a kétségtelen tényt: Jézus 
tanításával szemben a zsidó vallásos élet vezetői teljes vereséget szenvedtek. 
Vereségüket éppen azáltal ismerték el, hogy tehetetlenségükben Jézust Pilátus 
kezére adták. 

27 A vitát Márk sztereotip helyzetrajza keretezi (vö. 11,15. vk. magy.). A vi-
tatéma fontosságát húzza alá, hogy Jézust a három csoportból álló, teljes 
szinedrium keresi fel. Ez persze írói túlzás. A valóságban egy küldöttségről le-
hetett csak szó. - 28 Az „ezeket" eredetileg bizonyára a templomtisztításra vo-
natkozott, mint Jn 2,18-ban. A két szakasz elkülönítésével azonban Márk fella-
zítja a kapcsolatot. így a kérdés kitágul és átfogja Jézus egész tevékenységét, 
akárcsak a farizeusok jelkívánása (vö. 8,1 lkk magy.). A két kérdés tartalmilag 
azonos. A második precízebben fejezi ki az elsőt (vö. ApCs 4,7 hasonló fogalma-
zását és szituációját!). A kérdezők akaratlanul is elismerik Jézus működésének 
rendkívüliségét. Kérdés: ki áll mögötte? Ki adta neki a felhatalmazást ahhoz, 
amit cselekszik? Magában véve lehetne jogi-politikai felhatalmazásra gondolni. 
Ebben az esetben a szinedrium saját jogkörének kisajátítását kérné számon 
Jézustól. A későbbiekből azonban kiderül, hogy a kérdés vallásos értelmű, azaz 
Istenre céloz (30. v.), aminthogy Jézus εξουσία = exousia-'μ Márknál mindig 
eszhatologikus isteni hatalom (vö. 1,22.27). A kérdés mögött tehát már egy hatá-
rozott álláspont van: Jézus ugyan Istentől származtatja hatalmát, de ez nem igaz. 
így a kérdés nem felvilágosítást kér, hanem színvallásra készteti Jézust, hogy 
ennek alapján vádolhassák. 29 Jézus ellenkérdéssel válaszol. Ez formailag a 
rabbik vitastflusa. Tartalmilag azonban isteni igényt rejt. Jézust - akárcsak Is-
tent - nem lehet ellenőrizni, számon kérni. Nem lehet megközelíteni és megér-
teni olyan emberi pozícióból, ahol a kérdező ember önmagát tartja mértéknek, 
végső fórumnak, s így akar dönteni Isten vagy Jézus felől. Az ellenkérdés hely-
reállítja a helyes viszonyt: a kérdező ember lesz a megkérdezett, akinek felelnie 
kell. Az ő pozíciója kérdéses, nem Jézusé. Az „egyetlen dolgot" kifejezés (ενα 
λογον = hena logon) aláhúzza Jézus kérdésének fontosságát és arra céloz, hogy 
Jézus határozott igent vagy nemet vár válaszul. - 30 A kérdés meglepő, mint 
Jézus megnyilatkozásai általában. Az őskeresztyén vitázók aligha érveltek volna 
így Jézus mellett. János az őskeresztyénség számára teológiai gondot okozott a 
Keresztelő-szekta miatt (vö. 1,7. magy.). Hogy mégis pozitíve értékelték, annak 
alig lehet más oka, mint Jézus pozitív állásfoglalása. Itt is erről van szó, Jézus 
szerint János megtérésre hívó igehirdetése, amelynek elfogadását a keresztség 
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pecsételte meg (vö. 1,4), „mennyből", azaz Istentől volt. Benne isteni igény állí-
tott döntés elé mindenkit. Jézus kérdése feltételezi azt a tényt, hogy a zsidóság 
hivatalos vezetősége nem keresztelkedett meg, tehát nem fogadta el János 
igehirdetésének isteni igényét. így a kérdés - akárcsak a szinedrium kérdése 
(28. v.) - leleplező szándékú. Vád és felelősségre vonás van benne. Ezért ismét-
lődik a 29. v. felszólítása: „Feleljetek nekem!" A „menny" Isten nevének a zsidó-
ságra jellemző körülírása. A „mennyből" vagy „emberektől" alternatíva az igaz 
és hamis próféta megkülönböztetését jelenti (32. v. vö. Jer 5,31; 14,14; 28,15 
stb.; valamint ApCs 5,38k!). Jézus a kérdéssel János küldetését a sajátjához köti, 
de nem azonosítja. Nem küldetésük, hanem a küldőjük azonos. De éppen ezért 
a Jánossal kapcsolatos döntés egyúttal döntést jelent Jézus igényéről is. 

31 A szinedrium tagjainak „tanakodása" jelzi, hogy valóban lelepleződtek. 
Ok már döntöttek János ellen is, Jézus ellen is. A két lehetőség közötti latolga-
tásuk („Ha azt mondjuk...") a zavarba jött ember taktikai kísérlete csupán, hogy 
zavarából kijusson, ha kell, saját álláspontjának megtagadása árán is. Csakhogy 
Jézus „zseniális" kérdése (Lohmeyer) mindkét irányban elzárja a kibúvót. Ha 
hazudnak és elismerik János isteni küldetését, akkor Istennel kerülnek szembe 
és magukra veszik a hitetlenség bélyegét. 32 Ha viszont megmondják valódi 
véleményüket, akkor a néppel kerülnek szembe, és veszélybe jut politikai eg-
zisztenciájuk. Egyiket sem vállalják. 33 Inkább a tudatlanság semlegességébe 
menekülnek, amely a nyárspolgárok tipikus búvóhelye az élet nagy döntései 
elől. Ez a velejéig önző és nihilista álláspont alkalmatlanná teszi az embert arra, 
hogy bármit is felfogjon Isten hatalmának titkaiból, noha azok Jézusban emberi 
közelségben vannak hozzá. Ezért nem kap választ a szinedrium. 

Visszatekintve még egy megjegyzést kell tennünk. Több kutató is felhívja a 
figyelmet, hogy az elbeszélésben a főtanács tanakodásának leírása (31k vk.) 
aránytalanul bő, és a kiinduló kérdéshez (28. v.) mérve nem is egészen logikus. 
Logikusabb lenne János mennyei küldetésének elismerése esetén Jézustól ezt 
a választ várni: „Az én hatalmam is mennyből van." - Ez a megfigyelés helyes. 
De figyelnünk kell a megfogalmazás redakcionális szándékára. Márk finom 
párhuzamot von János és Jézus között. A szinedrium tagjai egyiknek sem hisz-
nek, viszont a nép szimpátiája miatt mindegyiktől félnek (vö. 18. v.). Vagyis a 
hitetlenül elvetett János sorsa preformálja Jézus elvettetését. Márknál mindvé-
gig ez a szerepe Keresztelő Jánosnak: az elvetett és megfeszített Jézus hírnöke 
ő (vö. 1,14; 6,14kk; 9,lik). Nyilván ezért szakítja meg itt Márk a vitabeszédek 
sorát, és közli a gyilkos szőlőmunkások példázatát, amelyben nemcsak a „Fiút", 
hanem az előtte elküldött „szolgákat" is megölik. 
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60. Példázat a „Fiú" haláláról -12,1-12 (Mt 21J3-46; Lk 20,9-19) 

(1) Ée elkezdett nekik példázatokban beszélni: Egy ember szőlőt 
ültetett, körülvette kerítéssel, borprést ásott, tornyot épített, kiadta 
bérbe munkásoknak és idegenbe utazott. (2) És küldött a munkások-
hoz megfelelő időben egy szolgát, hogy megkapja részét a munkások-
tól a szőlő terméséből. (3) És megragadták öt, megverték és elküldték 
üres kézzel. (4) És ismét küldött hozzájuk egy másik szolgát: ezt meg 
fejbe verték és meggyalázták. (5) Másikat is küldött: ezt pedig megöl-
ték, - és sok mást, kit megvertek, kit pedig megöltek. (6) Egy valakije 
volt még, a szeretett fia. ö t küldte el utolsóként hozzájuk és azt 
mondta: A fiamat meg fogják becsülni. (7) De a munkások azt mond-
ták maguk között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg öt és miénk lesz 
az örökség! (8) És megfogták, megölték öt és kivetették a szőlőn kí-
vülre. (9) Mit fog tenni a szőlő ura? Eljön majd, elpusztítja a munká-
sokat és a szőlőt másoknak adja. (10) Ezt az íráshelyet sem olvastá-
tok: A kő, amelyet megvetettek az építők, az lett sarokkővé; (11) az 
Úrtól lett azzá és csodálatos a szemünkben? (12) És igyekeztek el-
fogni öt, de féltek a sokaságtól; felismerték ugyanis, hogy róluk mond-
ta a példázatot. Ott hagyták öt és elmentek. 

Vö. az 1. v.-hez: Ézs 5,lk; a 10k vk-hez: Zsolt 118,22k 

Két okból is meglepő szakaszhoz értünk. Egyrészt váradan, hogy Márk a je-
ruzsálemi vitabeszédekbe példázatot illeszt. Nyilván azért, mert számára a pél-
dázat mondanivalója éppen ebben az összefüggésben igen fontos. A szinedrium 
az előző szakaszban Jézus személye titkának kérdését vetette fel. Jézus Keresz-
telő Jánosra utalva leleplezi hitetlenségüket és a nyílt választ megtagadja. Ε 
példázattal viszont mégiscsak válaszol a kérdésre, de rejtve, 4,1 lk értelmében. 
A rejtett válasz Jézus ajkán újabb szenvedésjövendölésként hangzik és a példá-
zat nyelvén kimondja Márk krisztológiájának alap-mondanivalóját: akit a válasz-
tott nép vezetői keresztre juttattak, éppen az az Isten Fia (15,39). Ez a szined-
rium ellen beirányzott krisztológiai mondanivaló Márk fő szempontja, amellyel 
a példázatot közli. Ugyanakkor jelentős hangsúlyt kap e krisztológiai mondani-
való üdvtörténeti és ekléziológiai perspektívája. A megvert, megölt „szolgák", 
azaz próféták (11,32!) után utolsóként elküldött Fiú halála végső ítéletet jelent 
Izraelen. Isten új népet választ magának s ennek „sarokkövévé", azaz a fejévé 
teszi a megölt Fiút. A gazdag tartalmú példázat Márknál jó alkalmat ad, hogy 
kifejezze vele kereszt-teológiájának alapvető vonásait. Segíti az olvasót, hogy 
hogyan kell a hamarosan következő szenvedéstörténetet értenie. 

A szakasz másik meglepetése az, hogy a szinoptikus példázatanyagban sehol 
sem találkozunk ehhez hasonló mértékű allegorizálással. A példázat-fejezetnél 
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szóltunk már arról, hogy Márk Jézus minden példázatát rejtélyes, mélyebb ér-
telmet takaró beszédnek tekinti, ahogy az egész őskeresztyénség is. Márk sajá-
tossága abban van, hogy ő a példázatokat krisztológiai irányban konkretizálja, és 
a kereszten feloldódó messiási titok képzetének rendeli alá (vö. Bev. C. 2. c. és 
4,1-34 magyarázatát). Ez a példázat-szemlélet azonban már nyilvánvalóan egy 
húsvét utáni teológiai koncepció, amelyben szükségképpen elmosódnak a pél-
dázat és az allegória közötti különbségek, noha a kettő eredetileg éppen ellen-
tétes tendenciájú. Jézus példázatainak célja az volt, hogy feltárják, kinyilvánít-
sák Isten országa valóságát. Az allegória célja viszont - mint itt is - a mondaniva-
ló elrejtése a képanyag mögé. Ez azt jelenti, hogy az itteni példázat, jelenlegi 
formájában nem származhat Jézustól. Ezt mutatja az explicit krisztológiai utalás 
is: a „Fiú" megjelölést, mint messiási címet (vö. Zsolt 2,2.6.7.12) az őskeresz-
tyén krisztológia alkalmazta Jézusra. De a példázat üdvtörténeti és ekléziológiai 
vonatkozásai is csak mint az őskeresztyén teológia megnyilatkozásai képzelhe-
tők el. A mai kutatásban általános ez a vélemény. Csupán abban különbözik a 
kutatók véleménye, hogy nem állhat-e a jelenlegi szöveg mögött egy eredeti 
jézusi példázat, amelyet valaki továbbformált. Erre a lehetőségre hívja fel a 
figyelmet a 4-5. századból származó apokrif, gnosztikus Tamás-evangélium, 
amelyet 1945-ben találtak meg Nag Hamadinál. Ez lényegesen egyszerűbb és 
rövidebb szöveget közöl: a munkások két szolgát megvernek és csak a harma-
dikként küldött Fiút ütik agyon. Ezzel végződik a példázat, amely után önálló 
mondásként van szó a sarokkőről, amelyet „az építők megvetettek". J. Jeremias 
ebben a változatban látja a példázat eredeti, jézusi formáját azzal az indokolás-
sal, hogy hiányzik belőle az allegorizálás és képanyaga megfelel a korabeli Pa-
lesztina birtokjogi viszonyainak (vö. Pröhle Lk 297. 1.). M. Hengel viszont alapos 
elemzéssel kimutatta, hogy nem eredeti változatról van szó, hanem a Márk-
szöveg redukciójáról. Erre vall az is, hogy a sarokkőről szóló mondás itt is szere-
pel, noha az Márknál is nyilvánvaló kiegészítése a példázatnak. Más kutatók 
arra is utalnak, hogy a Tamás-evangéliumban is szerepel az allegorizálás legfon-
tosabb mozzanata, a „Fiú" megölése, amely nyilvánvalóan Jézus halálát jelenti. 
Ezek alapján számos kutató úgy ítél, hogy az egész allegorikus példázat az őske-
resztyénségben keletkezett a Jézust elvető zsidósággal polemizálva. 

Szerintem mindezek ellenére feltételezhető, hogy egy eredeti jézusi példá-
zat többszörös átdolgozásáról és allegorikus bővítéséről van szó. Erre vall pl., 
hogy bár az allegorikus jelleg dominál, mégis találhatók példázatszerű vonások. 
Ezért nem lehet az egész szakaszt - ahogy ezt minden kutató elismeri - sem 
tiszta példázatnak, sem tiszta allegóriának tekinteni. Az írásbizonyítékot szolgá-
ló bevezetés (1. v. = Ézs 5,lk) és befejezés (10k vk. = Zsolt 118,22k) nyilvánva-
ló bővítés. Egyiknek sincs közvetlen kapcsolata a 2-9. vk. eseménysorával. De 
bővítésnek tűnik a „szeretett fiúról" szóló részlet is (6-8 vk.). Bár megőrzi az 
előző versek stílusát, dominál benne a Jézus halálát allegorizáló krisztológiai 
tendencia. Ezért kap az előzőkhöz képest aránytalanul nagy hangsúlyt. Megvál-
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tozik benne a munkások magatartásának motivációja is: már nem a termést, 
hanem magát a szőlőt akarják maguknak. Deformálja a három szolga küldésé-
ben (2-5a vk.) érvényesülő „hármas sémát", amely ősi elbeszélő stílus és a tel-
jességet, a lehetőségek kimerítését fejezi ki (vö. 8,2; Mt 13,33; Lk 10,36; 11,5; 
13,7; 14,18kk; stb.). Sőt a hármas séma deformálása már 5b-vel megkezdődik 
(„és sok mást...") s ezért ezt is utólagos bővítésnek kell tekintenünk. A hármas 
séma legtisztábban éppen Márk változatában maradt meg. A három esetet ösz-
szefogja és kerekké teszi egy világosan felismerhető fokozás, amely tisztán pél-
dázatszerű, tehát nincs benne semmi allegorikus jelleg: a munkások az első 
szolgát megverik (3. v.), a másodikat fejbe verik és meggyalázzák, (4. v.), a 
harmadikat megölik (5a ν.). A harmadik szolga megölésével csúcspontjához ér a 
hármas séma eseménysora, amely után zavaró minden folytatás. Ez lehetett az 
eredeti jézusi példázat gerince, amelyet a 9. v. konklúziója zárt le. A bevezetés 
pedig Lukácséhoz hasonló, ézsaiási utalás nélküli, hangsúlytalan helyzetrajz 
lehetett. A hasonlítási pontot az eseménysor fordulatában kell keresnünk: az 
érthetetlenül türelmes gazda az érthetetlenül gonosz és ellenálló munkásokat 
végfii is elpusztítja s a szőlőt másokra bízza. A hármas séma fokozása a gazda 
türelmének és a munkások makacsságának nagyságát hangsúlyozza. 

A példázat Jézus ajkán nyilván intő, figyelmeztető célzatú volt az őt elutasító 
zsidó kegyesek felé: hitetlenségük végül is Isten ítéletét vonja maga után! 
Kümmel hívja fel a figyelmet, hogy Jézusnál ez a mondanivaló ismételten feltű-
nik, de mindig Jézus halálára való utalás nélkül (vö. Mt 8,1 lk; 12,41k;19,28; 
21,43; 23,29kk.37kk). A fenti elemzés alapján feltételezett jézusi példázat is 
ezek sorába tartozik tehát, s így reális helye van Jézus földi életének szituáció-
jában. Húsvét után viszont az írásbizonyíték és az allegória eszközeivel tovább-
formálták és bővítették, hogy kifejezzek vele az új krisztológiai, üdvtörténeti és 
ekléziológiai szituációt. Márk már ebben a bővített formában vette át a hagyo-
mányból s illesztette saját összefüggésébe. 

1 A rövid, redakcionális bevezető mondat prolongálja az előző szakasz vita-
helyzetét. A példázat a szinedriumnak szól. Az εν παραβολαις = en parabolais 
többesszám Márk stílusa (vö. 3,23; 4,2). Azt fejezi ki, hogy Jézus példázatszerű-
en szokott beszélni, azaz rejtélyesen, amit meg kell fejteni. A tanítványok 
ugyan hallgatólagosan jelen vannak (11,27), de nem kapnak külön tanítást a 
példázatról (vö. 4,34; 7,17k), mert ők már megkapták (8,31), éspedig példázat 
nélküli, nyílt beszédben (8,32a!). 

Az eredeti példázat így kezdődhetett: Egy ember szőlőt ültetett, bérbe adta 
munkásoknak és elutazott." Az ézsaiási bővítésnek (LXX) a továbbiakban 
semmi szerepe nincs (kerítés; borprés = a sajtoló alatti medence a must felfogá-
sára; torony = érés idején lakó- és megfigyelőhely). Célja tehát csak annyi, hogy 
az írásban járatos olvasó számára írásszerűvé teszi a példázatot, és mondanivaló-
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ját Izraelre konkretizálja (a szőlő = Izrael; vö. Ézs 5,7). Alkalmazása persze nem 
szerencsés, mert Ézsaiásnál a vadat termő szőlővel, itt viszont a munkások ma-
gatartásával van baj. A szőlő szerepe a következőkben háttérbe szorul. Ugyan-
csak hangsúlytalan, hogy az ember „idegenbe utazott". Ez a megjegyzés az ere-
deti példázat képanyagához tartozott azzal a szereppel, hogy létrehozza a szitu-
ációt, amelyben szükség van a szolgák küldésére. A jelenlegi szövegben sincs 
allegorikus jelentése. 

2 Az első szolga küldésével kezdődik a tulajdonképpeni cselekmény, amely 
előkészíti a példázat csattanóját. A bérleti díj természetbeni megfizetése megfe-
lel a korabeli szokásoknak. Ránk maradt leírásokból tudjuk, hogy Jézus korában 
gyakori eset volt a példázat képanyaga: külföldön élő, sokszor nem is zsidó 
földbirtokos bérbe adta zsidó területen levő birtokát a helyi lakosoknak. 3 Sőt 
arra is van adat, hogy pl. a galileai parasztok - a nacionalista zélotizmus hatására 
- , szembefordultak külföldi földbirtokosaikkal. 4 Az viszont már a példázat 
„szokatlan vonásaihoz" (E. Linnemann) tartozik, hogy a birtokos nem torolja 
meg azonnal az első szolgát ért sérelmet, ahogyan ez reálisan várható volna, 
hanem másik szolgát küld. 5a Sőt ennek bántalmazása után még egy har-
madikat is, akit megölnek. Itt ér csúcspontjára az eredeti példázat fokozása, 
amely indokolja, vitathatatlanná teszi a gazda retorzióját (9. v.). 5b Viszont itt 
kezdődik a húsvét utáni bővítés, amely az ézsaiási írásbizonyítéknak megfelelő-
en (1. v.) Izrael történetére allegorizálja a szolgák küldését. Nemcsak hármat, 
hanem megszámlálhatatlanul sok prófétát küldőn Isten Izraelhez minden em-
beri mértéket meghaladó türelemmel. Izrael viszont érthetetlen vaksággal és 
gonoszsággal elutasította, bántalmazta, sőt megölte őket. 6 Isten türelme azon-
ban még mindig nem fogyott el. A próféták után, akiknek sorát Keresztelő zárta 
le (11,32), utolsó küldöttként (εσχατον= eschaton) „szeretett fiát" küldte hozzá-
juk (vö. Zsid l,lk!). A „szeretett" jelzőt talán maga Márk fűzte a szövegbe, utalva 
1,11; 9,7-re. Az indoklás mellőzi a szolgák küldetésének eredeti célját (2. v.). 
Isten azért küldte a Fiát Izraelhez, hogy „megbecsüljék" (εντρεπειν - entra-
pésofitai « hozzá fordulnak, tisztelik). 7 De az utolsó próbálkozás is meghiúsult. 
A munkások tanakodása Izrael vakságát szemlélteti. Azt hitték, hogy a válasz-
tottságukat engededenül is megtarthatják (vö. Mt 3,9), sőt, hogy éppen Jézus 
megölésével biztosíthatják maguknak (vö. Jn 1 l,48kk). - Zsid 1,2 is „mindenek 
örökösének" nevezi Jézust. - 8 A munkások végrehajtják elvakult gonosz ter-
vüket. Nemcsak megölik az „örököst", hanem meg is gyalázzák holttestét. Ki-
vetik a szőlőből, ahogyan Jézust is Jeruzsálemen kívül ölték meg (vö. Zsid 
13,12k). Máté és Lukács tovább pontosítják a szöveget a történeti valóságnak 
megfelelően: előbb kivetik, azután ölik meg. Ezzel visszájára fordul a „szeretett 
Fiú" elküldésének indoklása (6. v.): megbecsülés helyett megbecstelenítik. 9 S 
most már betelt a mérték! Jézus a példázatokra jellemző kérdő formával (vö. pl. 
Mt 18,12; Lk 7,42; 11,5; 13,2kk; 16,7kk stb.) hallgatóit is belevonja a döntésbe. 
Márknál tehát a szinedriumot. De a választ is Jézus adja meg, mint aki egyedül 
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ismeri Isten végzéseit. A „szertett Fiú" megölése döntő fordulatot hozott. Isten 
elveti Izraelt és új népet gyűjt magának (vö. 15,38k magy.). A mondat Jézus 
ajkán még csak fenyegetés volt. Márk a tények ismeretében érti, mint aki már 
tudja, hogy a „szőlő" valóban „másoknak" adatott, ti. a pogányoknak (vö. 11,17 
magy.). A „szőlő" itt is Izraelt, mint választott népet allegorizálja (1. v.), de lelki 
értelemben. A választottság nem ragadomány. Ezért vétetett el a zsidóságtól és 
a pogány népek egyháza lett „Isten Izraele" (Gal 6,16; vö. Rm 9,6; lKor 10,18). 

10 A záró írásbizonyíték (szó szerint a LXX szövege) A. Suhl szerint Márk 
kiegészítése. Valóban erre vall az idézet bevezetése: „Ezt az íráshelyet sem olvas-
tátok...?", amelynek csak Márk összefüggésében van értelme és a szinedri-
umnak szól. Sőt a „sem" szócska visszafelé utal egy korábbi idézetre, nyilván 
11,17-re és a negatív kérdő forma célja, mint ott, itt is a megszégyenítés. A zsidó 
vallás vezetői, bár olvasniok kellett a közismert zsoltárt (a kérdés ezt feltétele-
zi), de nem ismerik annak igazi értelmét. Jézus annál inkább! ő az írás ura! 

A zsoltáridézet új képanyaggal megismétli a példázat krisztológiai és 
ekléziológiai mondanivalóját: a „megvetett kő", azaz a megfeszített Jézus (vö. 
8,31!) olyan fontossá lett, mint a boltívet tartó sarokkő, pontosabban zárókő (vö. 
Ef 2,20). Az „építők" szó találó a szinedrium tagjaira, akiket „Jeruzsálem építő-
inek" szoktak nevezni. Itt azonban új épületről van szó, amelyet nem ők építe-
nek, hanem maga Isten (lKor 3,9). 11 Ο tette a szinedrium által halálra juttatott 
Jézust az új épület, az egyház mindent összefogó, megtartó „fejévé" (κεφαλή 
γωνίας = kephalégónias; vö. Ef 1,22; 4,15; Kol 1,18). Ezért szemlélik az egyház 
tagjai örvendező csodálattal őt, a Megfeszítettet (vö. lKor 2,2). így vezet tovább 
az Isten útja ott, ahol az emberi vakság és gonoszság látszólag csődbe juttatta. 

12 A szinedrium reagálása hasonló, mint 11,18-ban. Márk nyilván szándéko-
san állítja szembe ismételten Jézus halálával kapcsolatban a vallásos vezetőket 
és a „sokaságot" (vö. 12,38; 14,2). Nem a zsidó nép juttatta keresztre Jézust, ha-
nem a vallásos formákba és nézetekbe belemerevedett, hatalmi befolyását féltő, 
hivatalos vezetősége, amely éppen ezért képtelen volt megnyílni az előtt az új 
előtt, amit Jézus hozott és hirdetett. Ebben a kísértésben viszont a hivatalos 
keresztyét„.ú6 számtalanszor elbukott a történelem folyamán (vö. Doszto-
jevszkij „Nagy inquisitor"-át!). 

Márk megjegyzi, hogy a szinedrium tagjai felismerték a példázat ellenük 
irányuló élét. De nem jutottak megtérésre, sőt gyilkos szándékukban mégin-
kább megkeményedtek. Beteljesedik rajtuk, amit 4,1 lk mond a példázatokról. 
„Értették de ítéletükre, nem üdvösségükre." (E. Schweizer). Vesztesként távoz-
nak. De a szöveg sejteti, hogy lesz még folytatás. (A záróvershez vö. még 4,12 
magyarázatát.) 
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61. Kérdés a császári adóról -12,13-17 (Mt 22.15-22; Lk 20,20-26) 

(13) És küldenek hozzá néhányat a farizeusok és a Heródes-
pártiak közül, hogy szóval fogják meg. (14) Odamentek és azt mond-
ják neki: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és nem vagy tekintettel 
senkire; mert nem nézed fiz emberek személyét, hanem igazán taní-
tod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni vagy nem? 
Megfizessük vagy ne fizessük meg? (15) ő pedig felismerve képmuta-
tásukat, azt mondta nekik: Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem 
egy dénárt, hogy lássam. (16) Azok pedig vittek. És azt mondja ne-
kik: Kié ez a kép és a felirat? Azok pedig azt mondták neki: A csá-
száré. (17) Jézus pedig azt mondta nekik: A császárét adjátok a csá-
szárnak és az Istenét az Istennek. És nagyon elcsodálkoztak rajta. 

Az újabb vitabeszéddel Márk tovább fokozza a feszültséget Jézus és ellensé-
gei között. A tanító Jézus képe dominál (14. v.), akinek isteni bölcsessége még 
ellenségeit is csodálatra készteti (17b). Az elbeszélés szituációját Márk szer-
kesztése adja meg (13. v.). Az „egységes fogalmazású és kitűnően formált" 
(Bultmann) elbeszélés hely- és időmeghatározás nélküli hagyományként érke-
zett Márkhoz. A tartalom azonban közvetve valóban Jeruzsálemre és a Jézus 
halála előtti időre utal. Ui. az adókérdés főként Júdeában volt égető, és a két-
ségtelenül rosszindulatú, sőt életveszélyes kérdésfeltevés feltételezi, hogy a 
zsidó vallásos vezetők döntöttek már, hogy Jézust kiszolgáltatják. Az esemény 
történetisége aligha vitatható. Feltételezhető, hogy a hízelgő dicsérgetés is az 
eredeti szituáció sajátja volt. Ennek megfogalmazása azonban (14a) általános, 
hagyományformáló sémát tükröz, amely különösen a szenvedéshagyományban 
érvényesül: az ellenfelek, bár ellenséges alapállásból, kimondják Jézus igazi 
méltóságát, küldetését, sőt személyének titkát (vö. 14,58.61; 15,29.31; Lk 22,70, 
Jn ll,49kk; 18,14.38; 19,5 stb.). A részletező megfogalmazás talán éppen Márk-
tól ered, akinél egyébként is nagy hangsúly van Jézus tanításának páratlanságán 
(vö. 1,22.27 magyarázatát.). 

13 Márk visszautal a szinedriumra és ezzel biztosítja az események folyama-
tosságát. A kudarc ellenére (12. v.) tovább üldözik Jézust (αγρευειν = agreiiein = 
elkap, megfog; vadászati kifejezés, az ÚT-ban csak itt!). A farizeusok és a He-
ródes-pártiak összekapcsolása csak Márkra jellemző (vö. 3,6; 8,15 magy.). Való-
színűleg politikai jellegű kapcsolatot tételezett fel közöttük (nacionalista messi-
anizmust?), és a szinedrium titkos küldötteiként ezért állítják Jézust éppen ők 
egy politikailag kényes kérdés elé. 14 Szándékukat azonban hízelgésbe rejtik. 
Szavaik a keresztyénség vallomását is kifejezik Jézusról: ő az igazi, az isteni 
„tanítómester", aki egészen Isten oldalán áll, nem befolyásolja emberi érdek 
vagy tekintély, s ezért valóban „Isten útját" tanítja, azaz az Isten szerinti erkölcsi 
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magatartást. Ez a jellemzés visszacseng majd a záró tanításban: Jézus maradék-
talan Istenhez kötöttségével valóban „Istennek adja az Istenét" (17. v.). 

Augusztus császár Kr. u. 6-ban száműzte Nagy Heródes fiát, Archelaoszt, és 
Júdeát közvetlen római kormányzás alá vetette. Ezzel járt együtt a császári adó, 
az ún. fejadó bevezetése, amelyet a meghódított népeknek kellett fizetniök a 
császári pénztár számára. A zsidóság teokratikus öntudatát, hogy ti. Izraelnek, 
mint választott népnek egyetlen Ura Isten, mélyen sértette ez az új helyzet. A 
nyugtalanság és forrongás egyre nőtt, s ennek szítója egy szélsőséges csoport, az 
ún. zélóta mozgalom volt, amely „Isten országa" megvalósításáért fegyveres 
gerillaharcot kezdett a rómaiak ellen (vö. 3,18 magy.). Természetesen megta-
gadták az adófizetést. A farizeusok a Messiástól várták a rómaiak kiűzését, ezért 
passzív rezisztenciát hirdettek, de az adót megfizették. A reálpolitikus szaddu-
ceusok ugyanezt tették, belső ellenkezés nélkül alkalmazkodva az új helyzet-
hez A tömegek a zélótákkal szimpatizáltak. 

Ilyen feszült légkörben hangzik a kettős kérdés. Az első, kazuisztikus meg-
fogalmazású kérdés („szabad-e?" vö. 2,24; 3,4; 10,2) elvi jellegű. Finom különb-
séget tesz a császári rendelet és az annak is felette álló isteni akarat között, 
amely Izrael számára a végső fórum. A választott nép nem kerül-e magával Is-
tennel szembe, ha meghajol a pogány császár hatalma előtt és az adófizetéssel 
elismeri azt? Tehát a zélotizmust kiváltó teokratikus kérdésről van szó. A má-
sodik kérdés ennek alapján követel praktikus döntést Jézustól. 

15 Jézus felismeri a kettős kérdés mögött rejtőző ellenséges szándékot. 
Nem valóságos kérdésről van szó, mert a kérdezők nem tanácsot kérnek, hanem 
tőrt akarnak vetni Jézusnak. Bármit felel, vagy a vallásos-nacionalista közhangu-
lattal kerül szembe, vagy a rómaiakkal. Ezért nevezi az elbeszélő a kérdésfelve-
tést „képmutatásnak" (vö. 7,6 magy.), Jézus pedig „kísértésnek" (vö. 8,11; 10,2 
magy.). 

Jézus isteni bölcsességgel reagál. Leleplezi ellenfeleinek szándékát, de nem 
menekül el a valóságos problémára vonatkozó kérdés elől. Válaszába viszont 
belevonja a kérdezőket is. Egy dénárt kér tőlük, vagyis azt a kb. egy napszám 
értékű római ezüst pénzt (vö. 6,37; Mt 20,2), amellyel a császári adót le kellett 
róni. A kérést gyakran túlmagyarázzák! Pl.: Jézusnál nem volt dénár, szegény 
volt. Az ellenfeleknek viszont volt, tehát használták s ezzel de facto elismerték 
a császár hatalmát. A szöveg azonban nem ilyesmire céloz, hanem Jézus szándé-
kára, hogy válaszát az adópénzzel demonstrálja. 16 Tehát tudta, mi látható azon. 
Máig sok példánya fennmaradt a szóban forgó dénárnak. A császár képe körül a 
vallásos tiszteletet kifejező felirat olvasható: „Tibériusz császár, az isteni Au-
gusztusz fia, fenséges." Jézus kérdése az ellenfelekkel mondatja ki a tényt: a 
pénzen, amellyel az adót meg kell fizetni, és amely a politikai hatalmat realizál-
ja, a császár képe és felirata látható. 17 Ehhez a tényhez kapcsolódik Jézus vég-
ső válasza, amely nemcsak helyesli az adófizetést, hanem meg is indokolja azt. 
Mivel a kép és felirat szerint a pénz a császártól származik, azért az, bár alattva-
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lói is használják, az övé. Rendelkezhet vele. Ha kéri, oda kell neki adni (az 
αποδιδοναι = apodidonai jelenthet „visszafizetést" is, de itt mint adóügyi szak-
kifejezés egyszerűen a „megfizetést" jelenti). Jézus ezzel az egyszerű érvelés-
sel elhárít minden spekulációt, vallásos vagy nacionalista teóriát az adófizetés 
útjából. Nemcsak a zélotizmust utasítja el, hanem szemben áll azokkal is, akik 
ugyan megfizették az adót, de vagy belső ellenkezéssel, mint a farizeusok, vagy 
pozíciójukat féltő opportunizmusból, mint a szadduceusok. Olyan politikai cse-
lekvésre szabadít fel, amely előítéletektől mentesen, a tényekre figyelve dönt. 
Viszont nem elégszik meg a politikai válasszal, hanem az egész kérdést új, is-
teni összefüggésbe állítja: „...és az Istenét az Istennek". Nem mondja ki, mi az 
Istené. így készteti ellenségeit együttgondolkodásra. Ők is tudják, hogy min-
den az Istené, ő k maguk is. Mint a császártól származó dénárral a császárnak, 
úgy Istentől nyert életükkel, teljes önmagukkal Istennek tartoznak (vö. 30. v.). 
A mondat két fele között tehát fokozó párhuzam van: a császáré a dénár, Istené 
az egész ember. Vagyis Jézus szava nem bontja két autonóm szférára az emberi 
életet, egy politikaira, ahol a császár és egy vallásosra, ahol Isten uralkodik. 
[Gyakran értik így félre Luthernak Isten(!) kettős kormányzásáról szóló tanítá-
sát is.] Istennek a császár nem egyenrangú riválisa. Nem tartoznak egy kategóri-
ába, hiszen a császár maga is Istené. Az emberi élet végső és örök dimenziója 
egyedül Isten, aki mindent hatalmában tart s ezért mindenhez köze van. 
Ugyanakkor viszont Jézus szava nem is bagatellizálja, még kevésbé gúnyolja ki 
a császár hatalmát azzal, hogy párhuzamba állítja Istennel, amint azt néhány 
magyarázó feltételezi. Jézus nagyon is pozitíve értékelte a világot, ellentétben a 
világmegvető apokaliptikusokkal. A párhuzam sokkal inkább a forrásra céloz, 
ahonnan az ember szabadságot nyerhet a helyes politikai cselekvésre. Amikor 
az ember fenntartás nélküli engedelmességgel Istenek adja magát, akkor olyan 
bázisra, kiinduló pontra jutott, ahonnan az élet minden kérdése, közöttük a po-
litika kérdései is helyes arányt kapnak, helyükre kerülnek s az ember felszaba-
dul az emberi előítéletektől mentes, Istennek felelős döntésre. Jézus tehát úgy 
formája válaszát, hogy miközben egyértelmű választ ad a felvetett kérdésre, a 
kérdezőket kimozdítja képmutató pozíciójukból - hiszen ők már az adófizetés 
kérdésében döntöttek! - és a végső, legnagyobb döntés elé állítja őket, amelyet 
Isten vár az embertől. 

Nyilvánvaló, hogy Jézus konkrét döntése, „a császárét adjátok a császár-
nak!", nem jelent általános, minden időre szóló szabályt, legfeljebb szemléltető 
példát, amely azonban nem old fel senkit a döntés felelőssége alól. Az Istennek 
adott élet szabadságában más helyzetekben nyilván más döntések is lehetsége-
sek, sőt szükségesek. Hogy Jézus akkori döntése nem opportunizmusból fakadt, 
azt kereszthalála világosan mutatja. Hogy döntése helyes volt, az mindenki előtt 
világossá lett negyven évvel később, amikor a zélotizmus által kirobbantott 
háború Jeruzsálem és a templom pusztulásával végződött. Ez a Jézus, aki ilyen 
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isteni szabadságban élt s ugyanakkor ennyire konkrétan „politizált", bizony 
még ellenségei szemében is csodálatos. 

62. Kérdés a feltámadásról - 12,18-27 (Mt 22,24-44; Lk 20,27-40) 

(18) És jönnek hozzá szadduceusok, akik azt mondják, hogy nincs 
feltámadás, és megkérdezték töle: (19) Mester, Mózes azt írta ne-
künk, hogyha valakinek a testvére meghal és feleséget hagy hátra, de 
nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt és támasz-
szon utódot testvérének. (20) Volt hét testvér. És az első megnősült, 
de meghalt és nem hagyott utódot. (21) A második is elvette az asz-
szonyt, de meghalt úgy, hogy nem hagyott utódot. És a harmadik ha-
sonlóképpen. (22) És a hét (közül egyik) sem hagyott utódot. Mind-
nyájuk közül utoljára az asszony is meghalt. (23) A feltámadáskor, 
amikor feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a hétnek 
felesége volt. (24) Jézus azt mondta nekik: N e m azért tévedtek-e, 
mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? (25) Mert 
amikor feltámadnak a halottak közül, nem nősülnek, sem férjhez 
nem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyben. (26) 
Arról pedig, hogy a halottak feltámadnak, nem olvastátok-e Mózes 
könyvében, mit mondott neki az Isten a csipkebokornál: Én vagyok 
Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene? (27) Nem a halottak 
Istene, hanem az élőké. Nagyon tévedtek. 

Vö. a 19. v.-hez: 5Móz 25,5k (lMóz 38,8); a 26. v.-hez: 2Móz 3,2.6 

Ez az utolsó tulajdonképpeni vitabeszéd Jézus és a zsidó kegyesség vezetői 
között. (Néhány kutató feltételezi, hogy eredetileg megelőzte ezt a „bűnös 
asszony" története, amely most Jn 7,53-8,1 l-ben olvasható. A feltevés lehetsé-
ges, de tárgyalása János evangéliuma magyarázatához tartozik.) Márk szándéka 
ezzel a vitabeszéddel is az, hogy egyrészt megmutassa Jézus tanításbeli fölé-
nyét, másrészt bemutassa azokat, akik Jézust keresztre juttatták. Míg előbb a 
farizeusok politikailag akarták lehetetlenné tenni, most a szadduceusok teoló-
giailag akarják nevetségessé tenni. 

A szakasz hagyománytörténete vitás. A tematika, a vitastílus, az írásbizonyí-
tás ilyen alkalmazása inkább volt jellemző a zsidó írástudományra, mint Jézusra. 
Több kutató szerint az elbeszélő zsidóságon belüli, farizeusok és szadduceusok 
közötti vita anyagát alkalmazta Jézusra. Mások szerint az elbeszélés zsidó és 
őskeresztyén tanítók vitáját tükrözi, és az ősgyülekezet teológiai anyagából való 
(Bultmann). Ε. Schweizer szerint szadduceusi, farizeusi és apokaliptikus nézetek 
ütköztetéséről van szó. Lohmeyer viszont kitűnő példát lát az elbeszélésben arra, 
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hogy Jézus a rabbik módján tanított és érvelt. Szerintem a jelenlegi megfogal-
mazásban valóban érvényesül az őskeresztyén vitahelyzet, viszont nincs okunk 
kétségbe vonni, hogy a válasz Jézus egyértelmű állásfoglalására támaszkodik. -
A szakasz felépítése reflektált kompozícióra vall. A 26k vk. ugyanis megkettő-
zik a témát. Míg a 19-25 vk.-ben a feltámadás utáni helyzetről van szó, a két 
zárvers a felvetett kérdésen túllép és a szaduceusoknak a 18 v.-ben említett 
alapállását („hogy nincs feltámadás") cáfolja az írással. A gondolatmenet azonban 
így is egységes: a) a feltámadáshit nincs ellentétben az írással (19-25 vk.); b) a 
feltámadáshitet az írás igazolja (26k vk.). 

18 A színhely továbbra is a templom (27. v.). Az újabb vitapartnerek, a 
szadduceusok, a papi arisztokrácia tagjai. Közülük kerültek ki a főpapok. Ők al-
kották a szinedrium többségét. Politikailag a legrugalmasabb, minden helyzet-
hez azonnal alkalmazkodó s ezért a rómaiaknál befolyásos, a nép szemében el-
lenszenves csoport. Teológiailag viszont annál konzervatívabbak. A pietista 
jellegű farizeizmussal szemben ők képviselték a legmerevebb ortodoxiát. Teo-
lógiájuk középpontjában a kultusz állt. Csak az írott Törvény tekintélyét ismer-
ték el. A szájhagyományt elvetették, amit viszont a farizeusok nagyra értékel-
tek. Tagadták a feltámadást, angyalok, démonok létezését, ugyancsak a farizeu-
sokkal szemben (vö. ApCs 23,8). A szombat megünneplését még a farizeusok-
nál is szigorúbban vették. Körükhöz írástudók is tartoztak. A szinedrium ítélke-
zéseinél ők képviselték a legszigorúbb álláspontot. Jézus halálra ítélésében is ők 
játszották a főszerepet (vö. 14,55; 15,3.11.31 stb.). Jeruzsálem pusztulásával eltűn-
tek a zsidóság életéből és ezután a vallásos életet a farizeusok és azok írástudói 
irányították. Az evangélisták kortársai már ezek voltak. Az evangéliumokban 
ezért esik nagyobb hangsúly rájuk, mint Jézus első számú ellenségeire (vö. 
2,6.16; 3,6 stb.). 

19 Itt is Mózes írott törvényére hivatkoznak („nekünk"!). A szabadon, nem 
szó szerint idézett hely azzal a céllal engedi meg az ún. sógor-házasságot (3Móz 
20,21 tiltja!), hogy a férfi-utódlást biztosítsa. 20-22 A gúnyos szándékkal kita-
lált eset jellemzően mutatja, hogy a zsidó írástudomány milyen mesterkélt mó-
don közelítette meg a teológiai kérdéseket. Ugyanakkor példázza a maradékta-
lan törvénybetöltést is (7 a teljesség száma!). 23 Hasonló kérdésfeltevéssel 
persze a farizeusi írástudományban is találkozunk, ahol pozitív választ is adtak 
rá. Pl.: „Az az asszony, aki ebben a világban kétszer ment férjhez, az elsőnek 
adatik vissza." A szadduceusok ajkán azonban a feltámadás lehetetlenségét 
fejezi ki: Mózes törvényének pontos megtartása (ez a vitapartnerek közös bázi-
sa) abszurd helyzetet jelentene a feltámadás után, ha valóban volna ilyen. Va-
gyis arról a reflexív logikáról van szó, amely szerint ha a következmény lehetet-
len, a kiindulás is az. 24 Jézus kemény válasza a rabbik stílusában kérdő formá-
ban hangzik és tudatlansággal vádolja ellenfeleit: éppen ők, az íráshű ortodoxok, 
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nem isménk igazán az írásokat, sem Isten hatalmát. Ez a szakasz teológiailag 
legmélyebb pontja, amely alapvetően eltér és túlmegy a zsidóság írásszemléle-
tén, Jézusra viszont annál jellemzőbb. Nem az írás dönt a feltámadás kérdésé-
ben és teszi lehetővé a feltámadáshitet. Nem is ez a dolga, hanem az, hogy val-
lást tegyen Isten hatalmáról (δυναμις = dünamisl), amely messze fölötte áll 
minden emberi lehetőségnek és elképzelésnek. Az ellenfelek azért nem isme-
rik az írást, mert ezt a legfontosabbat nem fedezték fel benne, pedig Izrael 
egész története Istennek ezt az emberi képességeket túlszárnyaló, titokzatos 
hatalmát tanúsítja. Aki a feltámadás kérdésében ezzel nem számol, az az emberi 
spekulációk lehetőségei között reked meg és ezért alapvető tévedésben van. 25 
Isten hatalmának végtelen lehetőségeihez tartozik, hogy a feltámadás után egé-
szen új, a földivel összehasonlíthatatlan létformát teremtsen az ember számára. 
Ezt illusztrálja a házasodó emberek és a mennyei angyalok összehasonlítása. 
Egyben ez éppen a konkrét cáfolat a szadduceusok érvelésére, amely arra a 
hamis feltámadáshitre támaszkodik, hogy a feltámadás egyszerűen visszahelyezi 
az embert a földi viszonyok közé. Ez a vulgáris elképzelés főként a farizeusokra 
volt jellemző. Jézus itteni álláspontja viszont az apokaliptikus jellegű kegyesség 
képzeteihez áll közel. Ezek szerint az angyalok a mennyben nem esznek, nem 
isznak, nem is házasodnak. Találkozunk azzal a nézettel is, hogy a halottak a 
feltámadáskor angyalokká lesznek. Az angyalok említése bizonyára célzatos a 
szadduceusokkal kapcsolatban. 

26 Miután cáfolatot nyert az az állítás, hogy Mózes törvénye és a feltáma-
dáshit között ellentét van, most pozitív írásbizonyíték következik a feltámadás 
mellett, éspedig éppen a szadduceusok által legfőképp tekintélynek elismert 
(19. v.) Mózes könyvéből. A negatív kérdő forma („nem ohastátok-e?" vö. 11,17; 
12,10) ismét arra céloz, hogy nem ismerik jól az írásokat (24. v.), tehát megszé-
gyenítő szándékú. Az eredeti íráshely (2Móz 3,6) Isten kiválasztó hűségéről 
szól, amelyet már megbizonyított az ősatyák, Ábrahám, Izsák és Jákób életében, 
és meg fog bizonyítani azzal is, hogy Izrael népét kimenti az egyiptomi nyomo-
rúságból. 27 A sajátos egzegézis azonban nem erre az üdvtörténeti perspektívá-
ra gondol, hanem arra a régi zsidó szemléletre céloz, amely még nem ismerte a 
feltámadáshitet és az ember Istennel való kapcsolatát kizárólag a földi életre 
korlátozta (vö. Zsolt 6,5k; 30,10; 88,1 lkk; 115,17k; Ézs 38,18). Ez az immanens 
vallásosság páratlan az egész vallástörténetben, összefügg viszont azzal az 
ugyancsak páratlan jelenséggel, hogy a zsidóság az Istennel való kapcsolat min-
den részletét a történelem síkján realizálta és élte át. A feltámadáshit Izraelben 
viszonylag későn, a Kr. előtti utolsó századokban terjedt el perzsa hatásra. Jézus 
korában már általános volt a nép körében. Viszont éppen a szadduceusok őriz-
ték a régi szemléletet: Isten „nem a halottak Istene, hanem az élőkf'. Az itteni 
egzegézis tehát a saját fegyverükkel győzi le őket, amikor a mondatnak az írásra 
támaszkodva új, éppen ellenkező értelmet ad: ha Isten csak az élők Istene, ak-
kor kell, hogy az ősatyák is éljenek, mert az írás Istent az ő Istenüknek nevezi. 
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Ha pedig élnek (s ezt a következtetést az elbeszélő már az olvasóra bízza), ak-
kor fel is kellett nekik támadniok, hiszen meghaltak. - Ε számunkra idegen, a 
zsidó írástudományra viszont annál jellemzőbb, spekulatív egzegézis mögött 
egyszerű és mély teológiai gondolat áll: Isten és az ember kapcsolatának nem 
vethet véget a halál, mert Isten nagyobb a halálnál. Ez az, amit a szadduceusok 
nem ismernek fel, s ez az ő legnagyobb tévedésük (vö. 5,39 magy.). 

63. Kérdés a legfőbb parancsolatról - 12,28-34 (Mt 22M^0; Lk 10,25-28) 

(28) És odament egyik írástudó, aki hallotta vitatkozásukat és tud-
ta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik az első paran-
csolat valamennyi közül? (29) Jézus így felelt: A z első ez: Halld, Iz-
rael, az Úr a mi Istenünk, egyetlen Úr, (30) szeresd azért az Urat, a 
te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és telje* 
erődből. (31) A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 
Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat. (32) És ezt mondta neki az 
írástudó: Jól van, Mester, helyesen mondtad: ö az egyedüli és nincs 
más rajta kívül (33) és szeretni öt teljes szívből, teljes elméből és tel-
jes erőből és szeretni a felebarátot, mint önmagunkat, sokkal több 
minden égő és véres áldozatnál. (34) És Jézus, látva, hogy értelmesen 
felelt, ezt mondta neki: N e m vagy messze Isten országától. És többé 
senki sem merte őt megkérdezni. 

Vö. a 29k vk.-hez: 5Móz 6,4k; a 31. v.-hez: 3Móz 19,18; a 33. v.-hez: lSám 15,22 

A bevezető helyzetrajz és a záró mondat ezt a szakaszt is az előző vitabeszé-
dekhez kapcsolja, noha itt nincs szó vitáról. Az írástudó egyetért Jézussal a fel-
támadás kérdésében. Kísértő szándék nélkül kérdez tovább, és a válasszal ismét 
egyetért. Jézus meg is dicséri. Márk tehát ezzel a párbeszéddel pozitív kicsen-
gést ad a vitabeszédeknek. Jézus tanításbeli fölénye a zsidó vallásos vezetőkkel 
szemben olyan nagy, hogy közülük egy - éspedig éppen az írástudomány egy 
szakértője! - Jézus oldalára áll. Egyúttal az is hangsúlyt nyer így ismét, hogy 
maga az írás is Jézus oldalán áll (vö. 11,17; 12,10.26), mert tanítása az írás szava-
ival is elmondható, tehát „írásszerű" (vö. 11,1-11 bevezetését.). A Jézus ilyen 
fölényes győzelmével végződő vitasorozat sajátos kontrasztot jelent a szenve-
déstörténetre tekintve: Jézus gyilkosai a vesztesek! Tettük jogtalan, mert 
szemben áll az Isten akaratát hirdető írással (vö. l,40kk magy.). Ezért Jézus 
halála ítéletet jelent számukra (12,9). Viszont Márk éppen e befejező, mindvé-
gig pozitív párbeszéddel azt is kifejezi, hogy a Jézus által hirdetett új kegyesség 
nyitva van és elfogadható a zsidó nép minden rétege, még a régi, megítélt ke-
gyesség képviselői, az írástudók számára is. Itt is kitűnik, hogy Márk a minden 
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népből, tehát zsidókból és pogányokból álló világegyház perspektívájában gon-
dolkodik. Teológiája „ökumenikus" teológia (vö. 9,38kk; 11,25; 12,12; 13,10; 
14,9 magy.). 

Tanulságos a szakasz hagyománytörténeti egybevetése a nagyszinoptiku-
sokkal. Nem vállalják Márk koncepcióját. Számos ponton együtt térnek el 
Márktól. Ez arra vall, hogy bár kétségtelenül ismerték Márk változatát, ismer-
hettek egy másik, Q-változatot is, és erre támaszkodnak. Legfőbb eltérésük 
Márktól az, hogy az írástudót (mindkettőnél: νομικος - nomikosl) nem pozití-
ven, hanem kísértő szándékú ellenségként szerepeltetik. Ezért szükségképpen 
elhagyják Jézus dicséretét is (Márk: 34. v.). így elmarad az a márki vonás is, 
hogy az írástudó megismétli Jézus válaszát (Márk: 32k vk.). Persze egyébként 
Máté és Lukács is osztják Márk világperspektíváját, amelybe a zsidó nép is be-
letartozik, de szerintük ez csak húsvét után lesz aktuális (vö. Mt 28,19; Lk 
24,47). De Máté és Lukács sem egyeznek mindenben. Sőt míg Máté a Q-
változatot egyezteti Márkéval, Lukács az egész szakaszt kihagyja a vitabeszédek 
sorából (noha Márk nyoma megmaradt nála! vö. Lk 20,39k), és egy korábbi ösz-
szeftiggésbe helyezi, Mátétól is jelentősen eltérő koncepcióval (Lk 10,25kk): 
nem Jézus, hanem a törvénytudó mondja ki a kettős parancsolatot, és kérdésére: 
„Ki az én felebarátom?" Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszol. 
Lukácsnál tehát nem a kettős parancsolat hangsúlyos - azt az írástudó is ismeri! 
- , hanem a „felebarát" fogalma, amelyet Jézus a példázattal megszabadít a zsidó 
partikularizmustól. Ez a lukácsi koncepció jól tükrözi az elbeszélés sorsát az 
őskeresztyénségben. Csupán ÍJános 4,20k-ban találkozunk ugyanis a kettős pa-
rancsolat visszhangjával, egyébkén pedig csak az „önállósult" második nagy 
parancsolattal (vö. Rm 13,8kk; Gal 5,14; Jak 2,8). Ennek bizonyára az az oka, 
hogy az első nagy parancsolat a zsidó monotheizmust hirdeti, ami elégtelen volt 
a zsidó és keresztyén hitfogalom megkülönböztetésére és a keresztyén Krisz-
tus-hit kifejezésére. Ez viszont azt jelenti, hogy az elbeszélést nem őskeresz-
tyén teológiai érdek hozta létre. A három szinoptikus változat mögött tehát Jé-
zus életének valóságos eseményét kell feltételeznünk, ha az eltérő koncepciók 
miatt nem is tudjuk azt pontosan körülhatárolni. A kettős parancsolat kiemelé-
sének és összekapcsolásának rendkívüliségét kétségbe szokták ugyan vonni a 
rabbinista irodalomban található párhuzamok miatt. Ezek azonban nemcsak 
ritkák, de minőségileg is eltérnek és alatta maradnak Jézus itt megszólaló párat-
lan tanításának. Márk változatának néhány speciális vonása is inkább vall ere-
detiségre, mint húsvét utáni teológiai érdekre (lásd a magyarázatot!), Lohmeyer 
feltételezi, hogy a párbeszéd eredetileg nem jeruzsálemi, hanem galileai ha-
gyomány volt. Talán az eredeti helyszín is Galilea lehetett, ahol - a templomtól 
távol! - a kegyesség gyakorlásában de facto nagyobb hangsúly volt az etikumon, 
mint a kultuszon (33. ν.). A jeruzsálemi színhellyel Márk fokozza a kontrasztot s 
emlékeztet 1 l,15kk-ra. 

261 



63. Kérdés a legfőbb parancsolatról - 12,28-34 

28 Az evangéliumokban páratlan, hogy egy írástudó Jézus oldalára áll. A 
redakcionális indoklás szerint farizeus lehetett, ui. a feltámadás kérdésében ők 
álltak éles ellentétben a szadduceusokkal. A kérdés, a farizeusi írástudomány 
mentalitásához mérve, merész. Annak fő tendenciája ugyanis nem az összefogla-
lás volt, hanem a részletezés. Ezért bontották egyre több, összesen 613 szabály-
ra a Tórát. Ebből 365 tilalom (az év napjainak száma szerint). Egészen ritkán és 
mellékesen fordult elő, hogy a rabbik valamilyen rendező elvet kerestek, amely 
eligazít a sok szabály között. De ilyenkor sem gondoltak arra, hogy egy ilyen elv 
helyettesítené vagy éppen feloldaná bármelyik szabályt, amelyek között 
egyébként megkülönböztettek nagy és kicsi, nehéz és könnyű parancsolatokat. 
A kérdés eredetileg talán ilyen megkülönböztetésre vonatkozott. Megfogalma-
zását azonban bizonyára befolyásolta a felelet is. 29 Jézus válasza abból az ösz-
szefoglaló, summázó tendenciából fakad, amely az ő törvényszemléletét éppen 
a zsidó írástudománnyal szemben jellemezte. Az „első", azaz legfőbb parancso-
latot, amely minden egyebet relativizál, háttérbe szorít, a zsidó férfiak által na-
ponta kétszer elmondott, ún. Sömá-ban találta meg (= 5Móz 6,4-9; 11,13-21; 4 
Móz 15,37-41). Válasza ennek első részét idézi („sömá" = „Halld...!"). A kezdő 
mondatot Máté és Lukács kihagyják. Nem valószínű, hogy Jézus is kihagyta 
vplna. Nyilván koncepciójukkal függ össze a kihagyás. Márknak fontos, mert a 
többistenimádó pogány világban a monötheizmust hirdeti. De egyúttal alapot 
ad a kettős parancsolatnak. Isten kiválasztó szeretetére utal, amely megelőz 
minden emberi aktivitást. Nincs emberi indoka. Egyszerűen „hallani" kell, 
hogy Isten „a mi Istenünk", azaz szeretetközösségébe fogadott minket. 30 
Ezért várja és kívánja, hogy az ember is szeresse Őt egész lényével, teljes eg-
zisztenciájával. Az antropológiai részletezés, amely az eredeti helyen háromtagú 
(szív, lélek, erő), nem hangsúlyos, bár rabbik szokták külön-külön magyarázni, s 
talán ennek során jött létre a négytagú szöveg. Hangsúlyosabb az „egész" szó 
ismétlődése: Isten a teljes emberre igényt tart s az ember éppen ebben a 
viszontszeretetben válik „egész" emberré (Lohmeyer). 

31 Az írástudó az „első" parancsolatról kérdezett. Jézus azonban egy 'máso-
dikat" is hozzáfűz, ugyancsak a Tórát idézve (3Móz 19,18). A felebaráti szeretet 
parancsát a rabbik közül is többen kiemelték, mint különlegesen fontosat. Jézus 
válaszában azonban az a páratlanul új és egyedülálló, hogy ezt hozzáköti az el-
sőhöz és a kettőt együtt, elválaszthatatlanul emeli minden más parancsolat fölé: 
„Nincs más, ezeknél nagyobb..." a kettő együtt áll vagy esik. Nem lehet Istent 
szeretni a felebarát szeretete nélkül. Az istenszeretet az emberszeretetben rea-
lizálódik és marad igaz (vö. l jn 4,20k). Ez az összekapcsolás tehát kizár minden 
öncélú, kultikus vagy misztikus vallásosságot, amely az embertársaktól függet-
lenül akar Istennel kapcsolatban lenni - s ebben van páratlan vallástörténeti 
jelentősége. Ugyanakkor fontos figyelnünk a sorrendre. A felebaráti szeretet a 
„második". Vagyis nem önálló, önmagából élő teljesítmény, hanem az „első-
ből", az Istennel való szeretetközösségből születik és él. Jézus válaszában tehát 
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egy sajátos, belső mozgásról, folyamatról van szó, amely Istentől indul el és a 
felebarátnál ér célba. Isten azzal nyilvánítja ki szeretetét, hogy „a mi Istenünk-
ké" lesz, vagyis pártunkra áll és javunkra cselekszik. A kettős parancsolat pedig 
arra hívja fel a megszólított embert, hogy vegyen részt ebben a folyamatban és 
teljes egzisztenciájával álljon rendelkezésére az emberszerető Istennek. így 
foglalja egybe Jézus a szeretetben az ember viszonyát Istenhez, és a felebarát-
hoz, s így jut érvényre igazán a felebaráti szeretet ótestamentumi mértéke: 
„mint magadat". Az önszeretetet nem kell senkinek tanítani. Az élethelyzetek 
végtelen lehetőségei között mindig biztosan választja azt, ami neki a legjobb. 
Nem ismer kivételt és engedményt. így kell a felebarátot szeretni! Ε mérték 
alatt valóban nincs szükség részletező szabályokra, utasításokra, amelyekből 
bármily sok is kevés ahhoz, hogy az élet minden helyzetét kifejezzék és taná-
csolják. Az önszeretet mértéke minden konkrét helyzetben kéznél van és biztos 
tanácsot ad. Mt 7,12 mutatja, hogy Jézus mennyire tudatosan reflektált az ótes-
tamentumi igének erre az iránymutatására. 

32k Az írástudó a teljes egyetértés jeléül megismétli Jézus válaszát. Rabbik 
módjára nem mondja ki Isten nevét. A megértést jelzi az is, hogy nem szó sze-
rint, hanem csak tartalmilag ismétli Jézus szavait és azonnal alkalmazza is a 
templomi kultuszra. Hasonló kultuszkritika már az Ótestamentumban is meg-
szólal (vö. lSám 15,22; Péld 21,3; Ézs 1,11; Hózs 6,6). Itt azonban a szembeállí-
tás radikálisabb. A „sokkal több" nem mennyiségi, hanem minőségi különbséget 
jelent. „Minden...áldozat" helyettesíteni akarja az embert. A szeretet kettős 
parancsa viszont magát az embert igényli Isten és a felebarát számára. Bármi-
lyen nagy tehát az áldozatok száma, a szeretetből még semmi sem történt meg. 

34 Most Jézus helyesel. Megállapítja az írástudóról: „Nem vagy messze Isten 
országától." Sehol sem találunk hasonló jézusi mondást. Értelmezése ezért ne-
héz és bizonytalan. Tény, hogy Jézus itt is úgy szólal meg, mint aki Isten orszá-
ga ügyében illetékes és dönt az ember felől (vö. 10,15 magy.). Vitatott viszont, 
hogy a „nem vagy messze" pozitív értelmű-e, tehát egyszerűen neki ígéri Isten 
országát, vagy negatív értelmű, azaz valami még fennálló hiányra, a még megte-
endő „utolsó lépésre" (E. Schweizer) vonatkozik. Valószínűleg a pozitív értelme-
zés helyesebb. A mondat ugyanis szoros összefüggésben van az előzményekkel. 
Jézus a szeretet kettős parancsával a „közeljött Isten országa" (1,15) életrendjét 
hirdeti. Az írástudó ezt elfogadta. így a negatív formulázás („Nem vagy mesz-
sze...") nem valami hiányosságra céloz, hanem megkülönböztetést jelent azok-
tól, akik - mint a többi írástudó - „messze" vannak Isten országától, mert Jézust 
és az ő tanítását elvetik. (Objektíve persze hozzájuk is „közel van Isten országa" 
1,15 szerint, de ítéletükre. Vö. 12,40.) A mondat tehát, rejtve, Jézus személyé-
nek titkát is érinti: vele Isten országa a jelen döntésre hívó eseményévé lett. Itt 
van az, aki Isten új kinyilatkoztatását hozza. Tanítása megítél és régivé tesz 
minden emberi vallásosságot. Erre az isteni fölényre céloz a vitabeszédeket 
lezáró mondat is: „Többésenki sem merte őt megkérdezni." A viták során mindenki 
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megszégyenült, és kitűnt, hogy neki senki sem lehet vitapartnere. Egyedül ő a 
,Mester" {32. v.). 

Jézus titkáról szól a következő szakasz is. 

64. Jézus kérdése a Krisztus titkáról - 12J5-3 la (Mt 22,41^5; Lk 20,41-44) 

(35) És Jézus megszólalt és azt mondta, amikor a templomban ta-
nított: Hogyan mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid Fia? 
(36) Maga Dávid mondta a Szentlélek által: Szólt az Úr az én 
Uramnak: Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá vetem. (37a) 
Maga Dávid mondja ót Úrnak, akkor mennyiben fia neki? 

Vö. a 36. v.-hez: Zsolt 110,1 

Márk szerkesztése újabb fordulatot vesz. Jézus elnémította ellenfeleit (34b). 
Most ő kérdez és tanít, de úgy, hogy ellenségei nincsenek már jelen. Tanításá-
nak célja az, hogy az írástudók „dogmatikájától" (35-37a) és „etikájától" (38kk) 
elkülönítse a sokaságot (37b) és a tanítványokat (43. v.). Márk nyilván saját kora 
egyházának is felhívást ad ezzel a zsidó írástudománnyal való szakításra. 

35 A színhely eddig is a templom volt, ahol Jézus 11,17-től kezdve „tanít". 
Márk a két adat megismétlésével hangsúlyt ad Jézus utolsó, nyilvános szereplé-
sének, amelyre 14,19 szó szerint visszautal (εν τω ιερω διδάσκων = en tó hieró 
didaskón). 

A felvetett kérdésnek - szokatlan módon - nincsenek címzettjei. Márk csak 
37b-vel, utólag kapcsolja a sokasághoz. Ez arra vall, hogy az egész szöveget az 
őskeresztyén katechézisből vette át, ahol a kérdés nem mint Jézus, hanem mint 
a tanító egyház kérdésfelvetése szerepelt. Ε formai megfigyelést méginkább 
megerősíti a kérdés tartalma, amely Jézus életében realizálhatatlan. A dávid-
fiúság ui. a zsidó, vallásos-nacionalista Messiás-várás lényegéhez tartozott. Jézus 
az egész várakozást elutasította magától (vö. 8,29-33 magy.) s ez kizárja, hogy a 
két fogalmat valamilyen okból szétválasztotta vagy éppen szembeállította volna. 
A zsidó Messiás-fogalom ilyen felbontása és átértékelése húsvét után kezdő-
dött, amikor az ősgyülekezet a vádból hitvallást formált és a „Krisztus" címet a 
megfeszített és feltámadott Jézusra alkalmazta. A mai kutatók nagy része 
egyetért abban, hogy az itteni kérdésfelvetés az őskeresztyén krisztológia egy 
sajátos darabja, amely a már keresztyén értelmű „Krisztus" címet elválasztja a 
zsidó, nacionalista Dávid Fia-krisztológiától és a „Kyrios"-krisztológiához kap-
csolja. 36 Ennek eszköze az írásbizonyítéknak az a sajátos, spekulatív módja, 
amely Jézusra nem volt jellemző, annál inkább a zsidó és az őskeresztyén írás-
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tudományra. A LXX-t idéző zsoltárvers a görögül beszélő, hellenista zsidóke-
resztyénségre utal. Ezek körében fogalmazhatták a szöveget. A hellenista zsidó-
ságra volt jellemző az inspirációs (rásszemlélet is, amely pogány eredetű, és az az 
ősi vágy nyilatkozik meg benne, hogy az ember Istent az írás betűjébe zárva 
körülhatárolja, megfoghatóvá és ellenőrizhetővé tegye. Az ótestamentumi, pró-
fétai kegyességtől idegen ez az írásszemlélet. Különösen alkalmas eszköze volt 
viszont a rabbinista jellegű vitatkozásoknak, mert az érvelésnek súlyt és külső, 
kötelező erőt adott. A Szentlélek mintegy garantálja az érvelést, amely önmagá-
ban többnyire gyenge volt, mint itt is. A hellenista keresztyénségben is elter-
jedt ez az írásszemlélet, bár az ÚT-ban viszonylag ritkán találjuk (vö. ApCs 1,16; 
4,25;28,25; Zsid 3,7; 10,15). Ennek ellenére az egyházat is elkísérte mindmáig. 
Maga a zsoltár - felirata szerint Dávidé - eredetileg ún. király-zsoltár. A zsidó-
ság sohasem vonatkoztatta a Messiásra. Az ÚT viszont annál többször használja 
a feltámadott Jézus isteni méltóságának és mennyei dicsőségének írásbizonyí-
tékaként (vö. 14,62; ApCs 2,34; lKor 15,25-28; Kol 3,1; Zsid 1,13; IP 3,22 stb.). 
Az inspirációs írásbizonyítás fenti formája persze számunkra elavult. Fontos 
viszont, amit kifejez: Jézus személye és jelentősége nem fér bele földi, emberi 
kategóriákba, hanem csak isteni mértékkel mérhető. Benne magával Istennel 
szembesülünk. Ezért nevezzük őt „Urunknak". 

37a A záró kérdés rámutat az írásbizonyíték döntő pontjára: Dávid is 
„Úrnak" nevezte a Messiást, vagyis nem úgy tekintett rá, mint aki földi király-
ként uralkodik, hanem - akárcsak a keresztyének - mint emberfeletti, Isten 
oldalára tartozó lényre. Ezzel cáfolatot nyer a zsidó írástudománynak az az állítá-
sa, hogy Jézus nem lehet a Messiás, mert nem Dávid trónjára ülő, nemzeti ki-
rályként jelent meg. Az írástudók Messiás-fogalma tehát Dávid szerint is téves. 

Röviden utalnunk kell még arra, hogy a textusnak a mai kutatásban nagy 
irodalma és számos, eltérő értelmezése van. Több magyarázó szerint pl. csak 
olyan környezetben keletkezhetett, ahol nem tudtak arról, hogy Jézus Dávid 
családjából származón s ebből az alapállásból védték Jézus Messiás-voltát, hogy 
ti. a Messiás fogalmához nem tartozik hozzá a „dávidfiúság". Ha a textust ön-
magában nézzük, akkor valóban lehetségesnek tűnik ez az értelmezés (vö. Jn 
7,41k!). Az evangélisták azonban már biztosan nem így értették, hiszen tudnak 
Jézus dávidi származásáról (vö. Mt 1,1.16k; Lk 1,27; 2,4; Mk 10,47k stb.). Való-
színűleg erre utalnak a πως = pós (35. v.) és a πο9εν = pothen (37a) kérdőszavak, 
amelyeknek helyes fordítása eszerint: „hogyan? mennyiben? milyen értelem-
ben?" Vagyis a textus nem vonja kétségbe, hogy az „Úr Krisztus" Dávid Fia, 
csupán az írástudók nemzeti, politikai értelmű Dávid Fia-krisztológiáját utasítja 
el. Viszont nem ad feleletet magára a kérdésre, hogy akkor végül is milyen érte-
lemben Dávid Fia a Messiás. Ε nyitva hagyott kérdésre több kutató (Con-
zelmann, Hahn, Ε Schweizer) az ún. „kétfokú krisztológia" fogalmával felel. „Földi 
életében Jézus a Messiás, azaz Dávid Fia. Azután felmagasztaltatott Dávid Urá-
vá, azaz Isten Fiává. Rm l,3k" (Conzelmann). A kétfokú krisztológia feltételezé-
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se azonban aligha helyes, legalábbis Márknál, ő - éppen a zsidó várakozásokkal 
szembeállítva - úgy tekint Jézusra, mint aki Isten Fia volt már egész földi útján 
is, de a keresztig elrejtve, félreismerve. Ezért nála - a nagyszinoptikusoktól 
eltérően - a Dávid Fia címnek egyáltalán nincs messiási jellege, krisztológiai 
tartalma (vö. 10,47k magy.), sőt ez éppen az írástudók tévedése. Márk szerint 
Jézus „annyiban" Dávid Fia, amennyiben minden zsidó is az (vö. 11,10 magy.). 
Bizonyára így értette a nyitva hagyott záró kérdést. 

Végül Márk összefüggésében figyelnünk kell még néhány vonásra. Márknak 
fontos, hogy Jézus harmadik személyben beszél a „ Krisztus"-ról és nem utal 
önmagára. így az egész kérdésfeltevés rejtélyes jelleget kap, megőrzi a messiási 
titkot (vö. 8,30) s előre utal a titok feloldásának a helyére, a keresztre. Ez az 
előreutalás krisztológiailag azt jelenti, hogy amiként a szenvedéstörténetben 
szemben áll a zsidó vezetők vádja („zsidók királya, Izrael királya"), a százados 
vallomásával („Isten Fia"), úgy áll szemben itt az írástudók helytelen 
krisztológiája (Messiás = Dávid Fia) a Szentlélek bizonyságtételével (Messiás = 
Úr>. Ε párhuzamból kitűnik, hogy miért állította Márk ezt a szakaszt a jeruzsá-
lemi vitabeszédek végére. Azért, hogy megmutassa a vitabeszédek és a szenve-
déstörténet összefüggését: a vitapartnerek ellenséges szándéka akkor jut majd 
csúcspontjára, amikor Jézust saját krisztológiájukkal vádolják, amelyet Jézus itt 
nyilvánvalóan elutasított. Jézus tehát ilyen értelemben is „mások bűnéért" halt 
meg a kereszten. A fenti párhuzam ugyanakkor fényt vet a szereplő krisztológiai 
címek márki értékelésére is. A Krisztus címet, amely az ő idejében már Jézus 
tulajdonneve (1,1), elszakítja a zsidó, nacionalista messianizmustól, amely a 
„Dávid Fia", „zsidók, ill. Izrael királya" megjelölésekben jut kifejezésre, és az 
„Úr", ill. „Isten Fia" címekkel új, világigényes és transcendens tartalmat ad 
neki. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Márknál az „Úr" megjelölés az „Isten Fia" 
címre céloz, és a kettő azonos jelentésű. Ezért indokolt több kutató feltételezé-
se, hogy a mi textusunkban a Messiás „fiúságának" kérdése (vö. Mt még világo-
sabb fogalmazását: „kinek a Fia?") mögött a „Dávid Fia" - „Isten Fia" ellen-
tétpár rejlik a fent leírt szembeállítással. Mint láttuk, ez a szembeállítás Márk-
nál a kereszten kulminál, vagyis ott tűnik ki, mit jelent az, hogy Jézus „Úr" és 
„Isten Fia". Ez Márk krisztológiájának végső kontrasztja, amelyet felismerni és 
megvallani - valóban a Szentlélek munkája. 

65. Jézus óv a hamis kegyességtől - 12J7b-40 (Mt 23,5kkl4; Lk 11,43; 20,45kk) 

(37b) És a nagy sokaság szívesen hallgatta öt. (38) És ezt mondta 
tanításában: őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek díszruhák-
ban járkálni és a köszöntéseket a piactereken, (39) az eleö helyeket a 
zsinagógákban és a főhelyeket a lakomákon; (40) akik felemésztik az 
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özvegyek házait és színlelésből hosszan imádkoznak, ezek majd sú-
lyosabb ítéletet kapnak. 

Lukács kisebb, stiláris változtatásokkal átveszi ezt a szakaszt. Máté viszont a 
Q-hagyományra és saját, külön forrására támaszkodva nagyszabású jézusi beszé-
det komponál az írástudók és a farizeusok ellen. Valószínű, hogy Márk is na-
gyobb gyűjteményt ismert Jézusnak a zsidó kegyességet kritizáló megnyilatko-
zásaiból. Válogatásra vall a szöveg nyelvtani nehézkessége. A nagyszinoptikusok 
párhuzamos szövegei eredetibbnek tűnnek. Ott szembe szól a kritika: „Jaj nék-
tek...!" Márk saját elbeszélése szituációjához formálja a szöveget. Vagyis: az már 
nem közvetlen vita az ellenfelekkel, hanem preventív tanítás a „sokaságnak" 
(és az egyháznak!). Az előző szakasszal való párosítás teológiai kapcsolást jelent: 
a téves krisztológiából téves etika, hamis kegyesség születik. Ennek logikus 
ellenpárjaként közli majd Márk az igaz kegyesség példáját a következő szakasz-
ban. - Persze nem volt minden írástudó ilyen! Sőt hasonló kritika itt-ott meg-
szólal a rabbinizmus irodalmában is. Ennek ellenére jellegzetes fogyatékossá-
gokról lehet szó, amelyek gyakran előfordultak. Márk általánosítása viszont ab-
ból adódik, hogy szemléltetni akarja a radikális szakítást Jézus és ellenségei, 
illetve a korabeli keresztyén és zsidó vallásosság között. - A szöveg kivonatos 
jellege és nyelvtani nehézkessége ellenére a felépítés kerek: óvás (38a), indok-
lás (38b-40a), fenyegetés (40b). 

37b A redakcionális megjegyzés biztosítja a folyamatosságot. Egyben ismé-
telten aláhúzza, hogy a nép Jézus oldalán áll, tehát Jézus haláláért a nép vezetői 
felelősek (vö. 11,18.32; 12,12; 14,2). Az egyház képe is tükröződik: azok tartoz-
nak hozzá, akik Jézust „szívesen hallgatják". - 38 Új ra hangsúlyt kap Jézus 
„tanítása", amely messze fölötte áll az írástudókénak (vö. 35. v. és 1,22), mert 
Isten végső kinyilatkoztatásaként hangzik. 

A βλεπετε = blepete Márk tipikus intő szava. 8,15-ben ugyanígy óvja Jézus a 
tanítványokat a farizeusok és Heródes kovászától, mert Jézustól politikai messi-
anizmust és azt igazoló isteni jelet követeltek. Itt az óvás erkölcsi jellegű. Az 
írástudók hamis kegyességének egyes vonásai negatíve utalnak a Jézus által 
hirdetett új erkölcsiségre. Mivel az összeállítás Márktól való, egyben tükrözik 
Márk erkölcsi tanítását is saját kora egyházának. 

Jézus az óvás indoklásaként három ponton kritizálja az írástudók magatartá-
sát. Az első a hiú dicsőséguágy. Ennek jellemzése a legbővebb. A στολή = stolé 
hosszú, díszes általvető (stóla), amelyet gazdagok, előkelők és tudós rabbik 
egyaránt viseltek, s ez a ruhadarab azonnal kiemelte őket az egyszerű viseletű 
tömegből. Elvárták a megkülönböztetett tiszteletadást a nyilvános helyeken, 
így a mindig forgalmas piactereken, a zsinagógákban és az étkezéssel egybekö-
tött családi vagy társadalmi együttléteken. A zsinagógákban fenntartott helyek 
voltak tekintélyes vagy hivatalos személyek számára. A feltűnésre törő magatar-
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tásnak szinte modern társadalomkritikája ez! A hamis társadalmi magatartás 
után az óvás második indoklása szociális bűnre mutat rá. Mint az akkori társadalom 
jogászai, a jogilag védtelen özvegyeknek tanácsokat adtak, amire egyébként a 
próféták is intenek (vö. Ézsl, 17.23; 10,2; Jer 7,6; 22,3), de nyilván gyakran visz-
szaéltek azok kiszolgáltatottságával. Talán arra a szokásra is lehet gondolni, 
hogy írástudókat asszonyok támogattak anyagilag, ahogy Jézust is (vö. Lk 8,2k; 
10,38kk), de ők a vendégbarátságot hálás szerénység helyett lelkiismeretlen ki-
zsákmányolásra használták. Leélték az özvegyeket. - A hiúság és kapzsiság 
mellett a harmadik indoklás a látszatkegyesség. Ma is élő, keleti szokás a profán 
nyilvánosság előtt való imádkozás, amelynek értékét és hatékonyságát fokozza a 
hosszúsága. Jézus ezt az imagyakorlatot kereken elutasította, mert egy Istenre 
mágikusan hatni akaró teljesítménykegyesség nyilatkozik meg benne, amely 
szükségképpen mechanikussá, lélektelenné lesz, és az embereknek mutogatja 
azt, ami egyedül Istenre tartozik (vö. Mt 6,1-18!). Jellemző rá, hogy jól megfér 
az özvegyek kizsákmányolásával. 

ítélethirdetés zárja a tanítást. A vallásos élet vezetőinek elsősorban kellene 
példát mutatniok az igaz kegyességre, ezért ítéli őket Isten súlyosabban (vö. Lk 
12,47k; Jak 3,1). Ugyanakkor a mondat feltételezi, hogy mindenki Isten ítélete 
alá kerül. Senkinek nem ad tehát alkalmat ítélkezésre. Jobb, ha Jézus tanításá-
nak tükrében mindenki a maga ítéletére készül (Mt 7,lkk). 

Ezzel végetér Jézusnak a zsidóság körében mondott, utolsó nyilvános tanítá-
sa, amelynek végső szava ez: κρίμα = krima (= ítélet)! 

66. Az igaz kegyesség példája -12,41-44 (Lk 21,1-4) 

(41) És leült a persellyel szemben és figyelte, hogyan dob pénzt a 
sokaság a perselybe; és sok gazdag sokat dobott. (42) És jött egy sze-
gény özvegy és két leptont dobott, azaz egy kodrantészt. (43) És 
odahívta tanítványait és azt mondta nekik: Bizony, mondom nektek, 
hogy ez a szegény özvegy többet dobott mindenkinél, aki dobott a 
perselybe. (44) Mert mindnyájan a feleslegükből dobtak, ez pedig az 
ínségéből mindent bedobott, amije volt, az egész vagyonát. 

Ε rövid megragadó elbeszélés itteni alkalmazása újabb példája Márk tudatos 
szerkesztő munkájának. Formailag az „özvegy" vezérszóval kapcsolódik az elő-
ző szakaszhoz. Tartalmilag éles kontrasztot jelent az írástudók hamis, látszatke-
gyességével szemben (40. v.). Visszacseng benne az első nagy parancsolat (vö. 
30. és 44. vk.: ολος = holosl). Az özvegy párhuzamban áll az „értelmes" írástu-
dóval. Ismét hangsúlyt kap az a gondolat is, hogy a nép nem tartozik a hamis 
úton járó vezetők oldalára (vö. 37b magy.). A megítélt templomban példázza az 
„új templom", a minden népből álló egyház új kegyességét (vö. 11,12-25). Fel-
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tűnik a tanítvány-motívum is. A tanítványoknak szóló, külön tanítás Márknál 
mindig a jövendő egyháznak szól. így a történetnek előkészítő jellege is van a 
13. fejezetre: csak az egészen Istennek adott élet tud kitartani mindvégig a végső 
idők megpróbáltatásai között (13,13). Sőt esetleg gondolhatunk a szenvedéstör-
ténetre is előre. Ott is a „sok gazdaggal" áll szemben az „egy szegény", aki egé-
szen Istennek adja magát (14,36). 

Az elbeszélés történetiségét a kutatók zöme kétségbe vonja két okból is. 
Egyik ok a számos vallástörténeti párhuzam. A korabeli indiai, görög és rabbi-
nista irodalomban is találunk hasonló elbeszéléseket, amelyek a szegény (öz-
vegy) áldozatát dicsérik és szembeállítják a gazdagokéval. Ezért a kutatók arra 
gondolnak, hogy egy ókori vándormotívumról van szó, amelyet Jézusra alkal-
maztak, vagy maga Jézus formált belőle példázat-elbeszélést, és ezt később, a 
hagyománytörténet folyamán valóságos történetté alakítottak (vö. ll,12kk 
magy.). A másik ok az, hogy az elbeszélés több ponton nem realizálható. Pl.: 
hogyan látta a bizonyos távolságra „ülő" Jézus, hogy milyen pénzdarabokról van 
szó és mennyiről? Honnan tudta, hogy az özvegynek a két lepton volt az összes 
vagyona?/. Jeremias megfigyelése szerint a párhuzamos elbeszélésekben is min-
dig „természetfeletti tudás fedezi fel a szegény ajándékának értékét". Tehát ez 
a vonás is a vándormotívumhoz tartozik. Schniewind mindezek ellenére mérle-
geli, hogy az elbeszélés mögött valóságos esemény állhat. Valóban elképzelhe-
tő, hogy Jézus egyszer megdicsért egy adakozó szegény asszonyt, és szembeállí-
totta a gazdagokkal, ami egyébként egész igehirdetésére és magatartására jel-
lemző volt (vö. 10,27 magy.). Sőt az is lehetséges, hogy más vidéken is történt 
hasonló, hiszen a szegény-gazdag kontraszt a valóságos élet tipikus vonása s 
ezért lett irodalmi témává is a vallásokon belül és kívül. Viszont kétségtelen, 
hogy az elbeszélés jelenlegi megfogalmazása a theios ű/rár-képzetvilág segítségé-
vel, a példázatokhoz hasonlóan, tanító szándékkal történt (vö. 11,1-11 magy.). A 
titokzatos, isteni hatalmú és bolcsességű Jézus látja meg az esetet és mondja el 
a tanulságot. Ő a nagy tanító, aki mindenkinél mélyebben látja és érti az ese-
ményeket. Máté kihagyja az elbeszélést. Oka bizonyára az, hogy ő az előző sza-
kaszból nagyszabású vádbeszédet formált (Mt 23), amelynek fenyegető, apoka-
liptikus hangvétele stílszerűen torkollik az apokaliptikus fejezetbe (Mt 24). 

Lukács, „a szegények evangélistája", átveszi az elbeszélést, de szokása sze-
rint rövidíti és stilárisan javítja Márkot. Azt a régebbi véleményt, hogy az elbe-
szélés eredetileg csak Lukácsnál szerepelt, s onnan került később Márk szöve-
gébe, kizárják a megfogalmazás márki jellegzetességei: 41. ν.: κατεναντι = 
katenanti = „szemben" jelentéssel csak Márknál fordul elő az egész Újszövet-
ségben; vö. 11,2; 13,3; - 42. v.: a λεπτον = lepton magyarázata; - 43. ν.: προσ-
καλεισθαι = proskaleisthai (= odahívni) márki fordulat Jézus fontos megnyilat-
kozásai előtt, főként a tanítvány-motívummal együtt; vö. 3,13; 6,7; 8,1.34; 10,42 
és 3,23; 7,14. Ez azt jelenti, hogy a talán szájhagyományból vett szöveget Márk 
jelentősen formálta. 
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41 A jeruzsálemi templomban, az „asszonyok udvarát" körülvevő oszlop-
csarnokban állt 13 trombita alakú persely. Ezekbe dobták az előírt és az önkén-
tes adományokat. Itt nyilván az utóbbiról van szó. A γαζοφυλακιον (-ειον) = 
gadzophillakeion szó szerint „kincsőrző" (gadza - perzsa szó « kincs). így nevez-
ték mind az oszlopcsarnokot (vö. Jn 8,20), mind a benne felállított perselyeket. 
Az adakozó nem közvetlenül dobta be a pénzt, hanem előbb az ott álló inspek-
ciós papnak megmondta az adomány célját és összegét. Mindezt az elbeszélés 
nem is sejteti és Márk már valószínűleg nem is tudta. - A perselyek 70-ben a 
templommal együtt elpusztultak. - Az egyszerű helyzetrajz csak a lényegre 
tekint: Jézus „figyeli" a perselyt! Meglepő, hogy Jézus „ül", mint a rabbik taní-
tás közben. Tehát „tanítás" következik! Az adakozás persze a valóságban nem 
ilyen koncentráltan, felvonulásszerűen történt. Az elbeszélő azért sűríti össze a 
sokaságot, hogy minél élesebb legyen a kontraszt: a sok gazdag között 42 jön az 
egy szegény, akinek kevéske adománya még csekélyebb lesz amazok sok pénze 
mellett. A kontraszt Jézust jellemzi: a gazdagok tömegében ő az egy szegényre 
figyel, aki ráadásul férj nélküli, védtelen özvegy. Ez a pártosság Jézus társa-
dalmi magatartásának legjellemzőbb vonása volt. - A lepton (= finom, vékony, 
kicsi) a legkisebb zsidó pénzérme, a peruta görög neve (Lk 12,59). Márk kör-
nyezetében bizonyára nem volt használatos, azért adja meg az értékét római 
pénzben. A kodrantés a latin quadrans (= negyedpénz, ti. az as negyedrésze) gö-
rögös formája. Ha a dénárt pl. 200,- Ft értékűnek vesszük, akkor a lepton 20 fil-
lér. Persze a vásárlóértéket tekintve az akkori és mai pénzek már összehasonlít-
hatatlanok. A kodrantész említését bizonyítékul szokták használni arra, hogy 
Márk evangéliuma Rómában keletkezett. Ez a pénzérme azonban nemcsak 
Itáliában volt használatos, hanem az egész római birodalomban. Éppen ezért 
jött létre a görögös formája. A pénzek görög nevét főként azért hagytuk meg a 
fordításban, mert a magyar 20 fillér fogalma egy darab pénzérmét juttat eszünk-
be. Itt viszont a 2 lepton két pénzérmét jelent, ami finom, előkészítő utalás az 
elbeszélés fő mondanivalójára, hogy ti. az özvegy, bár egyiket megtarthatta vol-
na, mindkettőt bedobta a perselybe. Tehát valóban az „egész vagyonát". - A 
például szolgáló történés ezzel véget is ér. 43 Következik a tanítványoknak s 
rajtuk keresztül az egyháznak szóló isteni tanítás, amelyet Jézus a „Bizony, 
mondom nektek" kinyilatkoztatás-formulával vezet be (vö. 3,28 magy.). A ta-
nítvány-motívum itteni megjelenése (11,27 óta nem volt szó róluk!) jelzi, hogy 
Jézus befejezte nyilvános tanító munkáját. Környezete a tanítványokra szűkül. 
Nekik ad még továbbadandó (13,37) tanítást a jövendőről (13. fejezet), halála 
titkáról (14,22kk), s végül tőlük is elhagyatva (14,50), egyedül megy a kereszt 
felé. - Az özvegy tettéről szóló tanítás két részre bomlik: értékelés (43b) és in-
doklás (44. v.). 

Az értékelés megfellebbezhetetlen, isteni döntésként hangzik, amely áthúz 
és megszégyenít minden emberi mértéket és összehasonlítást: „többet adott". 
Mennyiségileg nyilván a gazdagok adománya volt nagyobb. A „több" tehát mi-
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nőségi különbséget jelent (πλειον = pleion; vö. Mt 5,20!). A szöveg nem mondja 
ki, de sejteti, hogy Isten mértékéről van szó, hiszen neki szól az adomány (a 
templomi perselyek pénze istentiszteleti célokat szolgált!). Van tehát olyan 
„sok", amely Isten előtt kevés és olyan „kevés", amely Isten előtt sok. Miért? 

44 Az indoklás a , felesleget" és a „mindent" állítja szembe. Isten nem elégszik 
meg az ember „feleslegével", ő „mindent" akar, az egész embert. S ez valóban 
minőségi különbség. A szegény özvegy az első nagy parancsolatot példázza. 
Isten feltétlen, teljes szeretetét (12,30), vagyis a hitet. Gondtalan, csendes biza-
lommal adja magát egészen Isten kezébe, elengedve a legkisebb emberi bizto-
sítékot is. Most lett egészen szegény. De Isten szegénye! S az ilyeneket 
mondja „boldogoknak" (Mt 5,3) Jézus, aki az özvegy példájával tanítványait is a 
„minden" követelménye elé állítja (vö. 8,34kk; 10,21.28). Ebből a „szegény-
ségből" születik mindig az igaz kegyesség gazdagsága. 

Nyilvánvaló, hogy az elbeszélésnek ez a mondanivalója szimbolizálja a sze-
replőket. Nem minden szegény példája egyben a hitnek is és nem minden gaz-
dag a hitetlenségnek. De hogy ez a „szereposztás" mégsem véletlen, azt min-
den, Jézus szemével figyelő tanítvány tudja. 

67. Intő beszéd a végső időről - 13,1-37 (Mt 24; Lk 21,5-36) 

A jeruzsálemi vitabeszédek és a szenvedéstörténet közé Márk nagyszabású, 
jézusi beszédet iktat. A korábbi beszédekhez (4,1-34; 7,1-23; 9,33-50) hasonló-
an ez is kompozíció, azaz különböző típusú hagyományanyagok egybedolgozása. 
Ezeknek viszonylag kis része vezethető vissza Jézus igehirdetésére. Nagyobb 
részük az őskeresztyénségben keletkezett, és annak viszonyait tükrözi. Különö-
sen is feltűnő, hogy a beszéd jelentős része apokaliptikus anyag, s éppen ez kap 
kiemelt hangsúlyt. Vajon mi ennek az oka? Jézusról tudjuk, hogy eszhatologi-
kus igehirdetése alapvetően különbözött az apokaliptikus gondolkodástól. Ő 
Isten országa közelségét hirdette, amely - éppen az ő személyén keresztül 
(8,38) - a jelenben állít mindenkit végső, azaz üdvösséget vagy kárhozatot je-
lentő döntés elé. Ez a jelenre koncentrált eszhatológia kizár minden olyan vára-
kozást, amely az Istennel való találkozás végső alkalmát a jövendőbe helyezte, 
ezt a jövendőt különböző képzetekkel próbálta leírni, megragadhatóvá tenni, és 
ennek alapján a „vég" idejét kiszámítani, ahogy ez éppen az apokaliptikában 
történt (vö. 1,15 magy.). Láttuk, hogy Márk Jézus eszhatologikus igényét az 
„evangélium" fogalmával érvényesíti és aktualizálja saját jelene számára (vö. 
1,1; 1,14 magy.). Teológiai gondolkodására tehát nem az apokaliptika, hanem 
Jézus eszhatológiája jellemző. Ezért fel kell vetnünk a kérdést: hogyan viszo-
nyul ehhez az eszhatológiához a 13. fejezet apokaliptikus anyaga? Egyáltalán 
miért komponálta Márk ezt az apokaliptikus beszédet, amely apokaliptikus 
kérdésfelvetésével (4. v.) és anyagával elüt Márk egész teológiai koncepciójától 
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és ha elhagyta volna, nem hiányolnánk? Mi adott rá okot, és mit akar vele mon-
dani? Tény, hogy a Márk-kutatás egyik legbizonytalanabb területe ez a fejezet. 
A kiértékelések messzemenően eltérnek. Talán a legszélsőségesebb megoldás 
Marxsené. Szerinte Márk a zsidó háború idején ír (66-70), és konkrét felhívást ad 
a keresztyéneknek, hogy hagyják el Júdeát, ill. Jeruzsálemet, amelynek pusztu-
lása küszöbön áll, és gyülekezzenek Galileában, mert ott történik meg hamaro-
san Jézus paruziája. A. Suhl, aki osztja Marxsen véleményét, úgy látja, hogy 
Márk ebben a fejezetben valóban az apokaliptika szintjére esik vissza. Magam 
azoknak a kutatóknak a véleményét helyeslem, akik szerint Márk szerkesztői 
szándéka - Marxsen és Suhl megoldásával ellentétben - éppen az, hogy a Jézus 
paruziáját váró keresztyén reménységet megóvja apokaliptikus félreértésektől. 
Hogyan ragadható meg ez a márki szándék a fejezet szövegéből? A követke-
zőkben erre keresünk választ. 

1. Először is egy sajátos kapcsolásra kell figyelnünk. A végső időről és az 
Ember Fia megjelenéséről szóló apokaliptikus beszéd (5-27. vk.) a templom 
pusztulásának próféciájához (2. v.) kapcsolódik. Erre az összekapcsolásra céloz a 
tanítványok nehézkes fogalmazású kérdése is (4. ν.). A zsidó apokaliptikus vá-
rakozásokban Dániel könyve óta megtalálható az a gondolat, hogy a végső idő-
ben a templomot meggyalázzák (vö. Dán 12,8-13). így érthető, hogy apokalip-
tikus körökben a templomot fenyegető bármilyen veszély azonnal felszította a 
vég közelségének hangulatát. Nyilván így történt ez a zsidó háború idején is, 
amikor a római légiók Jeruzsálem ostromára készültek, s még inkább, amikor a 
templom ténylegesen elpusztult. Fel kell tételeznünk, hogy éppen ez utóbbi 
váltott ki az apokaliptikus gondolkodású zsidókeresztyénségben s rajtuk keresz-
tül az egész egyházban is olyan nagymértékű végvárást, amelyre a pogányke-
resztyén környezetben élő Márknak is reagálnia kellett. 

Érdekes adalékként megemlítjük, hogy a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet 
nem vett részt a politikai messianizmus végvárásából táplálkozó harcokban, 
hanem még az ostrom előtt kivonult a városból és Ciszjordániába, Pellába ment. 
A kivonulás - Eusebius szerint - mennyei kijelentésből nyert „jóslat" (χρησμός 
= chrésmos) alapján történt és valószínű, hogy Jézus közeli paruziájának várása 
motiválta. (Marxsen ezt a jóslatot azonosítja Mk 13-mal, sőt magával Márk 
evangéliumával). 

2. A fenti összekapcsoláshoz járul egy másik megfigyelés. A fejezet apoka-
liptikus anyagában olyan utalásokat, sőt utasításokat találunk (vö. 14-20. vk.), 
amelyek kifejezetten háborús helyzetre vonatkoznak. Marxsen éppen ezekben 
lát fontos támpontokat, amelyek alapján a fejezetet, sőt Márk egész könyvét a 
zsidó háború idején keletkezett, konkrét apokaliptikus felhívásként értékeli 
(lásd fent!). Ezt azonban kizártnak kell tartanunk. Háborús viszonyok között 
aligha lett volna mód, és a közeli paruzia várásában aligha lett volna értelme, 
hogy Márk ilyen méretű könyvet írjon. Ezért helyeselni kell azoknak a kuta-
tóknak a véleményét, akik szerint Márk földrajzilag távolról, időileg pedig visz-
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szafelé tekint Jeruzsálem pusztulására. Ugyanakkor joggal tételezi fel számos 
kutató, hogy Márk a fejezet apokaliptikus anyagát nem szabadon formálta, ha-
nem olyan írásos forrást használt, amelyben még a fenti utasításoknak reális 
érvényük volt. írásos forrásra vall a 14. v. felhívása is: „Aki olvassa, értse meg!" 
Márk nyilván ismert egy olyan apokaliptikus „röpiratot", amely a júdeai és jeru-
zsálemi zsidókereszyénségben már a háború kezdetén közkézen foroghatott, a 
templom várható pusztulását s az azt követő paruziát jövendölte, a templom 
pusztulása után pedig tovább fokozta az apokaliptikus végvárás feszültségét 
immár az egész egyházban. Márk, aki maga is a paruzia városában élt, nem utasí-
totta el mindenestül ezt a röpiratot. Ezért vette fel saját szövegébe, de úgy, 
hogy kritikailag értékeli és saját eszhatologikus szemlélete alapján átformálja. 

A röpirat eredetéről különböző feltevések vannak. Lehet, hogy azonos azzal 
a „jóslattal", amelynek alapján a jeruzsálemi gyülekezet kivonult a városból. 
Lehet, hogy egy másik, ugyancsak a zsidó háború idején keletkezett irat volt. 
Több kutató viszont egy olyan zsidó röpiratra gondol, amely Kr. u. 40-ben ke-
letkezett, amikor Caligula császár saját szobrát akarta felállíttatni a templomban. 
Ez cLZ ifat — a feltevés szerint - a zsidó háború idején újra aktualitást nyert, s 
keresztyén körökben is használták. Bármint is legyen, számunkra az a fontos, 
hogy íviárK szövegében valóban felismerhető egy ilyen iratnak a jelenléte. Sze-
rintem valószínűbb, hogy keresztyén eredetű, apokaliptikus iratról van szó. 

3. A röpirat anyagát a kutatók - kisebb eltérésekkel - a következő versekben 
tételezik fel: 6-8.12.13b. 14-20.24-27. Márk persze több helyen is változtatott a 
szövegen és új hangsúlyokat adott neki. Ezek közül legfontosabb az a több ku-
tató által felismert változtatás, hogy Márk a röpiratban egymás után következő 
20. és 24. vk. közé helyezte a 21-23. vk.-et. A röpirat szerzője a „pusztító utála-
tosság" megjelenése (14. v.) és az azzal járó „nyomorúság" (vö. 19. és 24. vk.!) 
után már nyilván csak a kozmikus véget és az Ember Fia megjelenését várta és 
nem újabb „megtévesztőket" (vö. 6. és 22. vk.!). Márk viszont éppen ezt az 
összekapcsolást, vagyis a vég jeleinek felsorolását (6-20. vk.) és az Ember Fia 
megjelenését (24—27. vk.) szakítja szét, és a felsorolást lezárja a 21-23. vk. köz-
beszúrásával: „...előre megmondtam nektek mindent!" így juttatja kifejezésre saját 
kritikai álláspontját: a templom pusztulása (14. v. rejtélyes szövege nyilván erre 
céloz) és az Ember Fia paruziája nem tartoznak össze, mint két egymást feltéte-
lező történés. Az előbbi a történelem egyéb borzalmai közé tartozik, az utóbbi 
viszont egyedül Istenre tartozó (32. v.!) s ezért transcendens esemény, amely-
nek idejét történelmi események jeleiből nem lehet kiszámítani. Ezzel Márk a 
röpirat apokaliptikus mondanivalójának lényegét cáfolja és szünteti meg: a 
templom sorsa és a paruzia nincsenek összekötve, nem tartoznak egy kategóriá-
ba! 

4. A fejezet egyéb anyaga is a röpirat kritikáját és átértékelését szolgálja. A 
beszéd első fele a missziói instrukciók anyagából merít (9.11.13a vk.), a záró 
szakasz pedig a példázathagyományból (28.34. vk.). Jelentős a Márkra visszave-
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zethető, redakcionális anyag (l-5.7.9a.l0.21.23.29.33.35—37. vk.). Márk tenden-
ciáját jelzi, hogy állandóan visszatérnek az intés, a vigyázásra való biztatás kife-
jezései. összesen 18 imperatívuszt találunk a beszédben, amelynek kezdő és 
záró szava is intés: „vigyázzatok!" (5b.37. vk.). Valóban intő beszédről van tehát 
szó. Márk óvja olvasóit, az egyházat a templom pusztulásához kapcsolt, apoka-
liptikus végvárástól, és a kiértékelő szakaszban (28-37. vk.) a helyes eszhato-
lógiai látást és magatartást tanítja. Ennek első része (28-31. vk.) a történelmi 
események sorát (6-23. vk.), mint a vég közelségének jeleit értékeli (29. ν.). A 
kiértékelő rész második fele viszont (32-37. vk.) a paruziára (24-27. vk.) vonat-
kozik, s annak kiszámíthatatlanságából vonja le a helyes konzekvenciát. 

5. A fenti megfigyelések alapján az egész fejezetet a következőképpen ta-
golhatjuk: 

a) 1—4. vk.: A kérdés felvetés (prófécia és apokaliptika) 
b) 5-23. vk.: A vég közelségének jelei 
c) 24-27. vk.: Az Ember Fia eljövetele 
d) 28-31. vk.: „Közel van!" 
e) 32-37. vk.: Nem tudjátok az idejét! 

68. A kérdésfelvetés (prófécia és apokaliptika) 13,1-4 (Mt 24,1-3; Lk 21,5-7) 

(1) És amikor ment kifelé a templomból, egyik tanítványa azt 
mondja neki: Mester, nézd, micsoda kövek és micsoda épületek! (2) 
És Jézus azt mondta neki: Nézed ezeket a nagy épületeket? Nem 
hagynak követ kövön, amelyet le ne rombolnának. (3) És amikor az 
Olajfák hegyén ült, szemben a templommal, megkérdezte töle külön 
Péter, Jakab, János és András: (4) Mondd meg nekünk, mikor lesz-
nek ezek és mi lesz a jele, amikor ezek mind teljességre fognak jutni? 

1 A szituációt Márk az előzményekhez igazítva formálja. Jézus újra (vö. 
11,11.19) és most már végleg kivonul a templomból, ahol a zsidó kegyesség 
vezetőivel végső harcát vívta. A szakítás végleges! S ezzel a templom ítélete 
visszavonhatatlan (11,14.20). A tanítványok - mint Márknál mindvégig - itt sem 
értik a helyzetet. Az egyik - a nevét nem tudjuk meg, azaz bármelyik lehetne! -
az elhagyott s ezzel megítélt templomot csodálja, sőt magát Jézust is be akarja 
vonni ebbe a csodálkozásba. 2 A templom persze, amelyet Nagy Heródes a 
fennmaradt leírások szerint bámulatos bőkezűséggel építtetett újjá, valóban 
csodálatos látvány lehetett (vö. Pröhle, Lukács, 308.1.). Jézus azonban elhatárol-
ja magát a névtelen tanítvány csodálkozásától, amely a templomával dicsekvő 
zsidóság büszkeségét fejezi ki. Ő a lerombolt templomot „látja", amelyen vég-
bement Isten ítélete, mert a benne folyó hamis kegyesség elutasította őt, az 
Isten végső „küldöttjét" (12,6kk). Prófétai szemmel látja a templom sorsát. 
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A prófécia eredetisége vitatott. Több kutató is olyan jövendölésnek tartja, 
amely az esemény megtörténte után keletkezett. (Ezt nevezzük vaticinium ex 
eventu-nak, szó szerint: „jóslat a megtörténtből".) Bár éppen e fejezet alapján 
nagyon valószínű, hogy Márk valóban a templom pusztulása után ír, mégis két-
ségtelennek kell tartanunk, hogy Jézus prófétált Jeruzsálem és a templom ellen 
(vö. 14,58; 15,29; Jn 2,19; ApCs 6,14; Mt 23,37k; Lk 13,34k). A különböző ha-
gyománytípusokban különböző megfogalmazásban felbukkanó gondolat aligha 
keletkezhetett a húsvét utáni egyházban, amelynek 70 előtt inkább teológiai 
gondot okozhatott az ilyen prófécia. Márknál háromszor olvasunk a templom 
lerombolásáról: itt, valamint 14,58-ban s ennek ismétléseként 15,29-ben. Mind-
háromban a καταλυειν = katalüein ige szerepel. Ezért több kutató arra gondol, 
hogy 13,2-t maga Márk formálta 14,48 alapján. 13,2 azonban annyira eredeti, 
frappáns mondat („kő kövön"), hogy semmiképpen nem tekinthető 14,58-hoz 
képest szekundérnak. Eredetisége mellett szól a szenvedő forma is, amely Jé-
zus ajkán Isten nevének körülírása: maga Isten rombolja le a templomot! (Vö. 
még a kérdéshez 14,58; 15,29 és 15,38! magyarázatát!). Nem érv viszont az ere-
detiség mellett, hogy a templomot először felgyújtották, vagyis a prófécia nem 
pontos és ezért(?) eredeti. Egyébként tudjuk, hogy Titus valóban le is rombol-
tatta a templom jelentős részét. 

Fontos figyelnünk a prófécia sajátosságára. Jézus, akárcsak a templom pusz-
tulását hirdető próféták (Jer 7,1-15; 26,2-9.18; Mik 3,9-12), nem jóslatot, törté-
nelmi „menetrendet" ad a jövőről, mint az apokaliptika, hanem úgy szól, mint 
aki ismeri Isten rendjét, cselekvésének természetét s ennek mértékével érté-
keli, ítéli meg a jelent(!). Ezért a próféciában a jövő a jelent közvetlenül határo-
ló aktualitás és nem a jelentől elválasztott, várható időpont, amelyet találgatni, 
számítgatni lehet. Itt van a prófécia és az apokaliptika alapvető különbsége, 
amelyet jól szemléltet a tanítványok kérdésével (4. v.) való egybevetés. 

3 A helyszínváltozásban Márk földrajz-szimbolikája érződik. A „hegy" Jézus 
titkos kinyilatkoztatásának a helye, éspedig mindig a tanítványok számára (vö. 
3,13; 9,2; 14,26). Ε titok-motívumot erősíti a Márknál gyakori κατ'ιδιαν = 
kat'idian (vö. 4,34; 6,3lk; 7,33;9,2.28) és a tanítványok számának leszűkítése. Az 
utóbbinál meglepő, hogy a szokásos három tanítvány mellett (vö. 5,37; 9,2; 
14,33) András is szerepel. Tehát az elsőként elhívott négy tanítványról van szó 
(vö. 1,16-20.29; a nevek sorrendjéhez 3,16kk). Márk talán arra céloz, hogy a 
most következő titkos kinyilatkoztatás szorosan hozzátartozik mindahhoz, ami-
nek éppen ez a négy tanítvány kezdettől fogva tanúja volt. Ezt is hirdetniök 
kell majd húsvét után mindenkinek (37. ν.) - A helyszínrajz szimbolikájához 
tartozik, hogy Jézus „a templommal szemben" ül. Ez a fontos megjegyzés visszafe-
lé summáz: Jézus elhagyta (1. v.), pusztulását meghirdette (2. v.), tehát a szem-
benállás radikális. Előre nézve pedig jellemez: Jézus most következő titkos 
kinyilatkoztatása szemben áll azzal a kegyességgel és tanítással, amelynek cent-
ruma a templom. 4 Ε radikalitás kontrasztjaként viszont ismét feltűnik a tanít-
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ványok értetlensége. Kérdésükkel a zsidó apokaliptika szószólói lesznek. Isten-
nek abba a titkába akarnak belátni, amit még „a Fiú sem ismer" (32. v.). 

A nehézkes fogalmazású kérdés értelmének megközelítését segíti néhány 
hasonlóan kéttagú kérdés megfigyelése. így pl. 11,28-ban és 12,14-ben a két tag 
egyike konkrétan kérdez („Milyen hatalommal...?", illetve „Fizessünk vagy ne 
fizessünk?"), a másik ugyanazt a kérdést szélesebb, mélyebb összefüggésbe 
állítja („Ki adta...?", illetve „Szabad-e...?"). Itt is hasonló a helyzet. 

A kérdés első tagja („Mikor lesznek ezek?") visszautal a próféciára, tehát a temp-
lom pusztulására vonatkozik, de úgy, hogy azt azonnal apokaliptikus jellegűvé 
teszi: az időpont után kérdez („mikor?") és a többes számmal sejteti, hogy a 
templom pusztulásával más események is aktuálissá válnak („ezek"). A kérdés 
második tagja („mi lesz a jele, amikor ezek mind teljességre fognak jutni?") már a tel-
jes, apokaliptikus horizontot rajzolja meg. A συντελειν = süntelein ige fogalma 
(főnévi formája συνΐελεια = sünteleia; a sün erősítő igekötő, tehát = teljesen, 
egészen bevégez, befejez, beteljesít) az apokaliptikában a „világ végét" jelöli 
(vö. Mt 13,39; 24,3 stb.), éspedig abban az értelemben, hogy az célhoz érése, 
teljességre jutása lesz azoknak az eseményeknek, amelyek mint jelek (σημεία 
- sémeia) megelőzik. Ezekre a véget megelőző s egyben jelző eseményekre 
vonatkozik az „ezek mind" (ταύτα παντα = tauta panta) utalás. Mármost a kér-
dés sajátossága az, hogy a véget jelző események közül egyre kérdez rá (το 
ση μείον=to sémeion = egyes szám!), amely a vég közvetlen előjele lesz. Mi lesz 
az utolsó jel, amely után azonnal a vég következik? Ha figyelembe vesszük, 
hogy az egész kérdésfelvetés a templom pusztulásának próféciájából indul ki, 
sőt a kérdés első tagja közvetlenül erre utal vissza, akkor nyilvánvaló, hogy ez az 
utolsó jelre való rákérdezés a templom pusztulására vonatkozik: vajon nem ez 
lesz éppen a jel, amely után közvetlenül a vég következik? A tanítványok tehát 
Jézus próféciájára azzal a sajátos apokaliptikus végvárással reagálnak, amely a 
templom pusztulásához kapcsolódott s amelynek kortörténeti hátteréről a beve-
zetésben szóltunk. 

A szövegből világos, hogy Márk a kérdést a most következő beszéd anyagá-
nak ismeretében és arra célozva fogalmazta. Kifejezi vele a konkrét problémát, 
amely az egész fejezet mögött áll. Erre figyelve kell a beszéd részleteit értel-
meznünk. 

69. A vég közelségének jelei - 13,5-23 (Mt 24,4-25; Lk 21,8-24; Mt 10,11-22; Lk 
17,23-31) 

(5) Jézus pedig így kezdett beszélni hozzájuk: Vigyázzatok, félre 
ne vezessen valaki benneteket! (6) Sokan jönnek majd az én nevem-
ben és azt mondják: Én vagyok! - és sokakat félrevezetnek. 
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(7) Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne ré-
müljetek meg: meg kell lennie, de ez még nem a vég. (8) Mert nép 
nép ellen támad és ország ország ellen. Lesznek helyenként földren-
gések. Lesznek éhségek: a kínok kezdete ez. 

(9) Ti pedig magatokra vigyázzatok: mert bíróságoknak adnak át 
benneteket, zsinagógákban megvernek, helytartók és királyok elé 
állítanak titeket énértem, bizonyságul ellenük. (10) És minden nép 
között hirdettetnie kell előbb az evangéliumnak. (11) És amikor el-
visznek, hogy átadjanak benneteket, ne aggódjatok előre, hogy mit 
mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt 
mondjátok: mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek. 
(12) És halálra adja majd testvér a testvért és apa a gyermeket, és 
fellázadnak gyermekek a szülök ellen és megölik őket; (13) és min-
denki gyűlöl majd titeket az én nevemért: de aki végig kitart, az üd-
vözül. 

(14) Amikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol 
nem kellene, - aki olvassa, értse meg! - akkor, akik Júdeában van-
nak, meneküljenek a hegyekbe, (15) aki a háztetőn van, ne szálljon 
le és ne menjen be, hogy valamit kihozzon a házából, (16) és aki a 
mezőn van, ne forduljon vissza, hogy elvigye ruháját. (17) Jaj pedig a 
terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban. (18) Imád-
kozzatok, hogy ne télen történjék; (19) mert azok a napok olyan 
nyomorúsággá lesznek, amilyen a teremtett világ kezdete óta, amelyet 
Isten teremtett, nem volt mostanáig és nem is lesz többé. (20) És ha 
az Úr nem rövidítette volna meg a napokat, egyetlen ember sem me-
nekülne meg; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette 
a napokat. 

(21) És akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Nézd, itt a Krisztus, 
nézd ott! - ne higgyétek! (22) Fellépnek majd hamis krisztusok és 
hamis próféták és jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, félreve-
zessék a választottakat. (23) De ti vigyázzatok: előre megmondtam 
nektek mindent. 

A tanítványok apokaliptikus kérdésére (4. v.) Jézus intő beszéddel válaszol 
(5b-37. vk.). Nyilvánvaló, hogy nem eredeti, jézusi beszédről van szó, hanem 
Márk kompozíciójáról. A „szereposztás" viszont jelzi Márk szemléletét: a 
„tanítványok", azaz az apokaliptikus keresztyének által felvetett kérdésre csak 
a „földi Jézus" adhat helyes választ, s a kompozíciónak ilyen értelemben van 
kinyilatkoztatás-igénye. Ez a történeti visszakapcsolás Márk egész hagyomány-
szemléletére jellemző. 
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A beszéd értelmezésénél döntő kérdés, hogy a Jézus felől láttatott jövendő-
ben hol van Márk pozíciója. A kutatók többsége ezt a 14. v.-nél tételezi fel ab-
ból kiindulva, hogy Márk még Jeruzsálem pusztulása előtt írta az evangéliumot, 
így azonban maga Márk is apokaliptikussá válnék, aki a templom pusztulására, 
mint a vég utolsó jelére tekint előre, a tanítványok kérdésének megfelelően. 
Ezzel viszont a beszéd számos részlete és egész tendenciája érthetetlenné vál-
na. Helyeselnünk kell több kutató újabb felismerését (Conzelmann, Pesch stb.), 
akik. szerint az apokaliptikus leírás fordulópontja s egyben Márk pozíciója a 24. 
v.-nél van. A 14. v. a Márk által használt apokaliptikus röpirat fordulópontját 
jelentette, és Márk kompozíciója éppen ezt teszi meghaladottá. Ezért kell az 5 -
23. szakaszt egységnek tekinteni, amelyet Márk tudatosan és világosan elhatárol 
a paruziát leíró 24-27. szakasztól. 

Az 5b-23. vk. egységét mutatja a kerek kompozíció. A szakasz kezdete és 
vége egybecseng szóhasználatban és gondolati tartalomban: az 5b-6. és a 21-23. 
vk.-ben egyaránt a hamis messiásokról van szó, akik „félrevezetik" a tanítvá-
nyokat, s ezért hangzik az intés: „vigyázzatok!" Ez a keretezés világosan fogja 
egybe a 7-20. vk.-et. A záró mondat pedig ezt még külön megerősíti: „előre 
megmondtam nektek mindent". A „minden" szó visszautal a tanítványok kérdésére 
(4b). Vagyis a 7-20. vk. írják le azokat az eseményeket, amelyek a tanítványok 
kérdése szerint a véget megelőzik s amelyek közül az utolsó lesz a vég jele (ti. a 
templom pusztulása: 14-20. vk.). A keretezés intése szerint viszont éppen ezek 
az események lesznek a „félrevezetés" eszközei a vég-, ill. paruzia-várással 
kapcsolatban (vö. 21. v.: „És akkor...ne higgyétek!"). Márk szándéka tehát az, hogy 
- a tanítványok kérdését korrigálva - az eseményeket megfossza apokaliptikus 
jellegüktől, vagyis attól a feltételezéstől, mintha belőlük választ lehetne kapni a 
„mikor?" kérdésére. A szakasz elemzésének legfontosabb s egyben legizgalma-
sabb szempontja éppen annak megfigyelése, hogy miként ütközik meg Márk 
antiapokaliptikus törekvése az apokaliptikus anyag mondanivalójával. 

A részletes elemzés előtt azonban még egy kérdést kell érintenünk. Hogyan 
értékeli Márk a leírt történéseket? Valóságos történeti eseményként tekint rá-
juk vagy pedig - apokaliptikus szemmel - olyan szimbolikus eseményekként, 
amelyek a végső időt általában jellemzik? Ε kétféle, kortörténeti és végtörté-
neti szemlélet kérdésében jelentősen eltér a kutatók véleménye. Tény, hogy 
önmagában mindkét szemléletnek vannak támpontjai a szövegben. Ha azonban 
Márk pozíciója a 23. és 24. versek között van, akkor nyilvánvaló, hogy ő már 
visszafelé, azaz kortörténetként tekint még az apokaliptikus anyag szimbolikus 
leírásaira is. Kortörténeti szemléletét mutatja az is, hogy a leírást missziói 
anyaggal gazdagítja (9-11. vk.). Viszont így is nyitva marad egy kérdés, és Márk-
ra nézve éppen ez a döntő: ha a leírt események nem a vég apokaliptikus jelei, 
akkor van-e és milyen kapcsolatuk a véggel? Vagy Márk történetszemlélete 
„profán"? Erre a kérdésre a beszéd második fele, az ún. értékelő rész (28-37. 
vk.) felel, s ezen belül is a 28-31. szakasz. Ennek eredménye röviden a követ-
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kező: az 5-23. szakaszban leírt események nem jelei ugyan a végnek, de jelzik a 
vég közelségét. A vég maga kiszámíthatatlan, de éppen ezért mindig közel van. 
Az események erre intenek. Márk történetszemlélete tehát nem apokaliptikus, 
nem is profán, hanem reál-eszhatologikus. 

5 A nagyhatású beszédet bevezető mondatban bizonyos ünnepélyesség ér-
ződik. Ezt jelzi Jézus nevének ismétlése (vö. 2. v.), valamint a tipikusan márki 
fogalmazás („kezdett beszélni"), amely rendszerint valami új, jézusi kinyilat-
koztatást vezet be (vö. 8,31; 10,32; 12,1). 

Jézus válasza intő szóval kezdődik: „Vigyázzatok!" (βλεπετε - blepete; tipikus 
márki intés: vö. 4,24; 8,15; 12,38; 13,9.23.33) s ez azonnal jellemzi az egész be-
szédet. Jézus nem apokaliptikus felvilágosítást, hanem eszhatologikus intést ad. 
A tanítványok (és az egyház!) veszélyben vannak, mert a történelem eseménye-
it úgy értékelik, mintha azok közvetlenül jeleznék a véget, azaz Jézus paru-
ziájának, megjelenésének idejét. Ezért „félrevezethetők". 6 Védtelenek azok 
ellen, akik Jézus nevében, vagyis őreá hivatkozva lépnek fel, éspedig azzal az 
igénnyel, hogy bennük maga Jézus jelent meg. Pedig az „in vagyokΓ önkinyi-
latkoztatás a földi Jézus idejéhez tartozott (vö. 6,50, 14,62), a paruzia viszont 
nyilvánvaló, isteni, transzcendens dimenzióban történik majd (13,26; 14,62). A 
„sokakat félrevezetnek" megjegyzés ténymegállapításként hangzik és jelzi, hogy 
Márk sok ilyen Jiamis Krisztusról" tudott (22. v. vö. l j n 2,18k), akiknek a 
paruziavárás feszültségében élő keresztyének közül sokan hitelt adtak. Ez tehát 
az a negatívum, amely ellen az intő beszéd irányul. 

A beszéd tendenciájának jellemzése után Márk a végső idő félreérthető, 
megtévesztő eseményei felé fordul. Itt használja a jelzett apokaliptikus anya-
got, amelynek élét megjegyzésekkel, kiegészítésekkel, főként pedig a kerete-
zéssel (6. 21-23. vk.) veszi el. Ugyanakkor az események közlésével kifejezésre 
juttatja, hogy azokban 6 maga is a végső idők eseményeit látja, de nem mint a 
vég közvetlen jeleit, hanem mint a kiszámíthatatlan víg közelségiének jeleit (Pesch). 
A márki és az apokaliptikus anyag megkülönböztetésének általánosan elfoga-
dott szempontja a 2. és 3. személyű igeformák váltakozása. A 3. személyben 
beszélő, leíró jellegű apokaliptikus anyag objektív hangvételű. Márk viszont a 
megszólító 2. személlyel ad a szövegnek közveden beszéd jelleget. A tanítvá-
nyok „mikor?" kérdésére reflektáló időhatározók is többnyire Márk tendenciá-
ját fejezik ki: 7. v.: „amikor hallotok...", 14. v.: „amikor látjátok...? , 21. v.: „És 
akkor...". A 7-20 szakasz világosan tagolódik három egységre: 7-8. vk.: világtör-
ténelmi események, 9-13. vk.: az egyház sorsa és feladata, 14-20. vk.: a temp-
lom sorsa és az azzal járó nyomorúság. 

7-9 Háborúk, földrengések, éhínség - az emberiség életellenes ősélményei, 
amelyek az emberi létet alapjaiban teszik kérdésessé. Érthető, hogy a világ-
pusztulást váró apokaliptika a vég jeleit látta bennük. Ezért váltak az apokalip-
tikus irodalomban a végső időt jellemző, sztereotip fogalmakká (vö. pl. Jel. 
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6,4.8; 11,13; 16,18). Viszont az apokaliptika legpozitívabb vonása, hogy ezeket a 
negatív jelenségeket is megragadhatóvá s ezzel elviselhetővé teszi. Ennek két 
eszközével találkozunk itt. A „meg kell lennie" (= Dán 2,28.45 LXX: δει 
γενεσθαι = dei genesthai; vö. Jel 1,1; 4,1; 22,6) fordulat nem ontologikus magya-
rázat, hanem alárendelés az isteni ökonómiának: ezek az önmagukban értelmet-
len borzalmak is Isten hatalmában vannak, örök terveinek szolgálatában állnak. 
A másik fordulat, „a kínok kezdete ez", a jövő felől értékeli a három jelenséget. 
Ahogy a gyermek születését az anya kínjai előzik meg, úgy a végső idő borzal-
mai Isten új világának, ill. a Messiás megjelenésének előjelei (vö. a képhez Ézs 
13,8; 26,17; Jn 16,20kk; Rm 8,22; IThessz 5,3). 

Az egység márki tendenciája ez: „ne rémüljetek meg...ez még nem a végi" Vö. 2 
Thessz 2,2-ben ugyanezt az intést (ΒροεισΒαι =throeisthai csak e két helyen az 
ÚT-ban!), amely tehát leállítja az apokaliptikus pánikot, ami a „háborúk" és az 
azokat apokaliptikusan értelmező ,Jiáborús hírek" váltanak ki. Valószínű, hogy az 
apokaliptikus iratból való az egész 8. v. és a 7. v.-ből a „meg kell lennie" jelszó, 
amelyet a 8. v. tartalmilag részletez. Feltűnően nagy hangsúlyt kap a három 
jelenség közül a háború. A 7. v.-ben közvetlenül ehhez kapcsolódik az intés is. 
Márk számára nyilván ez az aktualitás, ti. a zsidó háború, amelyet az apokalipti-
kusok Jeruzsálem pusztulása előtt és után egyaránt a vég jelének tarthattak. De 
talán a másik két jelenségnél is gondolhatott Márk konkrét történeti esetekre. 
Az ApCs 11,28-ban említett éhínséghez hasonlók többször is előfordulhattak. 
Biztosan közismert volt Márk korában két nagy földrengés (Frígia: 61-ben; 
Pompeji: 63-ban). Mindezekben Márk is a vég közelségének jeleit látja. A 
„kínok" valóban elkezdődtek. De tagadja, hogy velük maga a vég is megérke-
zett. Ezért int józan nyugalomra. 

9-13 A második egység újabb intéssel kezdődik (βλεπετε = blepetel): a tanít-
ványoknak nem az a dolguk, hogy a világ eseményeiben a vég jeleit kutassák, 
hanem az, hogy saját küldetésükre figyeljenek. Az egység e márki tendenciájá-
nak megragadásához elemeznünk kell a szöveget. A 12. v.-ben az addigi 2. sze-
mély 3. személyre változik. Ez a vers tehát a röpirat szövegéhez tartozott. Az 
apokaliptikus várakozás szerint a vég előtti kaotikus helyzet abban is megnyil-
vánul, hogy az emberi együttélés rendje nemcsak a népek között, hanem a csa-
ládokon belül is felbomlik (vö. Mik 7,6). A röpirathoz tartozhatott 13b vigasztaló 
biztatása is: aki a küszöbönálló végig, ti. a végítélet napjáig, kitart, állhatatos 
marad Isten iránt, azt Isten kimenti a vég borzalmai közül (vö. Dán 12,12). Ezt 
az apokaliptikus anyagot Márk a 9.11.13a versekkel kiegészíti és egyben átérté-
keli. Ezek a versek eredetileg az őskeresztyén missziói instrukciók anyagába 
tartozhattak. Nyilvánvalóan tükrözik a misszióval járó üldöztetés konkrét ta-
pasztalatait s arra szolgáltak, hogy felkészítsék a misszióba küldött, újabb ige-
hirdetőket (vö. Mt 10,17-22). Itt viszont a 12.13b versekkel együtt az üldözött 
egyház helyzetét írják le, amely az apokaliptikus martirológia szerint ugyancsak 
a vég jelei közé tartozik (vö. Jel 6,9-11). Márk ezt nem vonja kétségbe, de a 10. 

280 



69. A vég közelségének jelei - 13,5-23 

vers közbeiktatásával pontosítja: a vég közelségének hírnöke nem egyszerűen a 
szenvedő egyház, hanem az általa hirdetett evangélium, amelyért az üldözést 
szenvedi. 

9 A leírás követi az őskeresztyén misszió útját. Először zsidó (helyi 
szinedriumok és zsinagógák), majd pogány (Rómának alávetett, provinciális 
uralkodók) környezetet tételez fel. Az üldözés „énérettem", azaz Jézusról való 
bizonyságtételük miatt történik. A παραδιδοναι = paradidonai (= átadni, ki-
szolgáltatni) ige vezérszóként fűzi egybe az egész egységet. A fogalom Márknál 
különösen hangsúlyos, éspedig Jézus szenvedésével és halálával kapcsolatban 
(vö. 9,31; 10,33; 15,1 stb.). A tanúskodó tanítványok tehát osztoznak Jézus sor-
sában. Szenvedésük egyben váddá lesz üldözőik ellen az ítélet napján (εις 
μαρτύρων αυτοις = eis martürion autois-hoz vö. 1,44 és 6,11 magy.). 11 Fenye-
getett helyzetükben mégsem kell félniök, mert Isten a Szendélek erejét és 
bölcsességét adja nekik. Maga a Szentlélek szól általuk, s ez a legnagyobb ígé-
ret a Jézusról tanúskodó egyház számára (vö. Jn 14,16kk). 12 Az apokaliptikus 
várakozás is a tanítványokon teljesedik be. Jézus nevéért még a családon belül 
is üldözöttekké lesznek. 13 Egyszóval - a záró mondat összegez és fokoz - : 
mindenki, zsidók és pogányok, még a családtagok is gyűlölettel illetik őket. 
Ebben a helyzetben egyetlen helyes tanítványi magatartás van: „kitartani végig", 
azaz halálig. A υπομενειν = hiipomenein ige (= marad, hátramarad, kitart, helytáll; 
főnévi formája: υπομονή = hiipomoné) az Újszövetség szóhasználatában az 
„eszhatologikus erény" (Schnackenburgj, amely a jelen világ türelmes elviselését 
jelenti, a jövendő világ reménységében (vö. Rm 5,3k; 8,25; 12,12; lKor 13,7 
stb.). Itt is az üdvösség ígérete (σωθησεται - sóthésetai: pass.!) ad biztatást és 
alapot ehhez a tanítványi magatartáshoz. 

10 Mindezt Márk is vallja, de a 10. v. közbeiktatásával - mint említettük - új 
aspektusba állítja. Lehet, hogy a mondat, amely kifejezi Márk világperspektívá-
ját (vö. 14,9), Márk környezetében a missziói egyház programját summázó jelszó 
volt. Valószínűbb azonban, hogy Márk közvetlenül az itteni összefüggés számá-
ra formálta. A πρώτον δει = „próton dei" (= „előbb kell"; vö. 9,11) úgy jellemzi az 
evangélium hirdetését, mint az egyház Istentől rendelt (δει — „dei"), eszha-
tologikus feladatát, amely tehát megelőzi a véget (πρώτον - „próton"), de ép-
pen azért, hogy arra felkészítsen. A mondat nem ígéri, hogy végül is mindenki 
keresztyén lesz, de kifejezi azt a missziói meggyőződést, hogy az üdvösségre, 
amelyet Isten Krisztusban szerzett és az evangéliumhirdetés által proklamál, 
minden nép és ember hivatalos. A szenvedő forma („hirdettetnie") egyfelől Is-
tenre céloz, mint aki az evangéliumhirdetés végső alanya (1,14), másfelől a hir-
detés eseményét emeli ki, mint aminek történnie „kell". Az evangélium hirde-
tése által válik maga az egyház is eszhatologikus valósággá. 

Több kutató feltételezi, hogy Márk itt az evangéliumhirdetésre, mint már 
elvégzett feladatra és ilyen értelemben a vég közvetlen apokaliptikus jelére 
tekint (Mancsén, Suhl, Pesch). Mások szerint viszont Márk Jézus pozíciójából 
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tekint előre, és az evangéliumhirdetés feladatával a paruziakésést indokolja 
(Hahn, Grösser). Márk szerint azonban az evangéliumhirdetés húsvéttól a végső 
napig tartó feladata az egyháznak (34kk vk.!). Sohasem lesz tehát elvégzett, 
befejezett feladattá, s ezért nem is válhat sem a vég akadályává, sem annak köz-
vetlen, apokaliptikus értelmű jelévé. Mindvégig a kiszámíthatatlan vég közel-
ségének jele marad. 

14—20 A harmadik egységben a látókör egészen leszűkül Judeára. A szöveg a 
templom sorsával kapcsolatos nyomorúság idejére ad utasításokat és jellemzést. 
Itt érzékelhető legjobban az apokaliptikus röpirat szövege, amelyet Márk vi-
szonylag kevés korrekcióval vett át. A röpiratban itt ért csúcspontjára a véget 
(24—27. vk.) megelőző jelek sora. 

14 Az utolsó jel „a pusztító utálatosság" megjelenése. A kifejezés Dániel 
könyvéből származik s ott arra a konkrét esetre vonatkozik, amikor IV. Anti-
ochus Epiphanes Kr. e. 168-ban a jeruzsálemi templom oltárára egy Zeus-oltárt 
állíttatott fel (Dán 9,27; 11,31; 12,11). A mi szövegünkben tehát nyilván szim-
bolikus értelme van. De mire vonatkozik? Pontosabban: mire értette a röpirat 
szerzője és mire Márk? A kutatók jelentős része az Antikrisztusra gondol. Az 
apokaliptikus gondolkodás szerint ennek megjelenése valóban a vég előtti utol-
só esemény, amely nagy nyomorúságot hoz, de Isten, ill. a megjelenő Messiás 
elpusztítja, és véget vet a nyomorúságnak (vö. 2Thessz 2,3-8). A szöveg valóban 
személyes lényre utal, ugyanis a semlegesnemű „utálatosság"-ot (το βδελυγμα 
- to bdeliigma) hímnemben jellemzi: „állni (εστηκοτα = hestékotal), ahol nem 
kellene". Márk ennek ellenére aligha gondolt az Antikrisztusra, hiszen szerinte 
ezután még hamis krisztusok és hamis próféták is jönnek (22. v.). De a röpirat 
szerzője sem gondolhatott erre. A későbbiek során ui. semmi utalás nincs többé 
erre a titokzatos lényre. De az Antikrisztus esetében a rejtélyesség is felesleges 
volna, ami viszont annál inkább szükséges veszélyes politikai helyzet esetén. A 
„pusztító utálatosság" már Dánielnél is egy politikai esemény apokaliptikus 
rejtjele. A kifejezés később szakkifejezéssé lett hasonló jellegű esetekre, éspe-
dig speciálisan a templomot fenyegető politikai veszélyre. A templomra utal 
ugyancsak rejtjeles módon az „ahol nem kellene" jellemzés is. Nagyon is valószí-
nű tehát, hogy a röpirat szerzője a zsidó háború idején a templom valamilyen 
várható meggyalázására vagy éppen elpusztítására gondolt. Egyébként a 
„pusztító utálatosság" képzetéhez már Dánielnél is kapcsolódik a város és a 
templom pusztulásának gondolata (Dán 9,26k). Márknál pedig ezt a 2. és 4. vers 
összefüggésében ugyancsak biztosra kell vennünk. Az „aki olvassa, értse meg!" 
felhívás is a röpirat megjegyzése lehetett: a régi rejtjel újra aktuális lett! Ve-
szélyben a templom! Márknál viszont, aki az eseményekre már visszafelé te-
kint, talán a 2. versre emlékezteti az olvasókat: a templom pusztulásáról van szó, 
amit Jézus megjövendölt! A titokzatos személy tehát, „aki ott áll" a templom-
ban, vagy kollektív értelemben a római hadsereg, vagy individuálisan annak 
vezére. Márk bizonyára Tituszra gondolt, aki Jeruzsálemet elfoglalta. 
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A titokzatos jeladáshoz kapcsolódnak most már az apokaliptikus utasítások 
és intelmek- A szöveg mindvégig az apokaliptika hagyományos képanyagát 
használja. Ilyen a ,Jegyekbe menekülés" azzal a céllal, hogy a vég előtti nagy nyo-
morúságot (19. v.) átvészeljék, míg Isten, ill. az Ember Fia közbe nem lép. A 
veszedelem központja Jeruzsálem és környéke, tehát Júdea. Ezért szól a felhí-
vás az itt lakóknak. Az ellenség a városokat és falvakat támadja. Ezért kell azo-
kat elhagyni. 15 A menekülés sürgősségét két kép írja le. A zsidó házak lapos 
tetejét, amelyet szívesen használtak pihenésre és imádkozásra, nem a házba 
vivő belső, hanem az utcára vivő külső lépcsőn kell elhagyni. 16 A mezőn alsó 
ruhában dolgozónak sem tanácsos hazamenni felsőruhájáért, bármennyire is 
szüksége volna ez a hűvös éjszakákon. A „ne forduljon vissza" intés emlékeztet 
Lót esetére (vö. lMóz 19,17.26). 17 A menekülés nehézségeit ugyancsak két 
kép szemlélteti. A terhes és szoptató asszonyoknak különösen is nehéz a futás. 
Ezért Jaj" nekik, azaz nemigen tudnak elmenekülni. Kegyetlen elpusztításuk 
a háborús leírások visszatérő vonása (vö. 2Kir 8,12; 15,16; Hós 14,1; Ám 1,13). 
18 De mindenkinek megnehezíti a menekülést, ha tél lesz, azaz esős évszak, 
amikor a folyók megáradnak és az utak járhatatlanokká válnak. Az „imádkoz-
zatok" megfogalmazás talán Márkra megy vissza (2. személy!), aki így biztosítja 
az eredeti szituációt (5a v.) és a szöveg beszédjellegét. A végső idő nyomorúsá-
gaira az imádság a helyes felkészülés, ami még ilyen körülmények között sem 
hiábavaló, mert Isten akkor is ura marad az eseményeknek (20. v.!) 19 Erre 
céloz a végső időt, mint nagy „nyomorúságot" (9λιψις = thlipsis, vö. Dán 12,1) 
jellemző 19. vers azzal, hogy nyomatékosan szól a teremtő Istenről. Az „amilyen 
még nem volt...és nem is lesz többf' szuperlatívusz ugyancsak hagyományos fordulat 
(Dán 12,1; vö. még 2Móz 9,18; 5Móz 4,32; Jóel 2,2; Jel 16,18). A „mostanáig" 
megjegyzés valószínűleg nem Márk, hanem a röpirat szerzőjének jelenére utal, 
aki még előre nézett a „nyomorúságra" és azután közvetlenül várta az Ember Fia 
megjelenését (ezért: „nem is lesz többf'!). 20 A nyomorúság tovább már nem 
fokozható nagyságát fejezi ki végül a „napok megrövidítésének" ugyancsak ha-
gyományos, apokaliptikus képzete. Előfordul fenyegető értelemben is: Isten 
közelebb hozza az ítéletet! Itt azonban prófétai vigasztalást jelent: Isten, aki a 
végső események apokaliptikus rendje felett is „Úr", megváltoztathatja a ki-
szabott idő mértékét. Ha nem tenné, akkor „egyetlen ember sem " (πασα σαρχ -
pasa sarx-hoz vö. Ézs 40,6; Jer 12,12) élné túl a nyomorúság idejét - szó szerint: 
„nem mentetne meg" belőle s így nem érné meg az Ember Fia paruziáját. A 
röpiratnak ez a gondolata tehát ismét a vég közvetlenségét tételezi fel: a nyo-
morúság úgy ér véget, hogy Isten közbelép „azokban a napokban" (24. ν.!). A 
múlt idő („megrövidítette"; aor.) prófétai stílust jelent. A prófétai lelkű apokalip-
tikus tudja, amit Isten előre eldöntött magában. Ugyanakkor lehetséges, hogy 
Márk visszatekintő megállapításként értette a múlt időt. A „választottak" (vö. 
22.27. vk.) apokaliptikus önmegjelölés, Izrael választottsági tudata individuali-
zált formája. Az őskeresztyénség is átvette (vö. Rm 8,33; Kol 3,12; 2Tim 2,10; 
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lPt 1,1; 2,9 stb.). Márknál csak itt találjuk. Nyilván a röpirat szóhasználata volt. 
A beszéd összefüggésében mindenképpen a tanítványokat, azaz a keresztyéne-
ket jelöli. Sőt valószínű, hogy már a röpiratban is rájuk vonatkozott, mivel a 
röpirat keresztyén eredete is valószínű. A tautológia („akiket kiválasztott") mint-
egy kiemeli őket: Isten rájuk figyel, velük törődik. 

21-23 Visszatér az 5b.6 vk. témája, s ez a keretezés a 7-20. vk.-ben leírt 
eseményeket egyrészt mint a „félrevezetés" támpontjait jellemzi, másrészt 
világosan elválasztja az Ember Fia paruziájától (24-27. vk.). Ε tudatos szerkesz-
tés felismerése az egész beszéd helyes megértésének legfontosabb kulcsa. A 
három verset - akárcsak az 5b.6. vk.-et - hagyományos képzetekből maga Márk 
formálta (ismét a 2. személy dominál!). 

21 Az „És akkor..." kapcsolás különösen hangsúlyos, mert ez datálja a szitu-
ációt: ti. amikor Isten „megrövidítette a napokat" (20. v.), azaz véget értek a 
„nyomorúság" napjai. Itt látszik legvilágosabban, hogy Márk valóban visszafelé 
néz a templom pusztulására (vö. 24a!). Viszont éppen ez fokozza még inkább a 
hamis messiási váradalmakat, és ez a konkrét aktualitás, amiért Márk az egész 
beszédet komponálja. A félrevezetés háttere a hamis feltételezés: ha elpusztult 
a templom, akkor azonnal itt a vég, a paruzia ideje! Ezt hirdette a röpirat. Márk 
éppen ez ellen harcol: „ne higgyétek!" Hírhozók jönnek ugyanis („ha valaki"), s 
megjelölik a helyet, ahol (Jézus) Krisztus már meg is jelent. A fogalmazás sűrít. 
Nyilván több hírhozóra kell gondolni, s az egyik mondja, hogy „itt" s a másik, 
hogy „ott a Krisztus". 22 Tehát több „Krisztus" is fellépett. De éppen így lep-
lezik le egymást és önmagukat, hogy „hamis krisztusok",valamint az őket propa-
gáló „próféták" is, hogy ,Jiamis próféták" (vö. Jel 19,20), mert csak egy Krisztus 
van, és ő félreismerhetetlenül fog megjelenni (26. ν.). A félrevezetés eszközei a 
, jelek és csodák". A kettős kifejezés sztereotip fordulat mind az Ο-, mind az ÚT-
ban. Többnyire pozitív értelmű: Isten, ill. Krisztus hatalmának, kijelentésének 
megbizonyítását jelenti. De negatív, félrevezető értelemben is megtaláljuk 
(5Móz 13,2kk; 2Thessz 2,9). Márknál csak itt fordul elő (vö. 8,1 lk magy.!). A 
leírás bepillantást enged az első századi keresztyénség belső küzdelmeibe, 
amelyeket Jézus paruziájával kapcsolatban rajongó mozgalmak váltottak ki (vö. 
Mt 7,15.22; 24,26; 2Thessz 2,lk). A ,Jia lehet" megjegyzés finoman korrigálja a 
választottsági tudat hamis biztonságérzetét: bár a hívek Isten kiválasztó hatal-
mában élnek, amely védi őket, mégis lehetséges, hogy tévútra kerülnek. 23 
Ezért zárul az egész szakasz - ahogy kezdődött is (5b) - intéssel: vigyázzatok 
(βλεπετε = blepete)! A megszólítás („De ti...") finom különbséget tesz a 
„választottak", azaz általában a keresztyén hívek és a tanítványok között, akik-
nek a beszéd szól. Elsősorban a tanítványok - és a vezetést tőlük átvevők - fele-
lősek azért, hogy a gyülekezetek tévútra ne kerüljenek (vö. 34. v.). Az „előre 
megmondtam nektek mindent" még egyszer összefoglalja a 7-20. versek eseménye-
it, amelyek alapján a félrevezetés történik. Jézus mindezt előre tudja (kivéve a 
paruzia idejét! 32. v.), tehát felettük áll, nincs hozzájuk kötve. Ezért a paruziát, a 
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„teljességet" (4. v.) váró tanítványoknak nem az eseményekre kell figyelniük, 
hogy azokból kiolvassák a vég jelét, hanem arra, aki hozzájuk szól (vö. 31. ν.). A 
mondat elárulja Márk - és az olvasók - pozícióját. Mindarra, amit Jézus előre 
megmondott, ők már visszafelé néznek, mint a múlt eseményeire, amelyekhez 
nincs hozzákötve a paruzia. Ezt még a jövendő rejti, amelyre mindnyájan előre-
tekintenek. 

70. Az Ember Fia eljövetele -13,24-27 (Mt 24,29-31; Lk 21,25-28) 

(24) Viszont azokban a napokban, az után a nyomorúság után, a 
nap majd elsötétedik, a hold nem adja fényét, (25) a csillagok lehul-
lanak az égről és az egekben levő erők megrendülnek. (26) És akkor 
meglátják majd az Ember Piát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal 
és dicsőséggel. (27) És akkor elküldi majd az angyalokat, és össze-
gyűjti választottait a négy világtáj felől, a föld szélétől az ég széléig. 

Vö. a 24k. vk.-hez: Ézs 13,10; 34,4; a 26. v.-hcz: Dán 7,13k; a 27. v.-hez: Zak 
2,10; 5Móz 13,8; 30,4. 

Ez a szakasz volt az apokaliptikus röpirat befejezése és egyben csúcspontja. 
Márk átveszi, mert - az őskeresztyénséggel együtt - alkalmasnak tartotta ezt az 
apokaliptikus leírást a Jézus paruziájához fűződő keresztyén reménység kifeje-
zésére. A leírás képanyaga persze az ókor számunkra meghaladott világképéhez 
tartozik. Eszerint a föld lapos korong, amelyre a félgömb alakú égbolt borul. A 
kettő „széle" a horizonton találkozik (27. v.). Az égbolt szilárd anyag, amelyet a 
benne lévő „erők" tartanak, mint a kifeszített sátrat a sátorrudak (25b). Az ég-
boltra függesztett égitestek közül a két nagyobb (!), a nap és hold, mint két 
nagy lámpa kialusznak, a kisebbek, a csillagok leesnek (24b.25a). A sötétségben 
felragyog az Ember Fia „dicsősége", aki a mennybolt fölötti égből felhőkön 
ereszkedik alá a földre, angyalok kíséretében (26k. vk.). Naivitásában is grandi-
ózus kép! Cv. lágyan értsük és értékeljük? Két mozzanatra kell figyelnünk. 
Lohmeyer nyomán több kutató is hangsúlyozza, hogy a képanyag „töredékes". 
Nincs szó pl. arról, hogy az égbolt megrendülése mit jelent a föld és az emberek 
számára, hova esnek a csillagok stb. A leírás célja tehát nem egy kerek kép 
közlése a várható, kozmikus katasztrófáról. A képanyag nem önmagáért van, 
hanem eszköz egy más mondanivaló kifejezésére és jellemzésére. Ezt még in-
kább bizonyítja egy másik megfigyelés. A képanyag nem önálló, apokaliptikus 
jövendölés, hanem idézetek és utalások sora az ÓT prófétai képanyagából, 
amelynek már ott is szimbolikus, eszközi szerepe volt a prófétai üzenet kifeje-
zésére. Ezért fontos, hogy ne akadjunk el a számunkra elavult képanyagnál, 
hanem azt a mondanivalót keressük, amit ki akar fejezni. Végül még egy s talán 
a legfontosabb szempont. A szövegnek, amely önmagában bármely zsidó apo-
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kalipszisbe beillenék, konkrét vonatkozása van Márk, de a röpirat valószínűleg 
keresztyén szerzője számára is. Az Ember Fia a názáreti Jézus, akit az egyház 
már ismer. A „választottak" pedig a keresztyének. Tehát a képanyag egy 
krisztológiai és egy ekléziológiai (egyben szoteriológiai) mondanivalót szemlél-
tet. 

24a A „viszont" (αλλα = alla) szétválasztó kötőszó. Lezárja az eddigieket és 
valami újat vezet be. Ezt a szétválasztást szolgálja a kettőzött időhatározó, 
amely márki stílussajátosság (vö. 1,32.35; 4,35; 10,30 stb.). A 17.19.20. vk.-ben is 
szereplő „azokban a napokban" a röpirat szövegében azt fejezi ki, hogy a paruzia 
a templom pusztulásával járó „nyomorúság" idején, azt mintegy „megrö-
vidítve" következik be. Márk viszont - mint az egész beszédben mindvégig -
éppen ezt az apokaliptikus tévedést korrigálja, s ezért kettőzi meg az időhatáro-
zót. Nem a nyomorúság napjaiban, hanem az „az után a nyomorúság után" kö-
vetkező, meghatározhatatlan napok egyikén, a templom pusztulásától függetle-
nül jön a paruzia. A korrekció egyúttal kifejezi, hogy Márk is a közeli paruzia 
várásában élt. Hiszen „a nyomorúság utáni napok" az ő jelene. Azt a finom és 
mégis óriási különbséget, ami Márk közelvárása és a röpirat várakozása között 
van, a beszéd második, értelmező része tárgyalja (28-37. vk.). 

24b-25 A képanyag Ézs 13,10 és 34,4-re támaszkodik (vö. Jel 6,12kk). A 
kozmikus sötétségnek és megrendülésnek ott kettős szerepe van. Egyrészt 
jelképezik Isten ítéletét és haragját, másrészt mintegy utat nyitnak a mennyből 
érkező Isten előtt. A mi szövegünkben elsősorban az utóbbi kap szerepet. Sajá-
tos kontraszt-párhuzam figyelhető meg. Elsötétülnek az égitestek - felragyog az 
Ember Fia dicsősége. „Megrendülnek az égi erők" (δυνάμεις = dünameis) - jön 
az Ember Fia „nagy hatalommal" (μετά δυνάμεως πολλής = meta dünameós 
pollés!). Vagyis a képanyag nem kozmikus katasztrófát, világpusztulást ígér, ha-
nem szorosan a paruziára vonatkozik és azt jellemzi. Akkor minden az ellenke-
zőjére változik: most az egész kozmosz elrejti Jézus isteni méltóságát és dicső-
ségét, akkor az egész teremtettség utat nyit neki és nyilvánvalóvá teszi azt. 

26 Ezt a pozitív, krisztológiai reménységet fejezi ki a Dán 7,13k-ból vett és 
Jézusra alkalmazott Ember Fia-képzet. A yfelhő" Isten jelenlétének szimbóluma 
(vö. 9,7).Ennek értelmezéseként következik a „nagj hatalommal is dicsőséggel" 
kifejezés (Dán 7,14!). A paruzia tehát Isten műve. ő részesíti Jézust az ő isteni 
hatalmában és dicsőségében. 

Mindennek negatív oldalaként megcsendül az ítélet gondolata is, bár nagyon 
visszafogott formában. Erre utal a „meglátják" alany nélküli állítmány, amely a 
szöveget nyelvtanilag is nehézkessé teszi. Valószínűleg Márktól ered. A röpirat 
szövege talán így hangzott: „És akkor eljön... És akkor elküldi..." Kik azok, akik 
„meglátják" ? Nem lehetnek sem a tanítványok (mert akkor „meglátjátok" len-
ne), sem a „választottak", (mert ők még szét vannak szórva, amikor ez a 
„meglátás" történik). Egészen közel áll viszont a szöveghez 14,62, ahol Jézus a 
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felette ítélkező szinedriumnak mondja fenyegetően: ,J\íeglátjátok az Ember Fiát 
ültti a hatalom jobbján és eljönni az ég felhőivel" (vö. még 9,1). Márk bizonyára ha-
sonló értelemben fogalmaz itt is. Tehát Jézus ellenségeire céloz. Akik a földi 
Jézus isteni méltóságát és küldetését nem ismerték el, hanem őt tanítványaival 
együtt (9-13. vk.!) üldözték kiszolgáltatták, megverték és megölték (14,43-
15,37), azok fogják őt „meglátni" nyilvánvaló isteni hatalmában és dicsőségé-
ben. Nincs szó viszont arról - noha ez az apokaliptikában általános - , hogy az 
Ember Fia ítéletet tart, szétválasztja az üdvözülőket és az elkárhozókat. Márk 
szerint ez már a paruzia előtt megtörtént (vö. 3,28kk; 8,38; 15,33.38). A 
paruziánál elég ennyi: „meglátják". 27 Annál nagyobb hangsúly kerül viszont a 
„választottak összegyűjtésére". Ez volt a csúcspontja már a röpiratnak is, amely 
lényegében vigasztaló szándékkal íródott. Ezt a szándékot Márk is osztja. Per-
sze az ő világmissziói perspektívájában (13,10; 14,9) a „választottak" köre sok-
kal szélesebb, mint az apokaliptikában, ahol a választottság tudata szektás szűk-
keblűséget jelentett (vö. 20.22 vk. magy.). Az összegyűjtés fogalma szintén 
ótestamentumi hátterű. Az ÓT Izrael összegyűjtése mellett (5Móz 30,4; Ézs 
60,4) szól a népek összeseregléséről is (Ézs 2,2k; 60,3; Mik 4,lkk stb.). A mi 
szövegünk közvetlenül Zak 2,10-re támaszkodik, de a LXX szövegére (!). (A 
héber szöveg éppen ellenkezőleg „szétszórásról" szól.) Az összegyűjtést az 
Ember Fia végzi („összegyűjti"!). A krisztológia tehát azonnal szoteriológia lesz. 
A kettő együtt jut célhoz a paruziában. Az „angyalok" az apokaliptikus kép-
zetvilág állandó szereplői (vö. 8,38). „Elküldésük" (αποστελλειν = apostellein) 
párhuzamban van a tanítványok küldetésével (3,14; 6,7) s egyben jellemzi ma-
gát a küldőt. A földi és a megdicsőült Jézus egyaránt küldötteket (άγγελοι = 
angeloi) von bele a maga munkájába. A vigasztaló, szoteriológiai tendenciát fo-
kozza a helyhatározók halmozása. A „négy szél" a négy égtájat, tehát az egész 
földet jelenti. A második helyhatározó kissé nehézkes ötvözete két hasonló 
fordulatnak: „a föld egyik szélétől a föld másik széléig" (5Móz 13,8) és „az ég 
egyik szélétől az ég másik széléig" (5Móz 30,4 LXX). Ez is - a horizont által 
körülvett - egész földet jelenti. Mindkét helyhatározó ugyanazt a gondolatot 
erősíti: mindenkit összegyűjtenek és senki sem marad ki. Aki a földi Jézust 
befogadta, az befogadást talál a hatalommal és dicsőséggel érkező Ember Fia-
Jézusnál. A képanyag itt sem törekszik teljességre. Nincs szó arról, hogy hova 
gyűjtetnek össze a választottak. Nincs szó a feltámadás kérdéséről sem. A hol? 
és hogyan? kérdések nem fontosak. Minden részlet összesűrűsödik a nagy talál-
kozás és örök együtdét ígéretében. Örökre együtt Jézussal! Ennyi elég vigaszta-
lásul és reménységül, mert ennyi az üdvösség. 
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71. „Közelvan!" -13,28-31 (Mt 24J2-35; Lk 21,29-33) 

(28) De tanuljátok meg a fügefáról szóló példázatot. Amikor már 
zsendül az ága és hajtanak a levelek, felismeritek, hogy közel a nyár. 
(29) így ti is, amikor látjátok, hogy ezek történnek, ismerjétek fel, 
hogy közel van, az ajtó előtt. (30) Bizony, mondom nektek, hogy nem 
múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. (31) A z ég 
és a föld elmúlnak, de az én igéim nem múlnak el. 

A beszéd most kezdődő második fele (28-37. vk.) értékel. A hangnem érez-
hetően megváltozik az eddigiekhez képest. A negatív profetikus intés helyébe a 
reflektálva tanító, pozitív intés lép. Az értékelés két lépésben történik, a beszéd 
első felében megkülönböztetett két résznek megfelelően. Tehát a 28-31. sza-
kasz az 5b-23. szakaszra, a 32-37. szakasz pedig a 24-27. szakaszra vonatkozik. 
Ennek felismerése döntő az egész beszéd megértése szempontjából. 

28 A „De" ellentétes kötőszó hangsúlyos. Felhívja a figyelmet, hogy a be-
széd fordulatot vesz. Az események helyes értékelésére Jézus példázattal tanít 
(vö. 4,2). A képanyag allegorikus behelyettesítése („nyár" = üdvidő), mint a 
példázatoknál általában, itt is helytelen. A mondanivaló idői jellegű: a jelen 
eseménye (a fügefa zsendülése) jelzi egy jövőbeli esemény (a nyár) közelségét. 
A példázat eredeti formáját és szituációját nem ismerjük. Valószínű, hogy Jézus 
ajkán Isten országára vonatkozott, amelynek közelségét Jézus működése jelzi 
(vö. Lk 12,54kk). Márk összefüggésében persze a képanyag új vonatkozásokat 
kap. 29 Ez tűnik ki a magyarázó mondatból (vö. 4,34), amely nyelvtanilag kissé 
nehézkesen illeszkedik. Simább lenne ez a fogalmazás: „így, amikor látjátok..." 
A „ti is" nyelvtanilag zavaró. De Márk éppen ezzel utal saját összefüggésére. 

Biztosra kell vennünk, hogy Márk az „ezek" utalásba nem értette bele a 
paruziát (24-27. vk.). Egyébként a mondat teljesen értelmetlenné válnék. A 
tanítványoknak (és az egyháznak) azt kell megtanulniok a példázatból, hogy bár 
a 6-20 vk.-ben leírt események nem közvetlen jelei a végnek, viszont - s ez a 
pozitív szerepük - jelzik annak közelségit. Márk tehát egyfelől elutasítja a vég 
apokaliptikus számítgatását, másfelől viszont megőrzi az eszhatologikus törté-
netszemléletet, hogy ti. a történelem eseményei Isten jövendője felé tartanak, s 
annak közelségét jelzik (vö. Rm 13,1 lk!). A tanítványoknak e közelség tudatá-
ban kell élniök a történelemben. Ezt persze tanítani kell nekik (28. v.!), mert 
maguktól vagy apokaliptikus rajongásba esnek, vagy „elalusznak" (36. v.). Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy Márk szerint a történelmi eseményeknek nincs köz-
vetlen kinyilatkoztatás-jellege, mint az apokaliptikában. A márki történetszem-
lélet nem magából a történelemből indul ki, hanem az evangéliumból, amely 
szerint Isten éppen Jézus által van közel a világhoz (vö. 1,15). - Itt azonban 
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Márk nem jelöli meg, ki van közel. Visszafelé tekintve az Ember Fia-Jézusra 
kell gondolnunk (26. ν.). A meghatározatlanság viszont valószínűleg azt jelenti, 
hogy Márk előre tekintve is komponál. Ui. „az ajtó előtt" kifejezés (vö. Jak 5,9; 
Jel 3,20) a következő példázat képanyagát idézi (34. v.: „ajtóőr") és a „ház", azaz 
az egyház hazatérő „Urára" (35. v.) céloz. A tanítványok tehát „felismerhetik", 
ki van „az ajtó előtt". 

30 -31 A példázat és annak magyarázata után Márk két, viszonylag önálló 
mondást kapcsol. Mindkettő Jézus szavának megbízható érvényességét fejezi 
ki. Kérdés: hogyan kapcsolódnak az előző versekhez? 

30 Az első mondás hagyománytörténete és Márki szerepe egyaránt rendkí-
vül vitatott. Szerintem egy Jézus szóhasználatával fogalmazott („bizony, mondom 
nektek": vö. 3,28 magy.; „ez a nemzedék": vö. 8,12.38; 9,19), tipikusan apokalipti-
kus mondás, amely az időpont datálásával („nem múlik el") vigasztal a paruzia-
keresés miatt. 9,l-ben is találkoztunk hasonló mondással, amelynek apokalipti-
kus élét Márk a szerkesztéssel veszi el (lásd ott!). Itt is ez történik. A mondás 
eredetileg Isten országa vagy az Ember Fia eljöveteléről szólhatott. Márk vi-
szont átfogalmazza a mondás második felét saját összefüggése számára. A 
„mindezek" (ταύτα παντα = tauta panta) ugyanúgy a 6-23. vk. eseményeire 
vonatkozik, mint a 29. v.-ben az „ezek", a 23. v.-ben a „minden" (παντα = panta) 
és a tanítványok kérdésében az „ezek" és a „mindezek" (4. ν.). Ε kifejezések tar-
talmi megkülönböztetése indokolatlan a beszéd összefüggésében. Vagyis az újjá 
alakított mondat már nem a paruziát, hanem a templom pusztulását ígéri 
„ennek a nemzedéknek". Ez utóbbi kifejezést viszont Márk nyilván nem ért-
hette egy már kihalt „nemzedékre", hanem csak saját kortársaira, akik már tud-
nak a templom pusztulásáról, tehát tanúi annak, hogy Jézus próféciája (2. v.), 
amelyet ez a mondás lényegében megismétel, valóban beteljesedett. Ezért az ő 
számukra a mondat már nem ígéretet jelent, hanem demonstratív szerepe van. 
Mintegy provokálja az olvasót, hogy a mondat olvasásakor megállapítsa: Jézus 
valóban igazat mondott (vö. 23. v.!)! Más szóval: a templom pusztulása nem a 
vég apokaliptikus jele, hanem annak bizonysága, hogy Jézus szava beteljesedik, 
tehát megbízható. 31 Ezt a demonstratív tendenciát fejezi ki és fokozza tovább 
a második mondás: e mulandó, változó, tehát megbízhatatlan világban egyedül 
Jézus igéi maradnak mindig érvényesek, amelyekre lehet számítani és építeni. 
Amit ő mond, az az örökkévalóság üzenete, nem a mulandó világé. Ezért kell a 
tanítványoknak a történelem sodrában egyedül ehhez igazodniok, és az esemé-
nyek helyes értékelését ebből megtanulniok. 

Ez utóbbi, eredetileg önálló mondást Márk a hagyományból vehette. A tar-
talmi összefüggés mellett az „elmúlni" vezérszóval is kapcsolódik a 30. v.-hez. 
Képanyaga ótestamentumi hátterű (vö. Ézs 40,8; 51,6; Jer 33,25k stb.), s az ÓT 
felől nézve jellemzi Jézus egész igehirdetését: az ő szavában Isten örök igéje 
szólal meg. Hasonló jellegű mondást találunk Mt 5,18 (= Lk 16,17)-ban a tör-
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vénnyel kapcsolatban. Valószínű azonban, hogy a két mondás között nincs ha-
gyománytörténeti kapcsolat. 

72. Nem tudjátok az idejét! - 13J2-37 (Mt 24,36) 

(32) De azt a napot vagy azt az órát senki sem tudja, sem az an-
gyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya. (33) Vigyázzatok, 
legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor van az ideje. (34) (Úgy van 
ez) mint az idegenbe távozott ember, aki elhagyva házát, szolgáinak 
felhatalmazást adott, kinek-kinek a maga munkáját, és az ajtóörnek 
megparancsolta, hogy vigyázzon. (35) Vigyázzatok tehát, mert nem 
tudjátok, mikor jön a ház ura, este vagy éjfélkor vagy kakasszóra 
vagy reggel: (36) nehogy, ha hirtelen megjön, aludva találjon benne-
teket! (37) Amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: vi-
gyázzatok! 

Az értékelő rész e második fele a 24-27. vk-re, azaz a paruziára vonatkozik 
és azt jellemzi. A jellemzés formailag két lépésben történik: egy hagyományból 
vett mondás (32. v.), majd egy példázat (34. v.) által. Mindkettőt intő jellegű 
értelmezés követi (33. v., ill.35-37. vk.). Tartalmilag két gondolat kapcsolódik: 
a paruzia idejének ismeretlen volta (32. v.: „senki sem tudja"; 33. v.: „nem tudjá-
tok"; 35. v.: „nem tudjátok") és az ebből következő intés (33. v.: „vigyázzatok, 
legyetek ébren!"; 34. v.: Jiogy vigyázzon"; 35. v.: „vigyázzatok tehát!"; 36. v.: „ne-
hogy... aludva találjon!", 37. v.: „vigyázzatok"). Az első gondolat visszautal a ta-
nítványok apokaliptikus kérdésére (4. v.: „mikor?" „mi a jele?"), és arra elutasító 
választ ad („nem tudjátok, mikor..." = 33. és 35. vk.). A kiindulásnak és a befeje-
zésnek ez az egybecsengése is mutatja, hogy az egész beszéd átgondolt, kerek 
kompozíció. A második gondolat érvényre juttatja az egész beszéd intő, óvó 
jellegét: „Vigyázzatok" (vö. 5b.9.23. vk.)! Az első és az utolsó szó is intés. 

32 A „de" itt is hangsúlyos (vö. 28. v.). Jelzi a témaváltást és annak irányát: 
„közel van" (29. v.) de ideje ismeretlen. Márk tehát, miközben elutasítja a 
paruzia idejének számítgatását, fenntartja a közelvárás aktualitását. Ezt fejezi ki 
a hagyományos mondásban a „nap" és az „óra" említése. Aki közelre vár, az 
nem években gondolkodik, noha az időpont ismeretlensége szükségképpen 
hagyja nyitva nagyobb időköz lehetőségét is. A hangsúly azonban a szűkülő 
tendencián van: nap - óra. Azaz: közel van, de a pontos idejét nem tudja senki. 
Tehát nem határozható meg semmiféle jelek alapján. Ez az őskeresztyén, 
apokaliptika-ellenes közelvárás hangja: a paruzia ideje kizárólag Isten titka (vö. 
ApCs l,6k). A mondat ugyanazt fejezné ki rövidebb formában is: „...senki sem 
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tudja, csak az Atya (vagy: Isten)". Lehet, hogy ez az egyszerű forma magától 
Jézustól származik, s húsvét után kapott explicit bővítést. Jézusnak az abszolút 
formájú „Fiú" megjelölése különösen János evangéliumára jellemző (vö. még 
Mt 11,27; Lk 10,22). Istennek való alávetettségét fejezi ki, mint itt is. A szöveg 
viszont fölébe emeli a többi mennyei lénynek, ti. az angyaloknak. Lukács az 
egész mondatot elhagyja. Sőt néhány későbbi Márk-kézirat is kihagyja a „sem a 
Fiú" kifejezést. Nyilván azért, mert Jézus isteni mindentudásának korlátozását 
látták benne. Persze ez fennáll a kihagyás esetén is. Viszont valószínű, hogy a 
bővítés eredetileg nem erre a dogmatikai kérdésre reflektált, hanem olyan apo-
kaliptikus hírekre, amelyek a paruzia pontos idejét angyalok vagy a megdicsőült 
Jézus titkos kijelentésére hivatkozva adták meg, A bővítés tehát konkrét, po-
lemikus szándékkal történt. 

33 Márk a hagyományos mondatot a tanítványok felé fordítva újrafogalmaz-
za. A „nap" és „óra" az ő számára egyszerűen az „időpontot" (καιρός = kairos!) 
jelenti. És azonnal megszólaltatja az időpont elrejtettségéből következő intést 
is a helyes magatartásra: „vigyázzatok, legyetek ébren!" Ha kiszámíthatatlan, akkor 
mindig számítani kell reá! A βλεπετε = blepete (= vigyázzatok!) Márk tipikus 
szava, amely az egész intő beszédet egybefogja (5b.9.23.33. vk.). Az αγρυπνείτε 
= agnipneite (= ébren legyetek!) pedig már előkészíti a példázatot és rámutat 
annak fő mondanivalójára. 

34—36 A példázat zsúfolt képanyaga és allegorikus jellege mutatja, hogy ha-
gyományos elemekből szerkesztett példázat-kompozícióról van szó. Bizonyára 
eredeti, jézusi példázat áll mögötte, amely azonban egyszerűbb és homogénebb 
volt. Csak két szereplője lehetett: a házát elhagyó gazda, aki nem idegenbe, 
hanem talán vendégségbe megy, ahonnan még éjjel visszatér, csupán ennek 
pontos ideje bizonytalan (vö. Lk 12,36kk), - és az ajtóőr, akinek éppen ezért 
állandóan virrasztania kell. Jézus valószínűleg Isten országa megjelenésének 
kiszámíthatatlanságát s a jelennek ebből fakadó sürgetését szemléltette vele. Az 
eredeti forma azonban húsvét után a paruziával kapcsolatos, allegorikus bővíté-
seket kapott, s innen származnak bizonyos gondolati feszültségek és törések a 
jelenlegi szövegben. Az utolsó átdolgozó nyilván maga Márk volt, aki a kép-
anyag ütköztetésével sajátos, eszhatologikus látást fejez ki. 

34 Az „idegenbe távozott ember" képe (vö. 12,1; Mt 25,14; Lk 19,12) a 
paruziakésésre reflektál, s annak pozitív tartalmat és értelmet ad. A visszatérésig 
tartó hosszabb időben a „szolgáknak" (δούλος — doulos-hoz vö. 10,44), azaz a 
tanítványoknak „munkájuk" van, amelyhez „az ember", azaz Jézus nfelhatal-
mazást adott" (vö. 6,7!) nekik. Az elvégzendő munka 13,10 szerint az evangéli-
um hirdetése minden nép között. A munkában mindenkinek saját feladata van 
(^καστω το έργον αυτου = hekastó to ergon autou-hoz vö. lKor 3,5.13; Gal 6,4). 
Márk bizonyára könyve írását is ide értette. A szolgák közül azonban kiemel-
kedik az „ajtóőr" szerepe, akinek „vigyáznia, virrasztania" kell (γρηγορειν = 
grégorein: vö. 14,37k!). A kiemelés azt jelenti, hogy a munka végzése közben van 
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egy feladat, a „virrasztás", amely különösen is fontos. A képanyagban itt törés 
van, mert úgy tűnik, mintha ez csak egy szolgálónak volna a feladata. 35 A foly-
tatásból azonban kiderül, hogy a ,Jiáz urát" váró valamennyi szolgának, azaz 
tanítványnak szól a felhívás. A példázat alkalmazása tulajdonképpen a 35. v.-sel 
kezdődik (a „vigyázzatok tehát" a tanítványokat szólítja meg). De már a 34. v. 
képanyagában is világos volt az allegorikus alkalmazás, míg viszont az alkalma-
zás szövege is megmarad a képanyagon belül. Ez is mutatja, hogy nem tiszta 

f iéldázat-formáról, hanem példázatelemek allegorikus kombinációjáról van szó. 
gy „a ház" az egyházat allegorizálja, amelynek „ura", azaz gazdája Jézus. A 

„vigyázás" indoklása itt is, mint a 33. v.-ben, az, hogy a tanítványok nem tudják 
a paruzia idejét, és éppen ezért mindig számítaniok kell reá. Bár a paruziakésés 
miatt úgy tűnik, hogy Jézus „az idegenbe távozott", azaz hosszabb (külföldi) útra 
indult emberhez hasonlít, mégis bármikor megjöhet. Ezt szemlélteti a római 
időszámítás négy éjszakai „őrségváltásának" (vö. 6,48; Lk 12,38) népies megne-
vezése. A kép itt is törik. Éjszaka arra kell várni, aki nappal ment el s még éjjel 
visszatér, tehát rövid időre távozott. A Lk 12,36-38-ban található változat ezen a 
ponton egyöntetűbb és eredetibb. Valójában az „ajtóőr" képéhez is csak ez a 
háttér illik. A képanyag márki ütköztetése viszont sajátos paradoxont fejez ki: az 
„ember" úgy megy el, mint aki hosszú időre távozik, mégis úgy kell várni, mint 
aki már éjszaka visszaérkezhet. 36 A 36. v. e paradox helyzet veszélyére fi-
gyelmeztet: a hirtelen " érkező Jézus „aludva", azaz készületlenül találhatja azo-
kat, akik a paruziát távolinak tartják, s ezért nem számítanak rá állandóan. A 
paruzia mindenképpen ,Jiirtelen", azaz meglepetésszerűen történik majd (έλ-
θω ν εχαιφνης = eltón exaiphnés), de az intés éppen azért hangzik, hogy ne tör-
ténjék váratlanul. 

A példázatkompozícióban tehát két tendencia érvényesül: a paruziakésés 
pozitív értékelése és a közelvárás megőrzése. Mindkettő a paruzia idejének 
kiszámíthatatlanságára támaszkodik, ami az egész beszéd alapgondolata. így jut 
kifejezésre Márk sajátos eszhatologikus látása, amely egyfelől józanul számol az 
egyház földi küldetésével, másfelől állandóan kész az egyház Urával való végső 
találkozásra. Földi küldetéstudat és aktivitás, ugyanakkor eszhatologikus éber-
ség és vigyázás: ez a két vonás jellemzi Márk szerint az egészséges keresztyén 
egzisztenciát. Ennek egyensúlyát veszélyezteti mind a vég idejét számítgató 
apokaliptikus rajongás, mind a csüggedt fásultság, amely a paruziakésés miatt 
feladta a közelvárást. A két veszély közel áll egymáshoz, sőt az utóbbi rendsze-
rint az előbbiből születik Márk korában nyilván aktuális veszély volt mindket-
tő, s az egész beszéd ezektől akart óvni. 

37 Márk kétségtelenül meg volt győződve - és joggal! - , hogy a beszéd-
kompozíció megfelel Jézus eszhatologikus igehirdetésének. Ezért adja azt Jézus 
ajkára, mint olyan intést, amely a tanítványokon keresztül az egész egyházat 
figyelmezteti: „Vigyázzatok!" A megfogalmazás egyúttal megvilágítja a Márknál 
mindig újra visszatérő tanítvány-motívumot is. A tanítványoknak szóló külön 
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tanítás (vö. 4,10kk; 34b; 7,17k; 8,31; 9,30k; 10,10kk; 23kk.32kk.42kk; 12,43; 
13,3kk) nála nem a beavatottak apokaliptikus titkolódzását fejezi ki, hanem 
határozott történeti perspektívát, hogy ti. az egyház mindenben a földi jézusra 
van utalva, s amit tőle kap, abban kikerülhetetlenül a tanítványok közvetítésé-
vel részesül. A végső, eszhatologikus kérdésekben is csak az láthat tisztán, s 
találhatja meg a helyes magatartást, aki az eljövendő Ember Fiát felismerte már 
a halálba menő Jézusban (14,62!). A paruzia fő kérdése ui. nem a „mikor?", nem 
is a „hogyan?", hanem a krisztológiai kérdés: ki az, aki jön? Ez Márk egész 
könyvének is az alapkérdése. És erre válaszol a szenvedéstörténet. 

III. Jézus végső szolgálata a világért (14,1-16,8) 

A szenvedéstörténettel érkezik csúcspontjára Márk elbeszélése és egész, ha-
gyományértelmező koncepciója. Itt futnak össze mindazok a teológiai motívu-
mok, amelyekkel Márk a hagyományanyagot formálta. Ezek között központi 
szerepe van a krisztológiai motívumnak. Jézus halála pillanatáig egyetlen ember 
sem mondja ki pozitív hitvallásként, hogy Jézus az Isten fia. A százados az első 
(15,39). Vagyis Jézus istenfiúsága Márk szerint csak a kereszten ismerhető fel 
(teologia crucis). Ezért formálja úgy a hagyományt, hogy Jézus személye mindig 
titok marad, és senki sem ismeri őt fel. Még a tanítványok sem. Ez az ún. mes-
siási titok képzete, Márk krisztológiai alapgondolata, amellyel az összes többi 
teológiai motívum összefügg. Az olvasó persze már a könyv elején megtudja, 
hogy Jézus az Isten Fia (vö. 1,24; 3,1 lk) és azt is, hogy meg kell halnia (3,6). 
Nyitva marad viszont a kérdés: hol és mikor derül ki Jézus istenfiúsága, és mi-
kor valósul meg Jézus ellenségeinek gyilkos terve? Ez a kettős kérdés adja a 
könyv teológiai és irodalmi feszültségét, amelyet csak a százados vallomása old 
fel. Márk mint lehetséges, sőt a hagyományanyagban valóban meglevő válaszo-
kat mutatja be a hatalommal tanító (1,27; 4 stb.), a csodatevő (2,12b; 5-6 stb.) és 
az apokaliptikus Ember Fia isteni hatalmával és dicsőségével eljövendő (13,24-
27) Jézus képét, de a titok-motívumokkal (hallgatási parancsok, visszavonulás 
stb.) mintegy zárolja ezeket, és a végső választ a szenvedéshagyománynak tartja 
fenn. Ezzel a krisztológiai kontraszttal - Isten Fia meghal! - jut kifejezésre 
Márk kinyilatkoztatás-értelmezésének iránya: Jézus nem azáltal nyilatkoztatja 
ki számunkra Isten valóságát, ami őbenne rendkívüli, emberfeletti, isteni, ha-
nem azzal, hogy vállalja azoknak halálos sorsát, akik őt elfogják, megalázzák, 
kigúnyolják és megölik. Vállalja a bűnös embert. így lesz éppen a megfeszített 
Jézus Isten emberszeretetének kinyilatkoztatója. Ezért Márk szerint az egész 
Jézusra vonatkozó hagyománynak egyetlen helyes értelmező elve a sztauro-
centrikus krisztológia, amely egyúttal és lényegében mindig szoteriológia is. Ez 
az értelme Melanchthon találó megfogalmazásának: Christum cognoscere id est 
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beneficium eius cognoscere (= Krisztust megismerni annyi, mint jótéteményét 
megismerni). 

A szenvedéstörténetnek és a többi hagyományanyagnak ezt a belső össze-
függését Márk azzal is kifejezésre juttatja, hogy mindig újra előreutal a szenve-
déstörténetre. Ezeknek az utalásoknak két típusa van. Az egyik típus Jézusnak 
a zsidó vezetőkkel való vitáihoz kapcsolódik (vö. 3,6; 11,18; 12,12). A másik 
típust a tanítványoknak szóló szenvedés jövendölések jelentik (8,31; 9,31; 
10,33.45). Mindkét típus indokolja és értelmezi Jézus halálát. Jézus azért halt 
meg, hogy lehetővé váljon a bűnbocsánat, a zsidó törvényvallástól és kultusztól 
szabad, új kegyesség (2,1-3,6) és a szolgáló, tanítványi élet (8,27-10,52). Éppen 
ezért Jézus halálában Isten akarata teljesedik be. Ennek kifejező eszköze a 
szenvedéstörténetben az ÓT-ra való utalás és Jézus „előretudása". Hasonló 
szoteriológiai összefüggés van Jézus halála és a csodahagyomány között is (vö. 
15,31 magy.). 

Ebben a krisztológiai és szoteriológiai perspektívában tekint Márk Jézus ke-
resztre vivő földi útjára és nevezi azt az „evangélium kezdetének" (1,1), „Isten 
evangéliumának" (1,14), amely húsvét után az egész világon hirdettetik (13,10; 
14,9). 

* 

Hagyománytörténeti szempontból Márk szenvedéstörténetének kialakulásáról 
háromféle megközelítés található a mai kutatásban. 

Az egyik nézet szerint a Jézus szenvedésére és halálára vonatkozó hagyo-
mány egészen Márkig önálló egységekként, főként szájhagyományként terjedt 
az őskeresztyénségben. Márk volt az első, aki ezekből összefüggő elbeszélést 
formált, s így a szenvedéstörténetnek, mint irodalmi formának, ő az alkotója. Az 
egységek eredetileg a vallásos élet különböző területein (missziói igehirdetés, 
katechézis, apologetika, liturgia stb.) kerültek felhasználásra, s innen érthetők 
műfaji eltéréseik s az egybeszerkesztés irodalmi nehézkessége. 

Egy másik nézet szerint Márk a szenvedéshagyománynak két típusát ismer-
te, s ezek egybedolgozásából jött létre a jelenlegi, márki szenvedéstörténet. Ε 
nézet képviseli« azonban eltérnek a típusok körülhatárolásában és teológiai 
jellemzésében. W. Schenk pl. egy régebbi, ún. praesens historicus-réteget és egy 
apokaliptikus jellegű szenvedéshagyományt különböztet meg. G. Schille szerint 
viszont az egyik típus középpontjában az úrvacsora állt, a másik a Jézus halálával 
közvetlenül összefüggő hagyományt foglalta magába. 

A harmadik nézet képviselői egy olyan ősformát tételeznek fel, amely a 
szenvedésjövendölésekhez (8,31; 9,31; 10,33k) és más hitformulákhoz (pl. 1 Kor 
15,3kk) hasonlóan csak a Jézus halálával közvetlenül összefüggő eseményeket 
tartalmazta (elfogatás, a szinedrium és Pilátus ítélete, keresztút, Jézus megfeszí-
tése és halála). Ez az ősforma a hagyományozás során bővült újabb részletekkel 
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(Jézus megkenetése, úrvacsora, Gecsemáné, Péter tagadása). Ez a bővülő ten-
dencia azután tovább érvényesül Márk után is a nagyszinoptikusoknál. 

A különböző nézetek mutatják, hogy „a szenvedéstörténet sokféle rétegana-
lízise a mai napig nem vezetett egyértelmű és minden tekintetben meggyőző 
eredményekhez" (Schulz). Szerintem a bővülő tendencia kétségtelen, ami azt is 
jelenti, hogy indokolt az ősforma feltételezése. Csak így érthetők pl. a jánosi és 
a márki szenvedéstörténet feltűnő egyezései és eltérései. Sőt talán még egy 
lépéssel tovább kell mennünk. Egyetlen ősforma feltételezése valószínűleg 
leegyszerűsítést jelent. Valószínűbbnek tartom, hogy eleve több változat kelet-
kezett, amelyek elsősorban nem az események közlésében, tehát anyagukban, 
hanem azok teológiai értékelésében tértek el egymástól. Márk több ilyen válto-
zatot ismerhetett, s azokat nemcsak egybeszerkesztette, hanem szelektálta is. Ε 
komplex folyamat eredménye lehet a jelenlegi, márki szenvedéstörténet. 

Végül redakcionális szempontból is kell még néhány megjegyzést tennünk. 
Utaltunk már a krisztológiai motívumra, amelynek Márk szerkesztő munkájá-
ban domináns szerepe van. Ehhez az egész evangéliumban szorosan kapcsoló-
dik az ún. tanítvány-motívum. Márknál Jézus és a tanítványok viszonya 
ekléziológiai perspektívában áll. Erre a viszonyra egyrészt a tanítványok mind-
végig tartó értetlensége és hitetlensége jellemző, másrészt Jézus harca a tanít-
ványok hitéért (vö. 4,13.34.40, 6,52; 7,18; 8,14-21; 9,19 stb.). Csak úgy lehetnek 
húsvét után az evangélium hírnökei, ha hitre jutnak. Ez a harc Jézus földi útján 
kudarccal végződik. A tanítványok végül is megbotránkoznak benne (14,27) és 
elmenekülnek tőle (14,50). Jézus egyedül megy a keresztre, és csak halála és 
feltámadása nyitja meg a lehetőséget a tanítványok számára, hogy hitre jussanak 
és az evangélium hírnökei legyenek (14,28; 16,7). Ez a tanítvány-motívum ér-
vényesül a szenvedéstörténetnek abban a vonásában, hogy 15,1-től kezdve 
nincs szó a tanítványokról. A 14. fejezetben viszont Jézus éppen a hűtlen tanít-
ványokat ajándékozza meg halálának gyümölcseivel az úrvacsorában (14,22-25). 
Erre az egész fejezetre a hűtlen tanítványok és az értük halálba menő Jézus 
kontrasztja jellemző. így jut kifejezésre, hogy a tanítványság és maga az üdvös-
ség is mindenestül kegyelem, amelyben a tanítványoknak semmi részük, ér-
demük nincsen. 

Ehhez járul egy krisztológiai vonás. Péter 8,29-ben Krisztusnak mondja Jé-
zust. De a szenvedésjövendölést elutasítja (8,32). Jézusról való ismeretükben 
tehát a zsidó messianizmus szintjére jutottak el csupán: Krisztus szenvedés nél-
kül. De éppen ennek a messiás-képzetnek az alapján utasítják el Jézus igényét 
a zsidók (14,61-64) és juttatják Pilátus kezébe (15,2) és a keresztre (15,26). Jé-
zus halála tehát nemcsak a zsidóság, hanem a tanítványok hamis krisztológi-
ájának csődjét is jelenti. Ezt teszi nyilvánvalóvá a százados vallomása, aki egye-
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dül mondja ki a helyes krisztológiai hitvallást (15,39). Ez a krisztológiai kont-
raszt jellemzi az egész 15. fejezetet, amelyből a tanítványok egészen kimarad-
nak. Jézus egyedül harcolja ki számukra a helyes hitvallást azzal, hogy az 
„emberek kezébe" adja magát (vö. 9,31; 14,41b). így győzi le az emberi hitet-
lenséget és vakságot a kereszten, s ezt a győzelmet teszi nyilvánvalóvá Isten 
Jézus feltámasztásával. 

Mindezek alapján a következőképpen tagolhatjuk a márki szenvedéstörténe-
tet: 

A) Bevezetés 14,1-11) 
B) Jézus és a tanítványok (14,12-72) 
C) Jézus az emberek kezében (15,1-47) 
D) Isten meglepetése (16,1-8) 

Függelékként Márk evangéliumának később keletkezett kiegészítéseit, az 
ún. hosszú és rövid befejezést tárgyaljuk. 

A) Bevezetés (14,1-11) 

73. Készülődés Jézus halálára-14,1-11 (Mt 26,1-16; Lk 22,1-6) 

(1) Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe. 
A főpapok és az írástudók pedig keresték a módját, hogyan fogják el 
csellel és öljék meg öt. (2) Mert azt mondták: N e az ünnepi sokaság-
ban, hogy zavargás ne támadjon a nép között. 

(3) És amikor Betániában, a leprás Simon házában volt, és asztal-
hoz telepedett, jött egy asszony, akinél valódi, drága nárdusolajjal telt 
alabástrom tartó volt, széttörte az alabástromot és ráöntötte a fejére. 
(4) Néhányan pedig méltatlankodtak: Mire való, így pazarolni az ola-
jat? (5) Mert el lehetett volna adni ezt az olajat több mint háromszáz 
dénárért és a szegényeknek adni. És rátámadtak. (6) De Jézus azt 
mondta: Hagyjátok öt! Miért háborgatjátok? Jót tett velem. (7) Mert 
a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akarjátok, tehet-
tek velük jót, de én nem mindig vagyok veletek. (8) Amire képes volt, 
megtette: előre megkente testemet a temetésre. (9) És bizony, mon-
dom nektek, ahol csak hirdettetik az evangélium az egész világon, 
amit ö tett, azt is elbeszélik majd az δ emlékezetére. 

(10) És Iekariótee Júdás, egyik a tizenkettő közül, elment a főpa-
pokhoz, hogy öt elárulja nekik. (11) Azok pedig, amikor ezt meghal-
lották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. És ö keres-
te a módját, hogyan árulhatná el őt megfelelő alkalommal. 
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Megragadó kontraszttal kezdi Márk a szenvedéstörténetet. A 3-9. vk.-kel 
megszakítja a nyilvánvalóan összetartozó lk+10k vk.-et, amelyeknek a Márk 
előtti hagyományban is bevezető szerepük volt. A gyilkos szándék és a tanítvá-
nyi árulás megdöbbentően sötét hátterén felragyog a szeretetnek és tiszteletnek 
egy sugara, s jelzi, hogyan kell valójában tekinteni arra, aki most indul a halálba. 
A szinedrium, az áruló és az asszony is Jézus halálára készülnek. De nem egy-
formán. A hit és hitetlenség kontrasztja ez, amely azonnal a szenvedéstörténet 
kapujában figyelmeztet: az olvasónak is döntenie kell ebben az ügyben! 

1 Jézus halála mind a négy evangélium szerint pénteken történt (Mk 15,42; 
Mt 27,62; Lk 23,54; Jn 19,31.42). Mivel a szinoptikusok szerint ez egyúttal 
páska napja volt, a mi elbeszélésünk két nappal előbb, azaz szerdán kezdődik és 
péntek után is két nap múlva, azaz vasárnap fejeződik be. Négy nap eseményei-
ről lesz tehát szó. Itt jegyezzük meg, hogy több kutató az itteni adat, valamint 
11,11.12.19.20. vk. alapján visszaszámol és próbálja rekonstruálni a „nagyhetet". 
Ez azonban erőltetett. Márknál az idői adatok előfordulása általában esetleges, 
többnyire a hagyományból vett szöveghez tartoznak (mint itt is!). Pozitív szere-
pük nem a profán értelmű kronológiai pontosság, hanem a teológiai jelzés: tör-
ténik, valósul, célja felé közeleg Jézus útján Isten terve, a világ üdvössége (vö. 
8,31; 10,45). - A „kovásztalan kenyerek ünnepe" egyhetes ünnep volt az Egyip-
tomból való szabadulás emlékére. Ennek első napja volt az ún. „páska"-nap, a 
zsidó holdnaptár szerint niszán hónap 15-e. Ez minden évben az első tavaszi 
holdtölte éjszakáját megelőző este kezdődött, mivel a zsidóság a napot este 6 
órától másnap este 6 óráig számította (vö. még 12. ν.). - A zsidó vezetők terve 
már 3,6-tól ismert (vö. még 11,18; 12,12). Most elérkezettnek látják az időt a 
cselekvésre. A kép megdöbbentő! „Főpapok és írástudók", azaz a kultusz és a 
Szentírás szakemberei - ravasz gyilkosok! 2 A „cselre" (δολος = dolos) azért van 
szükség, mert a „nép" Jézus pártján áll, s ha zavargás támad, az számukra is ve-
szélyes következményekkel járhat a rómaiak részéről (vö. Jn 11,48). Márk több-
ször is hangsúlyozta már, hogy csak a vezetők ellenségei Jézusnak, ő k felelősek 
Jézus haláláért, nem a nép (vö. 11,18; 12,12.38). Ez a vonás Márk evangéliumi 
világperspektíváját jelzi, amelybe természetes módon tartozik bele a zsidó nép 
is (vö. 12,34). A terv tehát az, hogy Jézust a néptől szeparáltan kell elfogni. Eb-
ben jön segítségül nekik Júdás (10k vk.). A εορτή = heorté itt nem az ünnepet, 
mint időpontot, hanem az ünnepre érkezett sokaságot jelenti (J. Jeremias, vö. Jn 
2,23; 7,11). 

3-9 Az árnyékot felváltja a fény: Jött egy asszony". Máté kisebb változtatá-
sokkal átveszi az elbeszélést. Lukács kihagyja. Bizonyára azért, mert ő már ko-
rábban közölt egy hasonló történetet (Lk 7,36-50), amelynek alapanyaga azonos 
lehet Márkéval, de a hagyományozás során jelentős bővítést kapott. Persze a 
kihagyásnak teológiai okai is lehettek. János is közöl egy változatot (Jn 12,1-8), 
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amely valószínűleg Márk és Lukács változatának ismeretében formálódott. A 
három közül Márké tűnik eredetibbnek. Lehet, hogy Márk a szenvedéshagyo-
mányból vette át az elbeszélést (az 1-8. vk.-et!), ahol azonban még másutt volt a 
helye. János a jeruzsálemi bevonulás előtt közli. A 9. v. mindenképpen Márk 
kiegészítése. A Jiirdettetik az evangélium" az ő szakkifejezése (vö. 1,14; 13,10). 
őrá vall a missziói perspektíva: „az egész világon" (vö. 13,10), valamint az a szer-
kesztés, hogy éppen a szenvedéstörténet küszöbén van szó az evangéliumról, 
amelynek tartalma Márk szerint a Megfeszített. Valószínű az a hagyománytör-
téneti feltevés, hogy az eredeti elbeszélés 3b-7. szakasz volt s még nem kapcso-
lódott Jézus temetéséhez. A 8. verssel kibővítve került a szenvedéshagyomány-
ba, s talán ezzel együtt kapott földrajzi (Betánia) és személyi (Simon) konkreti-
zálást. Ezzel függhet össze, hogy a bevezetés (3a) nyelvtanilag nehézkes (két 
gen. abs.). 

3 A lokalizáció jól illik Márk összefüggésébe (vö. 11,11). A „leprás Simon" 
történeti személy lehetett, bár egyébként semmit sem hallunk róla a hagyo-
mányban, sőt az elbeszélésben sincs többé szerepe. A „leprás" jelző talán arra 
utal, hogy Jézus meggyógyította őt. Más vélemény szerint csúfoló megjelölés 
volt. Lukácsnál is „Simon" szerepel, de az farizeus. Jánosnál viszont Lázár há-
zában történt az eset. Az eltérések ellenére azonos a hagyománytörténeti ten-
dencia: konkretizálni a hagyományt. Ez történt a Márknál még névtelen asszony-
nyal is. János Lázár testvérével, Máriával azonosítja, egy 4. századi egyházatya 
pedig már Mária Magdalénával (Mk 15,40). Márknál azonban nem a neve, ha-
nem a tette tünteti ki. Szokatlan volt, hogy egy asszony férfiak társaságába így 
belépjen és ennyire magára vonja a figyelmet. Még inkább rendkívülivé teszi az 
esetet az Indiából származó, drága olaj feláldozása. De a Jézus iránti szeretet és 
tisztelet áttöri a szokásos kereteket. 4 Ennek ellenpólusa viszont a Jézusra nem 
tekintő, „józan" méltatlankodás. „Néhányan" - Márk bizonyára a tanítványokra 
is gondol: vö. 10,13.41; Mt 26,8; Jn 12,4 - pazarlásnak tartják az asszony tettét. 5 
Az indoklás önmagában helyes. Az olaj ára (egy dénár = egy napi napszám; vö. 
6,37; 12,15.42; Mt 20,2) valóban nagy segítség lett volna a szegényeknek, akik-
nek támogatása a zsidó kegyesség egyik fontos követelménye volt. 

6 Jézus mégis védelmébe veszi az asszonyt és tettét a pazarlás vádjával 
szemben Jó tettnek" (καλόν έργον = ka Ion ergon) nevezi. Miért? 7 Jézus indok-
lása érvényben hagyja a szegények támogatásának fontosságát (vö. 10,21). Vi-
szont a tettek idői jellegére figyelmeztet („mindig" - „nem mindig"). A jó tettnek 
alkalma van s éppen aktualitásában bizonyul valóban jónak. A szeretet mindig 
konkrét! S ez még az állandóan kéznél levő szegények támogatására is érvényes 
(„amikor... akarjátok..."). Mennyivel inkább a vándor Jézusra! Az etikai tanítás 
azonban krisztológiai mélységet is jelez. Az asszony Jézus jelenlétének rendkí-
vüli alkalmát ismeri fel és ragadja meg. így lesz példája nemcsak az aktuális 
szeretetnek, hanem a Jézus isteni küldetését, személyének páratlanságát látó 
hitnek is. Aki Jézust felismeri és szereti, annak semmi sem drága! De éppen 
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ezért lesz a többiek ajkán a szegények támogatásának „elve" (!) csupán hitetlen 
vakságuk takarója. - Jézus kijelentését: „a szegények mindig veletek vannak" (és 
nem „lesznek"!), sokszor félreértik. Nem egy mindig érvényes társadalmi szük-
ségszerűségről, hanem Jézus korát jellemző ténymegállapításról van szó (vö. 5 
Móz 15,11). - Az „én nem mindig vagyok veletek" mondat eredetileg nyilván az 
állandóan úton lévő, vándor Jézus önjellemzése volt, amely húsvét után szük-
ségképpen kapott Jézus halálára utaló csengést. Ezért kerülhetett az elbeszélés 
igen korán a szenvedéshagyományba, ahol az értelmező 8. verssel éppen ebbe 
az irányba bővült. 8 Az asszony, aki „megtette, amire képes volt" (vö. 12,44), most 
már azt a hitet példázza, amely éppen a halálba menő Jézust szereti mindent 
odaadó, tékozló bőséggel (vö. 12,30). Tettével - mintegy elővételezve azt, ami 
húsvét hajnalán már késő lett volna (vö. 16,lkk) - prófétai jelt ad a Megfeszí-
tettről. Márk számára nyilván ez a vonás a legfontosabb. 9 Ennek hangsúlyozás-
ára bővíti tovább az elbeszélést Jézus kinyilatkoztatás-stílusában („bizony, mon-
dom nektek" vö. 3,28). Az asszony tette azért elválaszthatatlan az evangéliumtól, 
mert mindkettő a Megfeszítettet hirdeti. Jól érzékelhető, hogy Márk számára az 
evangélium nem valami elvont eszme, hanem esemény, az „egész világ" számára 
döntő, isteni történés, amely Jézus földi útjában ment végbe (vö. 1,1.14k 
magy.), s ezért a húsvét utáni evangéliumhirdetésnek is csak ez lehet a tartalma. 
Az evangéliumnak ez a történeti egyszerisége emeli ki a történelem sodrából és 
teszi feledhetetlenné e névtelen asszony cselekedetét. - Márk az elbeszélés 
alkalmazásával pozitív, bizonyságtevő keretet ad Jézus szenvedésének és halá-
lának. Az elején az asszony szótalan szeretete, a végén a százados vallomása jel-
zik az események valódi értelmét. Sőt a végén ismét hangsúlyt kap az asszo-
nyok szolgálata és hűsége (15,40k.47; 16,lkk). - Az elbeszélésnek még egy vo-
nása hangsúlyos a szenvedéstörténet összefüggésében. Jézus ura a helyzetnek, 
és előre látja a jövendőt, ő adja meg az asszony tettének prófétai értelmét, 
amellyel talán arra is céloz, hogy gonosztevőként végzik majd ki, akinek nem 
jár végtisztesség. Tudatosan vállal mindent. Nem játékszere az eseményeknek. 
De túl is utal a halálon arra az időre, amikor szenvedését és halálát evangélium-
ként hirdetik majd. A szenvedéstörténet krisztológiájának ezzel a jellegzetes 
vonásával többször is találkozunk majd. 

10 A kép ismét elkomorul. A gyilkosság tervén tanakodó főpapoknak kapóra 
jön az áruló Júdás. Az „Iskariótes" melléknévhez vö. 3,19 magy. Az „egyik a tizen-
kettő közül" hagyományos fordulat (vö. 14,20.43; Jn 6,71) azt a döbbent csodál-
kozást fejezi ki, amellyel az őskeresztyénség az árulás rejtélyére reagált. Márk 
nem fokozza a megdöbbenést. Nála Júdás beleillik abba a negatív tanítvány-
képbe, amelyet mindvégig rajzol a tizenkettőről, akik nem ismerték fel és nem 
értették meg Jézust (vö. 8,17k; 9,32 stb.). Ez éppen az egyik márki indoklása 
Júdás tettének. A másik a παραδιδοναι = paradidonai ige (= átad, kiszolgáltat, 
elárul), amely Jézus keresztre vivő útját mindvégig jellemzi, s amelynek végső 
alanya maga Isten (vö. 1,14 magy.). Júdás titka beletartozik abba a végső titok-

299 



74. Az utolsó vacsora előkészítése - 14,12-16 

ba, hogy „az Ember Fia az emberek kezébe adatik" (9,31). Ez persze nem je-
lent racionális feloldást, sem mentséget Júdás tettére (vö. 21. v.). Viszont kizárja 
az emberi ítélkezés jogát és figyelmeztetéssé lesz az egész egyház számára: 
Isten üdvtervének az elhívottak is negatív szereplőivé válhatnak! De minderre 
is csak a könyv összefüggése utal. Itt csak maga a riasztó tény áll előttünk: a 
tizenkettő egyike Jézus gyilkosainak szövetségesévé lett! Márknál tehát Júdás 
tettének nincs közvetlen indoka. A gonoszság végül is mindig indokolhatatlan 
és értelmetlen. 11 A többi evangélistánál bizonyos racionalizáló tendencia ér-
vényesül. Megnő a pénz motiváló szerepe (Mt 26,15; Jn 12,6). Itt a pénz a főpa-
pok tudatos szándékát jellemzi. Kaján örömmel fogadják Júdás ajánlatát, és 
segítségét pénzígérettel biztosítják be. Júdás pedig munkához lát. Átveszi új 
gazdáinak gondját: mint az 1. v.-ben azok, most ő „keresi a módját" az árulásnak. 
A „megfelelőalkalom" (ευκαιρως = eukairós - vö. 6,21) a 2. v.-re utal vissza. Sze-
paráltan, feltűnés nélkül kell Jézust elfogni. A vállalkozás sikeréről 14,43kk-ban 
olvasunk, ahol azt is megtudjuk, hogy miben állt Júdás árulása. (Vö. még Pröhle, 
Lukács 316k lpk.). 

R) Jézus és a tanítványok (14,12-72) 

74. Az utolsó vacsora előkészítése -14,12-16 (Mt 26,17-19; Lk 22,7-13) 

(12) És a kovásztalan kenyerek első napján, amikor a páska-
bárányt áldozzák, azt mondják neki tanítványai: Hol akarod, hogy 
elmenjünk és előkészítsük, hogy megehesd a páskabárányt? (13) És 
elküld kettőt tanítványai közül és azt mondja nekik: Menjetek a vá-
rosba és szembejön veletek egy ember, aki egy vizeskorsót visz: kö-
vessétek öt, (14) és ahova bemegy, mondjátok a házigazdának, hogy 
a Mester azt üzeni: Hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal 
együtt megeszem a páskabárányt? (15) És δ mutat néktek egy nagy 
emeleti termet, kipárnázva, készen: és ott készítsétek el nekünk. (16) 
És elmentek a tanítványok, bementek a városba és úgy találták, aho-
gyan megmondta nekik, és elkészítették a páskát. 

Az elbeszélésnek két jellegzetessége van: 1. Jézus előre tudja pontosan, 
hogy a két tanítvány hogyan találja meg az utolsó vacsora helyét. Ez a vonás 
feltűnő hasonlóságot, sőt szó szerinti egyezéseket mutat a szamárcsikó megtalá-
lásának elbeszélésével (11,1-7). Nyilván azonos típust jelentenek. Mindkettő-
ben erőteljesen érvényesül az ún. theios anér-krisztológia Jézus képe, ahol a 
realizáló, történeti kérdések egészen háttérbe szorulnak. Csak annak hangsú-
lyozása fontos, hogy Jézus emberfeletti, isteni tudással néz előre, azaz nem va-
kon, hanem tudatosan megy a jövő eseményei felé (vö. 11,1-11 magy.). Fontos 
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felismernünk, hogy ez a vonás a következő elbeszélésekben is jelentkezik (vö. 
17-31 vk.). A mi elbeszélésünk azonban valószínűleg más hagyomány-össze-
függésből került ide. Erre vall, hogy a páskáról később nincsen szó. A „ta-
nítványok" megjelölést a 17. v.-ben felváltja a „tizenkettő". Sőt egyenesen üt-
közést jelent, hogy noha Jézus két tanítványt előre küldött (13. v.), mégis a 
„tizenkettővel" érkezik a vacsora helyére (17. v.). 

2. Az elbeszélés még fontosabb jellegzetessége, hogy az utolsó vacsorát 
páskavacsorának nevezi. Ez azért feltűnő, mert a vacsora tényleges leírása során 
nincs semmi utalás a páskára (vö. 17-25. vk.) Ez a megfigyelés fontos kérdést 
vet fel: páskavacsora volt-e valóban Jézus utolsó vacsorája, s ebből következően 
páska napján, azaz niszán 15-én (vö. 14,1 magy.) történt-e Jézus halála? A kér-
désre két kiegyenlíthetetlenül ellentétes választ találunk az evangéliumokban. 
A szinoptikusok szerint páska napján (ami este 6-kor kezdődik!) történt az utol-
só vacsora, majd Jézus elfogatása, elítélése, megfeszítése és temetése. János 
evangéliuma szerint viszont az egész egy nappal előbb, niszán 14-én, a páska-
ünnep előkészületi napján ment végbe (vö. Jn 18,28; 19,14). A kérdés megoldá-
sára számos kísérlet történt (vö. az egész kérdéshez Pröhle, Lukács, 318k 1). így 
pl. J. Jeremias nagyszabású tanulmányban foglalt állást a szinoptikus kronológia 
mellen. Más kutatók inkább a jánosi kronológiának adnak nagyobb valószínű-
séget. Szerintem is ez utóbbi valószínűbb, bár kizárólagos döntés aligha lehet-
séges. 

Viszont fontosabb ennél egy másik szempont, amelyre az újabb kutatásban 
egyre nagyobb hangsúly kerül. Az evangéliumok elszórt^ idői adatai nem a pon-
tos kronológiát szolgálják elsősorban, hanem teológiai szempontokat. Ezek 
megfigyelése érteti meg az eltéréseket. így János Jézus halálát értelmezi azzal, 
hogy azt niszán 14-re teszi. Jézus az előkészületi nap délutánján hal meg, vagyis 
éppen akkor, amikor a templomban a páskabárányokat vágták. Tehát ő az igazi 
páskabárány (vö. Jn 1,29.36; 19,36). Már Pálnál is megtaláljuk ezt az összekap-
csolást (lKor 5,7). Márk viszont az úrvacsorával kapcsolja össze a páskát, s ezzel 
azt fejezi ki, hogy a keresztyének számára a zsidó páska helyébe az úrvacsora 
lépett. így érthető, hogy bár Jézus a tanítványok kérdésére válaszul a páska-
vacsorát készítteti elő, valójában mégis egy egészen új tartalmú asztalközössé-
get hoz létre a tanítványok számára. A szerkesztés tehát egy finom kontrasztot 
jelent, amelyben a tanítványok értetlensége jut kifejezésre: ők a zsidó páskára, 
Jézus viszont a saját halálát realizáló vacsorára készül. Ez a kontraszt csak Luk-
ácsnál tűnik el. Ο magát a vacsorát is páskavacsoraként írja le, éspedig Márktól 
és más forrásból vett hagyomány kombinációjával. 

12 Az időmeghatározás pontatlan. A páskabárányokat nem „a kovásztalan ke-
nyerek első napján", azaz a páska ünnepen (= niszán 15.) áldozták, hanem egy 
nappal előbb, az ún. előkészületi napon, niszán 14-én délután. Ilyen tévedést 
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palesztinai zsidókeresztyén aligha követett volna el (Dalman). Nyilván hellenis-
ta környezetben fogalmazták a szöveget. Sem Márk, sem a Márk előtti elbeszé-
lő nem ismerte már pontosan a páskaünnep rendjét. - A fenti kontraszthoz jól 
illik, hogy nem Jézus, hanem a tanítványok javasolják a páskavacsora elkészíté-
sét (Lukácsnál Jézus a kezdeményező!). - 13 Jézus két tanítványt küld el, mint 
6,7; 11,l-ben is. Lukács már azonosítja őket: Péter és János, akik az ApCs-ben is 
együtt szerepelnek (ApCs 3-4). Jézus nem kiszolgáltatottja, hanem ura a jövő-
nek. Mint ll,lkk-ban, itt is prófétai szemmel látja előre az eseményeket (vö. 1 
Sám 10), amelyek esedegességükben is Jézus céltudatos útjának beteljesedését 
szolgálják. A történed azonosítás vágya szülte azt a későbbi hagyományt, amely 
szerint a korsót vivő ember maga Márk volt, a házigazda pedig Márk apja. 14 A 
szövegben nincs támpontja annak a hasonlóan realizáló gondolatnak sem, hogy 
egy már előre megbeszélt eseményről van szó. A hangsúly éppen a rendkívüli, 
csodás jellegen van: nemcsak az események, hanem a személyek is Isten terve-
inek szolgálatában állnak. Ilyen kiemelt, rendkívüli jellege van a JMester" cím-
nek is. Jézus nem egy a sok közül, hanem ő „a Mester" (vö. 12,14). - 15 Csodás 
elem az is, hogy a ház emeleti terme „készen" várja Jézust és a tanítványokat. 
Ezért nem fontos a realizáló kérdés, hogy a házigazda és családja hol ünnepelték 
a páskát, valamint az sem, hogy az előre küldött tanítványoknak még mit kellett 
„elkészíteniük". Nem a részletek, hanem csak az a fontos, hogy 16 a tanítványok 
tanúi Jézus előretudásának: „úgy találták, ahogyan előre megmondta nekik". 

Ε csodás jellemzés előreveti fényét: ilyen csodálatos, rendkívüli, isteni ese-
mény az, amelyben Jézus a tanítványokat részesíti az úrvacsora által. 

75. Jézus bejelenti az árulást - 14,17-21 (Mt 26,20-25; Lk 22,14.21-23; Jn 
13,18k.21-30) 

(17) És amikor este lett, odamegy a tizenkettővel. (18) És amikor 
asztalhoz telepedtek és ettek, Jézus azt mondta: Bizony, mondom 
nektek, hogy egy közületek elárul engem, aki velem eszik. (19) Szo-
morkodni kezdtek és egyenként mondták neki: Csak nem én?! (20) Ö 
pedig azt mondta nekilc Egy a tizenkettő közül, aki egy tálba márto-
gat velem. (21) Mert bár az Ember Pia elmegy, amint meg van írva 
róla, de jaj annak az embernek, aki az Ember Piát elárulja: jobb vol-
na annak az embernek, ha nem született volna. 

Vö. a 18. v.-hez: Zsolt 41,10 

A szakasz az utolsó vacsora epizódjaként formált, kerek elbeszélés. Célja 
nem a történeti közlés (az olvasó már 10k. vk. óta tud az árulásról), hanem a 
teológiai reflexió. Úrrá kellett lenni azon a rettenetes tényen, hogy „egy a tizen-
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kettő közül" árulója lett Jézusnak. A reflexiónak három eszközével találkozunk: 
1. Jézus előretudása: nem meglepetésként érte az árulás. Erre is készen, tudato-
san ment Istentől kijelölt útján (18b.21a. vk.) 2. Az írásbizonyíték: még az ilyen 
borzalmas eset sem esik kívül Istennek az írásban kinyilatkoztatott akaratán és 
hatalmán (18c.21 vk.). 3. Intő katecAézis, amely az egyedi eseten túlnéz a többi 
tanítványra, ill. az egyházra (19.21b vk.). A szakasz krisztológiája Márk környe-
zetére vall: az apokaliptikus Ember Fia-képzet a szenvedéshagyománynak alá-
rendelten jellemzi Jézust (vö. 8,31 magy.). 

A szakasz Márk összefüggésében a 26-31 vk.-kel együtt az úrvacsora pozití-
vumának negatív keretét képezi: miközben Júdás elárulja, Péter megtagadja és 
mindnyájan megbotránkoznak benne, Jézus asztalközösségébe vonja a tanítvá-
nyokat és részesíti őket halálának ajándékaiban. Ez a kontraszt Márk szerkesztő 
munkájának gyakori s egyik legszebb vonása (vö. 14,1-11. magy.). 

Megfigyelhető, hogy Márk, bár nem mentegeti Júdást, nem is határolja el őt 
olyan élesen a többi tanítványtól, mint pl. János (vö. Jn 13,18), sőt egyenesen 
eggyé teszi őket a Jézus iránti értetlenségben és hitetlenségben (vö. 19.27.31c. 
vk.). Jellemző, hogy a szakaszban elő sem fordul Júdás neve (Máténál és János-
nál igen!). Csak a 43. v.-ben tűnik ki, hogy kire vonatkozott Jézus bejelentése. 
Ezzel függhet össze, hogy nem olvasunk Júdás távozásáról, mint Jánosnál (vö. 
Jn 13,30), s ez sokat vitatott kérdést vet fel: részesült-e Júdás az úrvacsorában? 
Lukácsnál, aki az árulás bejelentését az úrvacsora után közli, ez kétségtelen. 
Márknál, akit Máté követ, nem találunk tudatos reflektálást. De tanítványképe 
alapján nyilvánvaló, hogy szerinte mindnyájan „méltatlanok" voltak, nemcsak 
Júdás. Ez az általános tendencia Márk katechetikai szándékát jelzi: Júdás esete 
nem csodálkozásra vagy ítélkezésre ad alkalmat, hanem vigyázásra int min-
denkit. 

17 A hagyományból vett elbeszélést Márk egy rövid mondattal kapcsolja az 
összefüggésbe. A „tizenkettő" Márkra jellemző megjelölése a tanítványoknak. 
Páratlan történeti szerepüket hangsúlyozza vele (vö. 3,13-19 bevezetését!), 
talán éppen az „egy a tizenkettő közül" hagyományos fordulatra támaszkodva (vö. 
10. ν.). - A páskavacsora este, napnyugta után kezdődött (s egyben az új nap is!). 
Az adat ellenére a továbbiakban nincs semmi utalás a páskára. 18 A közös étke-
zés csupán háttere a beszélgetésnek. A kinyilatkoztatás-formula („Bizony, mon-
dom nektekvö. 3,28) jelzi, hogy Jézus Istentől nyert ismeretet közöl. De isteni 
előretudása egybecseng az írással is: „aki velem eszik" (Zsolt 41,10). Nem szó 
szerinti idézetről, hanem tartalmi utalásról van szó (de facto írásbizonyíték). 
János már kifejezetten idézi a zsoltárt (Jn 3,18 = de verbo írásbizonyíték). Az 
árulás tehát, bármennyire borzalmas és megfoghatatlan is, benne van Isten ter-
veiben, aki a gonoszt is saját céljaira tudja fordítani. Mint a 10. v.-nél láttuk, erre 
utal maga a παραδιδοναι = paradidonai ige is. - 19 A tanítványok reagálása 
meglepő. Különösen ha a 31. v. jellemzésével vetjük össze. Az összevetésből 
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nemcsak az tűnik ki, hogy két önálló, egymást nem feltételező hagyományról 
van szó, hanem az is, hogy a mi szakaszunknak katechetikai célja van a Júdás-
kérdéssel kapcsolatban. A tanítványok jellemzése azt mutatja meg, hogy milyen 
a helyes gyülekezeti magatartás, ha valaki árulóvá lesz. A tanítványok nem há-
borodnak fel, hanem „szomorkodnak", nem ítélik el az árulót, hanem önvizsgála-
tot tartanak. Ki-ki önmagáról tételezi fel az árulás lehetőségét: „Csak nem én?!" -
20 Márknál Jézus válasza nem leplezi le az árulót, nem nevezi meg Júdást 
(Máténál és Jánosnál igen!), hanem érvényben hagyja a katechetikai szándékot. 
Csupán megismétli a 18. v. általános bejelentését: „Egy a tizenkettő közül", azaz 
választottságuk és kiemelt szerepük ellenére bármelyik lehetne. Az „egy tálba 
mártogat velem" kifejezés megszokott beszédfordulat lehet (vö. Ruth 2,14). 
Nincs benne utalás a páskavacsorára, sőt valószínűleg ütközik azzal, mert ott 
mindenki külön tálat kapott. A fordulat tehát egyszerűen szemlélteti a 18. v. 
zsoltár-utalását („velem eszik"), s egyúttal kifejezi Jézus és az áruló közeli kap-
csolatát, hogy így jelezze az árulás nagyságát. - 21 A záró vers összefoglalja az 
eddigieket. Mindhárom fent említett motívum együtt szerepel: 1. Jézus tudja, 
mi vár rá. Az egykor dicsőségben megjelenő Ember Fiának meg kell halnia (vö. 
8,31; 9,31;10,33k.45). Az „elmegy" ige Jézus útját jellemzi, amely a keresztre 
vezet, s ott éri el Istentől rendelt célját. János szóhasználatában az Istenhez való 
visszatérést jelöli (vö. Jn 7,33; 8,14.21; 13,3 stb.). 2. Az „elmenetel" az írás sze-
rint történik. Az írásbizonyításnak sajátos s talán legrégibb formájával találko-
zunk itt. Nincs konkrét utalás valamelyik ótestamentumi íráshelyre, sem de 
verbo, sem de facto. Az „amint megvan írva" egyszerűen azt fejezi ki, hogy ami 
Jézussal történik, az írásszerű, azaz megfelel az Isten akaratát hirdető írásnak 
(vö. 9,12; 14,49; lKor 15,3k). 3. A katechetikai vonás itt fenyegető intéssé éle-
sedik. Bár Jézus halálában együtt van Isten terve és az emberi gonoszság, az 
előbbi mégsem mentség az utóbbi számára. Az apokaliptikából származó ,jaj"-
kiáltásban (vö. 13,17; Jel 8,13; 18,10 stb.) a Júdás esetén megdöbbent őskeresz-
tyénség intő, óvó hangja szólal meg: Jézus árulóját olyan rettenetes ítélet várja, 
hogy kár volt megszületnie. Hasonló hyperbolikus fordulattal találkoztunk 9,42-
ben is. Kétségtelen, hogy a szöveg Júdás menthetetlenségét mondja ki. De 
annál élesebb a következő szakasz kontrasztja. 

76. Az utolsó vacsora ajándéka és ígérete - 14,22-25 (Mt 26,26-29; Lk 22,15-20; 
1 Kor 11,23-25) 

(22) És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte és 
odaadta nekik és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem. (23) És vet-
te a poharat, hálát adott, odaadta nekik ée ittak belőle mindnyájan. 
(24) És ezt mondta nekik: E z az én szövetségvérem, amely kiontatik 
sokakért. (25) Bizony, mondom nektek, hogy nem iszom többé a 
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szölStö terméséből addig a napig, amikor újra iszom azt az Isten or-
szágában. 

Vö. a 24. v.-hez: 2Móz 24,8; Zak 9,11; Ézs 53,10kk 

Márk tudatosan állítja az utolsó vacsora leírását negatív összefüggésbe (vö. 
17-21 és 26-31. vk.). így a szerkesztéssel is kifejezi annak pozitív, üdvjelentő-
ségét: a halálba menő Jézus a bűnösökkel lép asztalközösségre (vö. 2,15kk!). 
Nincs viszont semmi utalás a páskára, noha a 12-16. vk.-ben a páska elkészíté-
séről volt szó. Ott már említettük, hogy ez az ellentmondás tudatos teológiai 
kontrasztot jelent: a keresztyéneknek nincs semmi dolguk a zsidó páskával. Az 
ő „páskájuk" az úrvacsora. Egyedül Lukács az, aki a teológiai kontrasztot törté-
netileg feloldja, és az utolsó vacsorát páskavacsoraként írja le. De valószínű, 
hogy nála is egy zsidókeresztyén páskahagyomány és egy nem páska jellegű 
úrvacsora-hagyomány egyeztetéséről van szó, s ebből adódnak szövegének köz-
«mert nehézségei. Egyébként azonban az egész újszövetségi úrvacsora-hagyo-
mányból hiányzik a páskára való utalás (páskabárány, keserű gyökerek stb. vö. 
Prfffile, Lukács, 321k 1.) és csupán azoknak az elemeknek van szerepe (kenyér, 
bor), amelyek nemcsak a páskavacsorán, hanem egyéb ünnepi étkezéseken is 
szerepeltek. Egyebek között különösen is jelentős érv az úrvacsora páska-
jellege ellen, hogy míg a páska évenként ismétlődő ünnep volt, az őskeresz-
tyénség az úrvacsorát naponta (s talán később hetente) ünnepelte, amiben bizo-
nyára Jézus és a tanítványok húsvét előtti, naponkénti asztalközössége tükrö-
ződik. Mindez azt jelenti, hogy az úrvacsorát nem a páskavacsora rekonstruálá-
sával kell értelmeznünk, hanem magukból az ÚT-ban található úrvacsorai szö-
vegekből. 

Ha összehasonlítjuk a négy szöveget, világosan látszik, hogy két típusba so-
rolhatók. Máté bizonyos kiegészítésekkel, változtatásokkal ugyan, de lényegé-
ben pontosan követi Márk szövegét. A másik típust - ugyancsak bizonyos elté-
résekkel - Lukács és Pál szövegei képviselik. Az eltérések a két típus között és 
a típusokon belül is azt mutatják, hogy az őskeresztyén gyülekezetekben hasz-
nált liturgikus szövegekről van szó, amelyek tehát nem szó szerint közlik azt, 
amit Jézus az utolsó vacsorán mondott, hanem bennük van az illető gyülekeze-
tek értelmező szándéka is. Sőt számolnunk kell azzal is, hogy a szöveg megfo-
galmazásában redakcionális szempontok is érvényesültek. Az újszövetségi kuta-
tás éppen ezért régtől fogva arra törekszik, hogy a ránk maradt ÚT-i és ÚT-n 
kívüli hagyomány alapján feltárja az úrvacsora ünneplésének és értelmezésének 
alakulását az őskeresztyénségben, s próbálja körülhatárolni azt az anyagot, 
amely mögött leginkább feltételezhető Jézus utolsó vacsorájának tényleges le-
folyása. A kutatás részleteire természetesen itt nem térhetünk ki, csupán né-
hány szempontra hívjuk fel a figyelmet. 
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Hosszú ideig vallástörténeti analógiák keresésével próbálták a kutatók meg-
ragadni és értelmezni az úrvacsora eredetét és őskeresztyén használatát. Ε vizs-
gálódás arra az eredményre vezetett, hogy bár az úrvacsora bizonyos pontokon 
hasonlítható más vallástörténeti jelenségekhez (pl. a misztériumkultuszok szak-
rális étkezéseihez stb.), de azokból nem vezethető le. „Az úrvacsora előfeltevé-
sei és döntő komponensei genuin módon keresztyének" (F. Hahn). - A mai 
kutatás középpontjában a két szövegtípus összehasonlítása áll azzal a kérdésfel-
tevéssel: melyiknek elemei állhatnak közelebb a feltételezett, eredeti, jézusi 
formához? Egyetértés van atekintetben, hogy egyik típus sem azonos az erede-
tivel. Mindegyikben vannak nagyon régi és újabb elemek is. így pl. régi elemek 
a közös étkezés szituációjára utaló vonások (Mk/Mt: „áldást mondott" - ,Jiálát 
adott". Pál/Lk: „miután ettek"). Viszont újabb elemek azok, amelyek a liturgikus 
használattal ftlggnek össze (Mk/Mt: a vételre, evésre-ivásra való felszólítás. -
Pál/Lk: az ismétlésre való felhívás). Eltér a kutatók véleménye abban a kérdés-
ben: melyik típus jelent hagyománytörténetileg korábbi fázist, amelyből a má-
sik típus kialakulása jobban megérthető? A vita súlypontja a pohárral kapcsola-
tos szerzési igéknél van. Egyes kutatók Márk szövegét tartják eredetibbnek, 
főként a semitizmusokra való hivatkozással. Ε szerint a szöveg eredetileg Jézus 
vérének, azaz halálának váltság-jellegét fejezte ki („kiontatik sokakért") s ehhez 
később hellenista-zsidókeresztyén környezetben járult értelmezésként a „szö-
vetség" gondolata 2Móz 24,8 értelmében. Egy további fejlődési fokon a váltság-
gondolatot a kenyérhez kapcsolták a résztvevőkre alkalmazva („érettetek"), míg a 
szövetség-gondolat a poharat értelmezte, de már Jer 31,31-34 értelmében („új 
szövetség"). Jézus vére eszközi szerepet kapott, mint a szövetség pecsétje („az én 
vérem által"). így alakult ki a Márki típusból a páli típus. - Újabban viszont egy-
re több kutató foglal állást az ellenkező irány mellett: a Pál/Lk típus a korábbi, 
mert ebből jobban érthető és levezethető a Mk/Mt típus. Ε felfogás egyik fon-
tos érve a Pálnál és Lukácsnál található „miután ettek" megjegyzés. Ez a Pálnál 
is már hagyományként szereplő szöveg ugyanis arra utal, hogy kezdetben az 
úrvacsora egy teljes étkezés keretében történt s ennek kezdetén végezték a 
kenyér, a végén pedig a bor szétosztását. Nyilván így történt ez Jézus utolsó 
vacsoráján is. Márk szövege viszont egy későbbi fejlődési fokot tükröz, amikor 
az étkezés, mint szeretet-lakoma (αγαπημ « agapé), megelőzte az úrvacsora 
kiosztását. A kenyér és a bor, ill. a hozzájuk fűzött értelmező igék így közvetle-
nül egymás mellé kerültek. így jobban érthető, hogy a kezdetben nem egyfor-
ma felépítésű igék („Ez az én testem" és „Epohár az új szövetség...") a liturgikus 
használat során hasonulni kezdtek egymáshoz és végül azonos felépítésűekké 
váltak („Ez az én testem" és „Ez az én vérem"). Fordítptt irányban sokkal nehe-
zebben volna érthető a folyamat. így ez a megoldás valószínűbbnek látszik. Per-
sze a jelenlegi szövegek azt mutatják, hogy a két típus kölcsönösen hatott egy-
másra. A Mk/Mt típusban is megtalálható a szövetség-gondolat és a Pál/Lk tí-
pusban is a váltság-gondolat. Ez bizonyos egyeztető tendenciára vall, s egyben 
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jelzi, hogy a szövegek legfontosabb elemei egyaránt régiek, s hozzátartozhattak 
egy közös, araméi vagy héber nyelvű ősforráshoz, amelynek irodalmi rekonst-
ruálása ma már lehetetlen. - A mai kutatásnak még két szempontja fontos. Egy-
részt nagy hangsúly esik az úrvacsora közösség-jellegére. Az együttevés és ivás az 
úrvacsora lényegéhez tartozik. Annak konstitutív eleme. Ez a szempont új 
megvilágításba helyezi a reformáció idején támadt felekezeti vitákat. Az őske-
resztyén úrvacsorai hagyományhoz mérten egyoldalú s ezért nem tárgyszerű az a 
szeparált kérdésfeltevés, hogy a kenyér és bor mint szubstanciák milyen vi-
szonyban vannak, mennyiben azonosak Jézus testével és vérével, mint testré-
szekkel. Ez a kérdésfelvetés annál is inkább hibás, mert a zsidó képzetvilágból, 
amelyben Jézus és az ősgyülekezet is élt, egyszerűen hiányzott a „substantia" 
fogalma, és csak később, a görög filozófia hatására került a keresztyén gondol-
kodásba. Az úrvacsora közösség-jellege azt jelenti, hogy a gyülekezet a kenyér 
és bor vételének eseményében éli át a halálba ment Jézus valóságos jelenlétét és 
részesül a vele és egymással való közösség ajándékában, vagyis abban, amit 
Jézus szavai ígérnek. - Hasonlóan nagy hangsúly van a mai kutatásban az úrva-
csora eszbatologikus jellegén. Ezt fejezi ki a szerzési igékhez kapcsolt ígéret 
(„...nem iszom többé... újra iszom azt az Isten országában."). A halálba ment Jézus-
sal való úrvacsorai közösség a végső teljesség perspektívájában történik, s ennek 
ígéretét hordozza. 

252 Az „és amikor ettek" fordulattal már találkoztunk a 18. v.-ben. Márk ezzel 
kapcsolja az eredetileg önálló egységet az összefüggésbe. így az úrvacsora a már 
folyamatban levő vacsora befejező epizódja lesz, ahogy ez Márk környezetében 
is történhetett (lásd fent!). A szöveg folytatása viszont a zsidó asztalközösségek 
szokásos rendjét írja le (vö. 6,41; 8,6). Jézus, mint az asztalközösség feje cselek-
szik. Zsidó felfogás szerint a megtört és szétosztott kenyér elfogyasztása által 
válnak az asztalnál ülők egy közösséggé s egyben részeseivé annak az áldásnak, 
amelyet a családfő mondott. Jézus e hagyományos keretek között ad páratlanul 
új értelmet a megtört és szétosztott kenyérnek: „Ez az én testem." A „test" szó a 
héberben és az arámban nem az ember egy részét, hanem magát az embert je-
löli. A tanítványoktól búcsúzó (25. v.!) Jézus tehát azt ígéri, hogy a kenyér véte-
lében az ő személyes jelenlétét élik át, és részesülnek a vele való közösség va-
lóságában. A Pál/Lk típushoz képest feltűnő, hogy a „test" nem kap további 
jellemzést Márknál (Pál: „érettetek"; Lk: „amely érettetek adatik"). Lehet, 
hogy Márké az eredeti és Pál/Lk kiegészítése későbbi. De fordítva is lehetsé-
ges, vagyis, hogy Márk redukálta a szöveget. Bármint legyen, tény, hogy Márk a 
kenyérnél nem jellemzi Jézus testét, nem utal halálára. Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy a kenyér- és a pohárige közelebb kerülnek egymáshoz, és a kenyér is a bor 
értelmezésének („amely kiontatik sokakért") összefüggésébe kerül. Másrészt vi-
szont megnő a kenyérige demonstratív hangsúlya: maga Jézus van jelen a tanít-
ványi gyülekezetben a kenyér vétele által! Ez és nem kevesebb az úrvacsora 
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ajándéka. Bizonyára ezért használja Márk éppen a kenyérnél a liturgikus bizta-
tást: „Vegyétek!" A kenyérigének ez a demonstratív szerepe egybecseng Márk 
egész evangéliumi koncepciójával: a földi Jézus húsvét után az evangéliumhir-
detés által van jelen és munkálkodik a világban. Ugyanez az evangéliumi prae-
sens valósul meg az úrvacsorában is a benne részesülők számára. Az egyház hús-
vét és a paruzia között nemcsak emlékezik és várakozik, hanem a jelenlevő Jé-
zus közösségében él. Az úrvacsora Márk teológiai gondolkodásában ezért köz-
ponti jelentőségű. Ezt jelezte már a kenyércsodák kiemelt szerepe és az ún. 
kenyérmotívum is (vö. 6,41k.52 magy.). 

23 A pohárral kapcsolatos cselekmény is megfelel a zsidó asztalközösség be-
fejező aktusának. Az utolsó poharat hálaadó ima előzte meg. Gyakran előfordult, 
főként szegényebb családokban és közösségekben, hogy egy pohárból ittak. Itt 
ennek teológiai jelentősége van. A részesedők közösségét fejezi ki. Az „ittak 
belőle mindnyájan " megjegyzés tovább fokozza ezt a gondolatot. Sőt több kutató 
szerint konkrét, polemikus célzás is van benne olyanok felé, akik aszketikus 
vagy takarékossági okokból bor nélkül ünnepelték az úrvacsorát. Máté egyene-
sen Jézus felszólításává formálja Márk megjegyzését: „Igyatok ebből mindnyá-
jan!" Érdekes és fontos E. Schweizer megjegyzése a sorrenddel kapcsolatban. 
Előbb isznak mindnyájan a tanítványok, s csak azután következik a pohárige 
(24. v.). Ez kizárja azt a később egyre inkább jelentkező gondolatot, hogy Jézus 
szava a bort anyagában, szubsztanciálisan változtatja vérré (transsubstantiatio). 
Az úrvacsorát, mint Jézus valóságos jelenlétét, testében és vérében való része-
sedést, nem lehet immanens, fizikai kategóriákban megközelíteni és kifejezni, 
mivel ez mindenestül transcendens, isteni esemény. Valóságát egyedül Jézus 
szava, ígérete garantálja és nem egy logikailag feltételezett fizikai folyamat. 
Ezért nincs teológiai jelentősége, hogy az ige a vétel előtt vagy után hangzik. 

24 A demonstratív kenyérige Jézus jelenlétének tényét hangsúlyozta. A po-
hárige ezt a tényt különböző oldalról jellemzi. A „szövetségcér" ótestamentumi 
szakkifejezés. 2Móz 24,3-8 szerint Isten Mózes közvetítésével a törvény alap-
ján kötött szövetséget Izraellel, s ezt az ígéretet és elkötelezést jelentő isteni 
üdvrendet pecsételte meg, azaz tette érvényessé a levágott állatok vére, ame-
lyet Mózes a népre hintett. Ezt a szövetséget Jézus halála meghaladottá tette. 
Isten üdvrendjének alapja többé nem a törvény, hanem Jézus halála, pecsétje 
nem az állatok, hanem Jézus vére. Ez a jellemzés nyilvánvalóan polemikus 
szándékú és megfelel Jézus kultusz-kritikájának. Ezért tárgyszerű, hogy a 
Pál/Lk változat Jer 31,31kk alapján „új szövetségről" szól. Ez a szövetség már 
nem korlátozódik Izraelre, hanem „sokak"-ra, azaz minden emberre vonatkozik 
(vö. 10,45 magy.). Ebben a széles perspektívában érvényes Jézus halálának üdv-
jelentősége: „kiontatik sokakért". A kifejezés Ézs 53-ra utal (bár nem szó szerinti 
idézet!), és Jézus halálát mint helyettesítő váltsághalált jellemzi. Vérének kion-
tásával, életének odaáldozásával Jézus „sokak", azaz minden bűnös ember javára 
cselekedett, mert engesztelést, azaz bűnbocsánatot szerzett Istennél. Máté már 
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explikálja a mondatnak ezt az éltelmét s ezért egészíti ki a szöveget: „...bűnök 
bocsánatára". Mindez konkrét ajándékká válik az úrvacsorában a benne részesü-
lők számára. A kenyér és bor vételében maga Jézus van közöttük, és részesíti 
őket halálának gyümölcseiben: az Istennel és egymással való közösségben, 
amelynek alapja és pecsétje a Jézus halálában nyert bűnbocsánat. Az úrvacsora 
közösségteremtő jellegével kapcsolatban G. ScAille fontos vonásra hívja fel a 
figyelmet. A „sokakért" fordulatnak az egész emberiséget átfogó, márki pers-
pektívája a Pál/Lk változatban ekléziológiailag konkretizálódik s ezzel leszűkül 
(„érettetek"). Márk perspektívája tehát azt jelenti, hogy az úrvacsorázó gyüleke-
zet annak a Jézusnak a testében és vérében részesül, aki által Isten az egész 
emberiséget megajándékozta. Vagyis az úrvacsora olyan közösséget hoz létre a 
benne részesülők között, amely éppen Jézus halálának egyetemes jelentősége 
alapján nyitott és elkötelezett az egész emberiség felé. 

25 Jézus szavait az ún. második pohárige zárja le. Lukács külön hagyományá-
ban a kenyérrel kapcsolatban is olvasunk hasonlót. lKor 11,26-ban Pál is utal az 
úrvacsorával kapcsolatban Jézus paruziájára. Valószínű tehát, hogy ez az esz-
hatologikus kitekintés kezdettől fogva hozzátartozott az úrvacsora ünneplésé-
hez. Jézus szava ünnepélyes kinyilatkoztatás-formulával (vö. 3,28 magy.) vezeti 
be az eszhatologikus ígéretet: „Bizony, mondom nektek..." A „nem iszom többf' 
talán arra utal, hogy a vacsora során maga Jézus is ivott bort. Mivel azonban a 
szerzési igék sehol sem tételezik fel, hogy Jézus együtt evett és ivott a tanítvá-
nyokkal, valószínűbb, hogy a kifejezés átfogó jellegű és arra az asztalközösségre 
céloz, amelyben Jézus egész földi útja során részesítette a tanítványokat, de a 
vámszedőket és bűnösöket is (2,15kk). így az utolsó vacsorával máris elkezdő-
dik Jézus asztalközösségének az a formája, amelynél ő „nem iszik", hanem ma-
ga lesz az asztalközösség étele és itala (vö. 10,45!). Az úrvacsora tehát egyfelől 
magában hordozza a földi Jézus asztalközösségének emlékét és realizálja azt a 
tanítványok között, másfelől Jézus sajátos ajándékát jelenti a közbeeső időre, 
amíg meg nem jelenik Isten országának teljessége, amikor Jézus „újra iszik". 
Jézus az üdvösség teljességét is mint asztalközösséget írja le, amelyben mara-
déktalanul teljessé válik Jézus és a gyülekezet, Isten és az ember közössége. 
Minden úrvacsoravétel e végső teljesség reménységében történik, s maga Jézus 
is ezzel a reménységgel indul a halálba. 

Az úrvacsora tehát olyan az egyház életében, mint egy fénygyűjtő lencse. 
Magába gyűjti a múltnak és az eljövendő dicsőségnek fényeit, és világot vet a 
gyülekezet jelenére. Koncentráltan fejezi ki a keresztyén hit krisztológiai, 
szoteriológiai, ekléziológiai és eszhatológiai vonásait. Az élő Úr, aki az úrvacso-
rában jelen van, nem más, mint a megfeszített Jézus (krisztológia), aki földi 
útján magához fogadta a bűnösöket és halálra adta magát az emberiség üdvössé-
géért (szoteriológia). így lett alapja és forrása annak a szövetségnek, amelyben 
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Isten saját közösségébe fogadja az embereket és az egész emberiség felé nyitott 
és felelős közösséggé formálja őket (ekléziológia). Ebben az úrvacsorai közös-
ségben éli át az egyház, bár töredékesen, de mindig újra, Isten országa végső 
közösségét, és erősödik meg a reménységben, amely Jézus nyilvánvaló dicsősé-
gének megjelenésére vár (eszhatológia). 

77. A tanítványok csődje és reménye - 14,26-31 (Mt 26J0-35; Lk 22J931-34) 

(26) És miután dicséretet énekeltek, kimentek az Olajfák hegyére. 
(27) És azt mondja nekik Jézus: Mindnyájan meg fogtok botránkoz-
ni, mert meg van írva: Megverem a pásztort és a juhok elszélednek. 
(28) De feltámadásom után előttetek megyek Galileába. (29) Péter 
azonban azt mondta neki: H a mindnyájan megbotránkoznak is, de 
én nem. (30) És azt mondja neki Jézus: Bizony, mondom neked: te 
ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor meg-
tagadsz engem. (31) De ő még inkább bizonygatta: H a veled együtt 
kellene meghalnom, akkor sem tagadlak meg. De ugyanígy beszéltek 
a többiek is mind. 

Vö. 27. v.-hez: Zak 13,7 

Az úrvacsora ajándéka és ígérete után ismét egy negatív tanítványképpel ta-
lálkozunk. Itt is, mint a 17-21. szakaszban Jézus előretudása dominál, amelynek 
az írásbizonyíték még nagyobb nyomatékot ad. Jézust nem éri váratlanul tanít-
ványainak csődje, sőt az az írás szerint (Zak 13,7) beletartozik szenvedésének és 
halálának isteni tervébe. Jézus bejelentése egyrészt az összes tanítvány bukásá-
ra, másrészt Péter speciális esetére vonatkozik. Valószínű, hogy a kettő hagyo-
mánytörténetileg csak később szövődött egybe. Erre vall, hogy Lukácsnál, aki 
Márktól eltérő hagyományt követ, csak Péter, de nem az összes tanítvány csőd-
jéről olvasunk. Ennek felel meg, hogy nála a tanítványok Gecsemáné-kerti me-
neküléséről nincs szó, s ez nyilván további összefüggést jelent azzal, hogy Luk-
ácsnál a tanítványok húsvétot is Jeruzsálemben élik át, azaz nem menekültek el 
a városból. Jánosnál mindkét bejelentést megtaláljuk, de külön (vö. Jn 16,32 és 
13,36kk). A. Suhl elemzése szerint a szakasz egy korábbi változatában csak Péter 
tagadása volt hangsúlyos s talán maga Márk egészítette ki a 27b.28.31c vk.-kel a 
szöveget, amely így már nemcsak Péter tagadását, hanem a tanítványok mene-
külését is (14,50) előkészíti. Ez a tendencia valóban megfelel Márk tanítvány-
szemléletének. Mindenképpen tőle való a 28. v., amely a közvetlen összefüg-
gést ugyan megszakítja, viszont biztató, vigasztaló vonást ad a szakasznak. 16,7-
ig nyúló ívet rajzol vele, amely átfogja a szenvedéstörténetet. 
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26 Az éneklés több magyarázó szerint az utolsó vacsora páskajellegére utal. 
Valószínűbb azonban az a vélemény, amely szerint a megjegyzés az őskeresz-
tyén úrvacsorai istentisztelet befejezésének emlékét őrzi. - A beszélgetés útban 
az Olajfák hegye felé (vö. 11,1; 13,3) történik. 27 Jézus tudja, mire számíthat: 
mindnyájan csődöt mondanak. A „botránkozás" (vö. 6,3 magy) okát az ÓT -i idé-
zet írja körül. A pásztor-Jézus a szenvedésbe és halálba megy, s ez tőrré, kelep-
cévé lesz a tanítványok számára. Jézus-követésük nem bír el ekkora erőpróbát, 
sőt most végleg kitűnik értetlen vakságuk és hitetienségük Jézus iránt. Zak 13,7 
az egyetlen kifejezett idézet az egész szenvedéstörténetben Márknál. Sokat 
használt ige lehetett (az eredetihez képest átalakított formában!) az őskeresz-
tyénségben. Idézésével Isten terveinek körébe vonták s ezzel teológiailag ér-
telmezték azt a megdöbbentő tényt, hogy a tanítványok mind cserbenhagyták 
Jézust és elmenekültek. 28 A közbeszúrt mondattal azonban Márk felvillantja a 
reményt is a csődöt mondott tanítványok számára: a feltámadott Jézus össze-
gyűjti az elszéledteket s ezzel a tanítványság új korszaka kezdődik. „Galilea" 
Márknál a pogány misszió teológiai irányjelzése. Jézus ebben az „irányban" ígé-
ri, hogy összegyűjti őket és „előttük megy" (vö. még 16,7 magy.). - 29A szöveg 
hagyománytörténeti hátterére utal (lásd fent!), hogy Péter ellenvetése 27a-hoz 
kapcsolódik („mindnyájan meg fogfok botránkozni"), de nem reflektál sem az ό τ -
ϊ idézetre (27b), sem a feltámadás utánra szóló ígéretre (28. v.). így csak még 
nagyobbá lesz Péter vak önhittsége, amellyel önmagát a többiek fölé emeli. 
Még Jézust is meghazudtolja, annyira biztos önmagában, és abban, hogy különb 
a többinél. 30 Jézus erre isteni kinyilatkoztatásként (vö. 3,28 magy.) jelenti be 
előre háromszori tagadását. Csak Márknál olvasunk arról, hogy „a kakas kétszer 
szól". Ezzel csak még inkább fokozódik Péter értetlenségének rajza: intő jelet 
is kap majd (ti. az első kakasszót), mégsem kap észbe. A „ma, ezen az éjszakán" 
talán pogány olvasóknak szóló fogalmazás, akik nem tudták, hogy a zsidóknál a 
nap este kezdődik. De talán inkább a kontraszt a fontos: a tagadás egészen közel 
van, 31 Péter magabiztossága pedig egyre nő. Még a martíriumra is kész, mint a 
Zebedeus-fiak (10,38k). S bár e készség őszintesége nyilvánvaló, éppen e fo-
gadkozás által lesz Péter a tanítványság torzója, aki önmaga erejében, hősi el-
szántságában bízik, s nem arra figyel, aki őt tanítvánnyá tette. - A záró mondat-
ban, amely némiképp ütközik az eddigiekkel, Márk ismét általánosít. Péter 
önhitt vaksága nem kirívó specialitás. Nincs kivétel! A többiek sem különbek. 
Számukra is csak egy remény van, Jézus, aki „előttük megy". A szakasz negatív 
kicsengése az olvasónak is alkalmat ad, hogy meggondolja a tanítványok csődjét 
és egyetlen reménységét. 
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78. Kísértésben - 14J32-42 (Mt 26J6^f6; Lk 22,40^f6) 

(32) És odaérnek egy Gecsemáné nevű helyre és azt mondja tanít-
ványainak: Üljetek le itt, amíg imádkozom! (33) És maga mellé veszi 
Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett rettegni és félni, (34) és azt 
mondja nekik: Halálosan csüggedt a lelkem: maradjatok itt és virrasz-
ezatok! (35) És egy kicsit továbbment, leborult a földre és imádko-
zott, hogy ha lehetséges, távozzék el töle ez az óra, (36) és azt mond-
ta: Abbá, Atyám, minden lehetséges neked: vedd el tólem ezt a poha-
rat; de ne (az történjék), amit én akarok, hanem amit te. (37) És jön 
ée aludva találja őket, ée azt mondja Péternek: Simon, alszol? N e m 
voltál képes egyeden órát virrasztani? (38) Virrasszatok és imádkoz-
zatok, hogy ne essetek kísértésbe: a lélek ugyan kész, de a test gyen-
ge. (39) És ismét elment, imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. (40) 
És ismét jött és aludva találta őket, mert elnehezült a szemük és nem 
tudták, mit feleljenek neki. (41) És jön harmadszor és azt mondja 
nekik: Alusztok tovább és pihentek? Elég! Eljött az óra: íme az Em-
ber Pia átadatik a bűnösök kezébe. (42) Keljetek fel, menjünk! íme, 
közel van, aki elárul engem. 

Vö. a 34. v.-hez: Zsolt 42,6.12; 43,5; Jón 4,9 

Nemcsak a szinoptikusok, de Jn 12,27; 18,1 lb és Zsid 4,15; 5,7k is őrzi annak 
emlékét, hogy Jézust megrendítette a halál közelsége, s ebben a kísértésben az 
imádság erejével győzött. Az őskeresztyénséget érthető módon sokat foglalkoz-
tatta Jézus életének ez a jelenete, éspedig elsősorban nem a történeti hűség és 
pontosság szempontjából, hanem katechetikai célzattal: Jézustól meg lehet ta-
nulni, hogyan kell legyőzni a kísértést. A Márk által felhasznált változat teoló-
giai reflexiókban a leggazdagabb. Több kutató szerint egy Lukácséhoz hasonló 
alapforma később egyre több kiegészítést kapott. Mások szerint több változat 
egybedolgozásáról van szó. így érthetők a szövegben előforduló ismétlődések 
és egyenetlenségek. Pl.: Jézus előbb valamennyi tanítványt ott hagyja (32. v.), 
majd mégis kiemel hármat, de ezeket is ott hagyja (34. v.), hogy egyedül imád-
kozzék. A három tanítvány kiemelésére viszont a szöveg később nem reflektál. 
A 35. v. függő beszédben mondja el Jézus imádságát, majd a 36. v. megismétli 
egyenes beszédben. Jézus kétszer megy el a tanítványoktól (35.39. vk.), de há-
romszori visszatérésről olvasunk (37.40.41. vk.). Tartalmi töltése csak az első 
elmenetelnek és visszatérésnek van. A második és harmadik alkalom csupán 
formálisan ismétli az elsőt. Ε vonások alapján számos eltérő elemzés született. 
Viszont általában egyetértés van atekintetben, hogy a szöveg utolsó redaktora 
maga Márk. 
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32 Csak Márk és Máté őrizték meg a Gecsemáné nevet (= olajprés). Jn 18,1 
szerint egy kertről van szó az Olajfák hegyének lábánál. - Az elbeszélés mind-
végig szándékosan állítja szembe a tanítványokat és az imádkozó Jézust. Ε ma-
gányos imádkozásban Istennel való kapcsolatának páratlansága jut kifejezésre 
(vö. 1,35; 6,46). Itt ehhez még egy sajátos vonás járul: Jézus egyedül készül a 
nagy szolgálatra (10,45), amellyel véghezviszi Isten üdvakaratát. - 33 Márki 
vonás a három bizalmas tanítvány kiemelése (5,37; 9,2), éspedig kettős céllal. 
Egyrészt ők a tanúi Jézus legbensőbb titkainak, másrészt ők, a legbizalmasabb 
tanítványok, szemléltetik elsősorban az emberek értetlenségét és vakságát Jé-
zus iránt. Itt is érvényesül mindkét tendencia. A szöveg indítása szó szerint 
egyezik 9,2-vel. Bizonyára tudatos a célzás: ők, akik tanúi voltak Jézus isteni 
dicsőségének, most tanúi lesznek kísértésben vergődő, emberi gyengeségének 
is. Márk különösen erőteljes kifejezéseket használ Jézus halálfélelmének leírá-
sára: „retteg és fél". Az utóbbi különösen kifejező. Αδημονειν = adémonein szó 
szerint = a nép nélkül, azaz egyedül lenni s ezért „félni". Jézus a magány félel-
mes voltát éli át, amelyben minden olyan reménytelen és értelmetlen lesz az 
emberi lélek számára, mint maga a halál. 34 Ezt fejezi ki az ÓT-i fordulatokból 
komponált mondat, jelezve, hogy Jézus gyötrelmének ez a mélysége is „írás-
szerű", tehát Isten titokzatos terveibe tartozik. A „maradjatok itt" ismétli 32b-t, 
de fokozó értelemben: még a három bizalmas tanítvány sem osztozik Jézus 
gyötrelmében. A „virrasszatok" (γρηγορείτε = grégoreite), felhívás nem segítség-
kérés (Máténál már igen: „virrasszatok velem"), hogy ti. a tanítványok őrködje-
nek, amíg Jézus imádkozik, hanem eszhatologikus intés. Az „óra", amely Jézus-
ra vár, számukra is kísértést hoz. Ezért kell virrasztaniok. Fontos megfigyel-
nünk, hogy az egész szakaszban a „virrasztani" - „aludni" ellentétpár bizonyos 
szimbolikus értelmet hordoz és összecseng 13,33-37 szóhasználatával. Vagyis a 
történeti szituáción túllépő, őskeresztyén intés is megszólal Jézus szavában és a 
végső, eszhatologikus idő kísértésére figyelmezteti a keresztyéneket. Jézus 
szava tehát segítség attól, akinek senki sem segíthet. 35 Ezért megy „egy kicsit 
tovább". Páratlan küldetésének végső harcában illusztrálja, mit jelent „virrasz-
tani". A földre borulás az Isten előtt való legmélyebb megalázkodás gesztusa az 
ÓT-ban és keleten még ma is. A gesztusnak megfelel az imádság. Jézus már 
igent mondott az Isten által rendelt eszhatologikus „órára", amelyben „az Em-
ber Fia átadatik a bűnösök kezébe" (41. v.). De most, az óra közeledtén, elviselhe-
tetlennek érzi e küldetés terhét, amelyet Isten helyezett rá, s ezért csak Isten 
távolíthat el róla. Ennek alázatos elismerésével (= „ha lehetséges") hangzik a ké-
rés. De éppen így van jelen az imádságban egyszerre a menekülés és az enge-
delmesség, a kísértés és a győzelem. 36 Ε kettősség még élesebben jut érvény-
re az egyenes beszédként fogalmazott imaszövegben, amely talán Márk kom-
pozíciója. Az arám ,Jibbá" becéző megszólítás, amelyet Márk lefordít. Jézus 
imádságainak sajátos szóhasználata volt, amelyet az őskeresztyénség átvett és 
használt saját imádságaiban is (vö. Róm 8,15; Gal 4,6). Jézus ajkán Istennel való 

313 



78. Kísértésben - 14J2-42 

páratlan kapcsolatát fejezi ki, mint itt is. A „minden lehetséges neked" emlékeztet 
10,27-re (vö. 9,23). Istent soha, semmi nem köti. Nem rabja saját terveinek sem. 
Ezért van értelme mindig, minden helyzetben az imádságnak. Erre támaszko-
dik Jézus kérése is. A „pohár", amely megfelel az előző versben az „órának", a 
szenvedés és halál jelképe (vö. 10,38 magy.). Jézus már elfogadta, mintegy a 
kezében van. De most visszadöbben és azt akarja, hogy Isten vegye el tőle. Ez 
éppen a kísértés: mást akarni mint Isten. A magunk akaratát szembeállítani az 
övével. De éppen ezért jelenti a záró mondat a kísértés legyőzését. Jézus a saját 
akaratát engedelmesen alárendeli Istenének. így marad meg közöttük az 
„Atya" és „Fiú" belső közössége és egysége. 

37 Éles kontraszt következik. A virrasztó és a kísértést imádsággal legyőző 
Jézus aludva találja ,a tanítványokat. A vádoló panasz Pétert szólítja meg, aki 
nemrég még mindenre képesnek tartotta magát (29.31. vk.). Ε visszautalás 
Márk szerkesztésére vall. A „Simon" megszólítás talán arra céloz, hogy a Jézus-
tól kapott Péter (= szikla) név már nem illik rá (3,16). Persze itt sem Jézus érde-
kében kellett volna virrasztania, hanem azért, hogy ő maga és a többiek megáll-
hassanak az őket fenyegető kísértésben. 38 Ilyen értelemben hangzik az összes 
tanítványt (és az egyházat) megszólító, intő tanítás. Amint Jézus példája mutat-
ta, a virrasztás tartalma éppen az imádkozás. Ez erősíthet meg minden tanít-
ványt és minden keresztyént, hogy el ne bukjon a kísértésben. A szövegben 
kétségtelen reminiszcenciák vannak a Miatyánkra. A 36. v. a megszólításra és a 
3. kérésre utal. Az itteni szöveg a 6. kérésre. Márk egyébként nem közli a Mi-
atyánk szövegét. Talán azért, mert nem illik negatív tanítványképéhez. De fi-
nom utalásokkal emlékeztet rá (vö. 11,25), mint az imádságos élet bázisára. A 
„kísértés" - mint a Miatyánkban! - nem egyes erkölcsi bűnökre vonatkozik, ha-
nem a végső, eszhatologikus idő alapvető, nagy veszedelmét jelenti: elszakadni 
Istentől, s ezzel elveszíteni az üdvösséget. Az elbukás veszedelme azért nagy, 
mert „a lélek ugyan kész, de a test gyenge". A lélek-test szembeállítása a görög dua-
lista antropológiára jellemző, de nem a πνευμα-σαρ = pneuma-sar szóhasználat-
tal, amely tipikusan ÓT-i hátterű. Ott viszont a „test" nem az ember egy részét 
jelenti, hanem az egész embert, mint esendő és múlandó teremtményt (Ézs 
40,6-8). A „lélek" pedig Isten Lelkét jelöli, ill. azt, ami Istentől való, tehát nem 
„emberi" (vö. Ézs 31,3). Ilyen értelemben olvasunk az 51. zsoltárban a „kész-
séges lélekről", amely Isten ajándéka és tulajdonképpen nem más, mint Isten 
Szentleikének jelenléte az emberben (Zsolt 51,13k). Ε háttéren kell a mondatot 
értelmeznünk. Olyanokról van szó, akikben Isten már munkálkodott, és ezért 
megvan bennük a készség az Isten iránti hűségre és engedelmességre, de esen-
dő embervoltuk ezt mindig újra kérdésessé teszi. Ezért nem elég a kísértésben 
való megálláshoz a „lélek készsége", vagyis az, amit Isten Lelke eddig végzett 
bennük, hanem állandóan „virrasztani", azaz újra meg újra imádkozni kell. En-
nek az Istennel való imádságos kapcsolatnak az állandó megújulása jelenti a 
kísértés feletti győzelem ígéretét. Aki állandó virrasztás helyett az Istennel való 
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kapcsolat emlékének párnáján alszik, mint a tanítványok, azok menthetetlenül 
elbuknak, jézus viszont éppen arra példa, hogy az imádság a „test gyengesége" 
ellenére (vö. 33k. vk.) győzelemre vezet. 39 Ezt illusztrálja, hogy Jézus másod-
szor is elmegy imádkozni. Az ismétlődéssel élesebbé válik a kontraszt is Jézus 
és a tanítványok magatartása között. 40 ő k most is alusznak, noha intést kaptak. 
Ennyire értetlenek Jézus iránt, aki egyedül vívja az imádság harcát. A szöveg 
feltételezi, hogy Jézus ismét felébresztette őket, de csak „testük gyengesége" 
kap hangsúlyt (= „elnehezült a szemük"). Ez az oka, hogy megszakad az értel-
mes, beszélő kapcsolat is közöttük és Jézus között (vö. 9,6).- 41 Az ismétlődő 
imádság, mint a kísértés legyőzésének útja, kap nyomatékot azzal, hogy Jézus 
háromszor megy imádkozni. Talán maga Márk formálta így az elbeszélést álta-
lános vallástörténeti sémát követve (vö. Dán 6,11.14; 2Kor 12,8). így az imádko-
zó Jézus és a semmit nem értő, alvó tanítványok kontrasztja is háromszorosára 
nő. Jézus szavát lehet vádoló kérdésként, de panaszos felkiáltásként is fordítani. 
Az „Elég!" (απεχει = apechei) fordítása még bizonytalanabb. Legvalószínűbb az 
üzleti nyelvben használatos értelme, amely az elintézett, kiegyenlített szám-
adásra vonatkozik: „ki van elégítve, egyenlítve", „el van intézve". A szó mint-
egy lezárja az eddigieket és felhívja a figyelmet a végkövetkeztetésre: „Eljött az 
óra!" amelytől Jézus a kísértés mélyén menekülni szeretett volna (35. v.). Kije-
lentése jelzi, hogy legyőzte a kísértést. Vállalja Isten akaratát, amely az Ember 
Fiát a bűnösök kezébe adja (vö. 9,31). A bűntelen a bűnösök kezében! - ez a 
szembeállítás Isten emberszeretetének útját fejezi ki, amelynek terhét Jézus 
hordozza. Ezért nem hasonlítható az δ gyötrődése senki máséhoz. Isten és a 
bűnös ember találkozásának fájdalmáról van szó, amelyben nem az ember lesz 
„istenivé", hanem Isten lesz egészen emberivé (vö. Zsid 2,17k; 4,15). Jézus a 
kísértés legyőzése után ismét teljes engedelmességgel és tudatossággal néz e 
küldetés elé. 42 Ezt fejezi ki a tanítványokat ébresztő parancs és az áruló közel-
ségének bejelentése. Az „óra" megkezdődött s Jézus ura a helyzetnek. 

79. Jézus elfogatása -14,43-52 (Mt 26,47-56; Lk 22,47-53) 

(43) És azonnal, amikor még beszélt, megjelenik Júdás, egy a ti-
zenkettő közül, és vele együtt kardokkal és botokkal (felszerelt) so-
kaság a főpapoktól, írástudóktól és vénektől. (44) Árulója pedig előre 
megadta nekik az ismertetőjelet: Akit megcsókolok, ő az: fogjátok el 
öt ée vigyétek el biztonsággal! (45) És amikor odaért, azonnal hozzá-
lépett és azt mondja: Mester! - és megcsókolta öt.(46) A z o k pedig 
rátették kezüket és elfogták öt. (47) Egy valaki pedig az ott állók kö-
zül kardot rántott, a főpap szolgájára csapott és levágta a fülét. (48) 
És megszólalt Jézus és azt mondta nekik: Mint egy rabló ellen, úgy 
vonültatok ki kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok engem. (49) 
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Naponta nálatok voltam, a templomban tanítottam, és nem fogtatok 
el engem; de - hogy beteljesedjenek az írások. (50) És mindnyájan 
elhagyták öt és elmenekültek. (52) Követte öt egy ifjú is, akinek mezí-
telen testét egy vászoning takarja, és megragadják öt, (52) de ö ott-
hagyva a vászoninget, mezítelenül menekült el. 

Több kutató szerint ezzel a szakasszal kezdődhetett a szenvedéstörténetnek 
egy régi, rövidebb formája. Jánosnál is az elfogatással kezdődik a szenvedéstör-
ténet (18,lkk), sőt a harmadik szenvedésjövendölés is innen kezdve summázza 
az eseményeket (Mk 10,33). Júdás bemutatása (43. v.) sem tételezi fel az előző 
utalásokat (10.18.20. vk.). 

Márk szerkesztő munkájában is bizonyos fordulat figyelhető meg. Itt kezd 
beteljesedni mindaz, amit Jézus előre tudott és megmondott (18-21.27-31. vk.). 
Most „jött el az óra" (41. v.). 

A szöveg bizonyos egyenetlenségeiből itt is arra lehet következtetni, hogy 
egy rövid forma később különböző hagyományelemekkel gazdagodott, vagy 
pedig: az elfogatásról szóló különböző elbeszéléseket valaki egybeszerkesztet-
te. Márk formáló keze is jól felismerhető a hagyományból átvett szövegen. 

43 A kezdés Márk tipikus szóhasználatát (ευ9υς = eutus) és nyelvtani szer-
kesztését („amikor még beszélt" gen. abs. vö. 5,35) mutatja. Szép példa a peri-
kópák kapcsolására, amely az események folyamatosságát biztosítja. Amit Jézus 
42b-ben mondott, az „azonnal" beteljesedik: megjelenik az áruló. Itt a neve is 
elhangzik (17-21-ben nem! lásd ott!) a fájdalmas megjegyzéssel: „egy a tizenkettő 
közül". A visszafogott, tárgyilagos közlés csak még inkább kiemeli a megdöb-
bentő, de az egyháztörténetben nem ritka képet: Jézus tanítványa nyíltan azok 
oldalára, sőt élére áll („vele együtt"!), akik Jézust el akarják pusztítani. Az egész 
evangéliumban itt áll először szemben Jézussal a „sokaság" (όχλος = ochlos) és 
válik a főtanács eszközévé. Márknál különös hangsúly van azon, hogy Jézussal 
mindenki szemben áll. Egészen elhagyottan, egyedül szenved. Az értelmi szer-
ző persze a szinedrium, amelynek három fő csoportját Márk ismét felsorolja (vö. 
8,31; 11,27), hogy jelezze, kik a valódi felelősök az eseményekért. ő k küldik a 
felfegyverzett „sokaságot". Bizonyára a templomőrség tagjaira kell gondolnunk, 
akik a szinedrium „rendőrsége" voltak. 

44 Itt tudjuk meg, hogy miben állt Júdás árulása. A ,Júdáscsók" történetisé-
gét számos kutató kétségbe vonja. János nem tud róla. Lukács említi, de végül 
is nem történik meg (vö. Pröhle, Lukács, 332. 1.). A kérdés nem jelentős. Min-
denesetre Júdás feladata az volt, hogy megmutassa a helyszínt (vö. 14,2 és Jn 
18,2), félreérthetetlenül jelölje meg Jézust, és így az elfogatás gyorsan történ-
hessék. A szöveg arra is céloz, hogy ellenállásra számítottak („biztonsággal"). 
45k Az árulás sikerét leíró két vers valóban a sietséget érzékelteti. A találko-
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zásnál adott csók a barátság és a tisztelet jele volt, amit rabbitanítványok is gya-
koroltak a mesterükkel való találkozásnál. A kép rövid, de annál megdöbben-
tőbb leírása júdás árulásának: a szeretet és a tisztelet jele a gyilkos ravaszság 
eszközévé lesz (vö. 2Sám 20,9k). Az árulásban éppen az devalválódik, ami az 
életet széppé, értékessé teszi. A nagyszinoptikusoknál Jézus válaszol Júdásnak. 
Márknál némán viseli el az ámlást. Az elfogatás is simán, ellenállás nélkül megy 
végbe. Később is mindig újra találkozunk majd Jézusnak ezzel a néma, ellenál-
lást nem tanúsító magatartásával, amelyben egyszerre jut kifejezésre küldetés-
tudatának fensége és megalázottságának mélysége. Talán ennek a Jézus-kép-
nek a magyarázataként került a szövegbe a következő három vers, amelyek azt a 
kérdést világítják meg, hogy Jézus „rabló", azaz politikai lázadó volt-e. 

47 Meglepő, hogy a szöveg nem azonosítja az „ott állókat". A tanítványokra 
kellene gondolni, de rájuk végig nincs kifejezett utalás. Talán, mert már elját-
szották tanítványságukat? A többi evangéliumban egyre pontosabbak az adatok, 
azaz bővül és konkretizálódik a hagyomány. Márknál „egy valaki" levágja a 
főpap szolgájának a fülét, de az esetre senki sem reagál, nincs folytatása. Tehát 
csak a tény a fontos: valaki Jézus oldalán kardot rántott, harcot kezdett. Ezzel az 
ellenállást nem tanúsító Jézus abba a látszatba kerül, hogy mégis politikai láza-
dás vezére, aminthogy ezzel a váddal feszítették is meg. 48 Jézus „válasza" 
(αποκριθείς = apokritheis) erre a vádra felel. A zsidó, politikai messianizmus 
harcosait, a zélótákat nevezték „rablóknak" (ληστης = léstés; vö. 15,27). A szi-
nedrium ilyennek állította be Jézust (a rómaiak előtt!) s ezért rendezték meg 
éppen így az elfogatást. 49 Ezt a hamis beállítást, amelyet Júdás támogatott és a 
kardot rántó „tanítvány" is megerősített, cáfolja meg az egyszerű és világos ér-
velés. A kiküldött fegyvereseket persze aligha érdekelte ez az ellenvetés, 
aminthogy nem is nekik szól az, hanem a szinedriumnak (vö. Lk 22,52). A mon-
dat nyilván az őskeresztyénség vitahelyzetében született. Jézus nem bujkált, 
mint a lázadók, hanem mindent nyilvánosan tett és mondott, s ezért nem is volt 
rá ok, hogy lázadóként elfogják. Márk a vitabeszédekre visszautalva kiegészíti a 
mondatot: „a templomban tanítottam" (vö. 12,35). De nem elég a szinedrium ha-
misságánál: leleplezése. Az elbeszélő itt is, mint az egész szenvedéstörténet fo-
lyamán, mélyebb indoklást keres Jézusnak ilyen hamis vád alapján történt ki-
végzésére: mindez azért történt, ,Jiogy beteljesedjenek az írások". Az írásbizonyí-
tásnak ez a megfogalmazása Mátéra jellemző (Márknál csak itt!), de általában 
konkrét idézettel együtt. Maga a fordulat tehát Máté előtti, sőt Márk is a ha-
gyományból vette, vagyis a szenvedéshagyomány régi eleme. Jellemzője éppen 
az, hogy nem konkrét igehelyekre utal, hanem Jézus sorsát általában mint 
„írásszerűt", azaz az írásokban kifejezésre jutó isteni akaratnak megfelelőt jel-
lemzi (vö. 21. v.) s ezzel adja meg a hit végső válaszát a kérdésre: miért is történt 
mindez így? A megaláztatáson, áruláson, emberi ravaszságon és értetlen vaksá-
gon át Isten munkálkodott és vitte végbe Jézus által üdvözítő tervét. 
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50 A reflexió miatt kissé késve értesülünk a menekülésről. Itt sem olvassuk 
a „tanítványok" megnevezést. Csak a „mindnyájan" emlékeztet rájuk és utal a 
27. v.-re. Beteljesedik Jézus szava: megbotránkoznak a védtelen Jézusban, aki 
most már egészen egyedül marad. 51 Talán ezt a teljes elhagyatottságot fokoz-
za tovább a csak Márknál található epizód: az utolsó szálig elhagyták! Az 
„ijjúról" egyébként semmi közelebbit nem tudunk. Szokták azonosítani Márk-
kal, aki ezzel az epizóddal - mint régi, nagy festők szokták - a mű egy félreeső 
helyén megörökíti önmagát. Eszerint Márk szemtanúja volt az eseményeknek. 
De éppen ez cáfolja a feltevést. Az egész szenvedéshagyomány olyan nagymér-
tékben gyűjteményjellegű és teológiailag reflektált anyag, hogy a szemtanúsá-
got kizártnak kell tartanunk. Egy ellenkező feltevés szerint viszont legendáról 
van szó, amely Am 2,16 alapján keletkezett a menekülés írásszerűségének jel-
lemzésére (LXX: „...mezíte-lenül menekül el azon a napon..."). A párhuzam 
azonban jelentéktelenebb, mint ahogy a hipotézis képviselői feltételezik. Leg-
valószínűbb az a feltevés, hogy a két vers történeti személy emlékét őrzi, aki-
nek neve (15,21-gyei ellentétben) már feledésbe ment. A szöveg szerint nem 
tartozott a tizenkettőhöz „mind-nydjan"!50. v.), de „követte" Jézust, azaz elkí-
sérte az éjszakai útra, amely az elfogatással végződött. A megjegyzés talán arra is 
céloz, hogy később a gyülekezet tagja lett. A „megragadják őt" kifejezésből 
(κρατειν = kratein-hez vö. 3,21 magy.) arra lehet következtetni, hogy Jézus el-
fogatásánál dulakodás támadt (47. v.!) s a fegyveresek a tanítványokat is el akar-
ták fogni. 52 így az ifjú szerepe még egy negatív vonást rajzol a menekülő ta-
nítványok képére: elsők voltak a menekülésben! Ez az ismeretlen ifjú tovább 
kitartott Jézus mellett, s csak puszta életét sikerült megmentenie. Persze végül 
ő is elmenekült. S most már Jézus végleg egyedül marad „a bűnösök kezében" 
(41. v.). Egyedül ő hűséges Isten útjához. Egyedül ő az, akire mindenki számít-
hat. 

80. Jézus vall, Péter tagad-14,53-72 (Mt 26,57-75; Lk 22,54-71) 

(53) És elvitték Jézust a főpaphoz és összegyűlnek a főpapok, a 
vének és az írástudók mindnyájan. (54) És Péter távolról követte őt, 
be egészen a főpap udvarába, együtt ült a szolgákkal és melegedett a 
tűznél. 

(55) A főpapok pedig és az egész szinedrium tanúvallomást keres-
tek Jézus ellen, hogy halálra adják öt, de nem találtak; (56) mert so-
kan tanúskodtak ellene hamisan, de nem egyeztek a tanúvallomások. 
(57) És előálltak néhányan és így tanúskodtak ellene hamisan: (58) 
Mi hallottuk, amikor azt mondta: Én le fogom rombolni ezt a kézzel 
csinált templomot, és három nap alatt másikat, nem kézzel csináltat 
építek. (59) D e így sem volt egyező a tanúvallomásuk. (60) És a fő-
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pap felállt a középre és megkérdezte Jézust: N e m felelsz semmit arra, 
amit ezek ellened vallanak? (61) ő pedig hallgatott és nem felelt 
semmit. A főpap ismét megkérdezte öt és azt mondja neki: T e vagy a 
Krisztus, az Áldottnak fia? (62) Jézus pedig azt mondta: Én vagyok, 
és majd meglátjátok az Ember Fiát a Hatalom jobbján ülni és eljönni 
az ég felhőivel. (63) A főpap pedig megszaggatta ruháját és azt mond-
ja: Mi szükségünk van még tanúkra? (64) Hallottátok az istenkárom-
lást! Mi a véleményetek? ő k pedig mindnyájan úgy ítéltek, hogy mél-
tó a halálra. (65) És némelyek elkezdték köpdösni, betakarták az 
arcát és verték, és azt mondták neki: Prófétálj! A szolgák is arcul-
verték őt. 

(66) És miközben Péter lent az udvaron tartózkodott, jön a főpap 
egyik szolgálóleánya (67) és meglátta Pétert, amint melegedett, ráné-
zett és azt mondja: Te is a Názáretivel voltál, a Jézussal! (68) De ő 
tagadta: Nem tudom, nem is értem, mit mondasz. És kiment az elő-
csarnokba. (69) És a szolgálóleány meglátta öt és kezdte ismét mon-
dani az ott állóknak: Ez közülük való! (70) De ő ismét tagadta. És 
kissé később az ott állók szóltak ismét Péternek: Valóban közülük 
való vagy: hiszen galileai vagy! (71) Ö pedig elkezdett átkozódni és 
esküdözni: N e m ismerem azt az embert, akiről beszéltek! (72) És 
azonnal megszólalt a kakas másodszor. És visszaemlékezett Péter a 
beszédre, ahogy Jézus megmondta neki: Mielőtt a kakas kétszer szól, 
háromszor megtagadsz engem. És sírni kezdett. 

Vö. a 62. v.-hez: Dán 7,13; Zsolt 110,1 

Márk elbeszélő stílusára vall Jézus szinedriumi kihallgatásának és Péter ta-
gadásának egybeszövése (vö. 3,20-35; 5,21-43 stb.). Párhuzamba állításuk éles 
kontrasztot jelent és mintegy illusztrálja a 32-42. szakaszt: a próbatétel idején 
Jézus megáll, Péter elbukik. 

Feltűnő, hogy 15,1 szerint a szinedrium reggel hoz határozatot Jézus ellen, 
mintha az éjszakai ülés nem is történt volna (Lukács nem is tud ilyenről!). Való-
színű, hogy a Márk előtti hagyományban csak röviden történt említés a szined-
riumról, mint amely Jézust elfogatta és kiszolgáltatta Pilátusnak. Az éjszakai 
tárgyalást (55-65. vk.) Márk más hagyomány alapján komponálhatta s a szűksza-
vúbb alapelbeszélést kibővítette vele. Ebben persze nem történeti, hanem teo-
lógiai szempontok vezették. Ismerhetett több olyan elbeszélést is, amelyek arra 
a kérdésre adtak választ: mi lehetett az igazi oka annak, hogy a szinedrium ki-
szolgáltatta Jézust Pilátusnak? A politikai lázadás vádja ugyanis, amelynek 
alapján Pilátus elrendelte a kivégzést, mindannak alapján, amit Jézusról tudunk, 
kétséget kizáróan hamis volt. Valószínű, hogy Márk két elbeszélés alapján 
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komponálta a jelenlegi szöveget. Az egyik szerint Jézusnak a templom pusztulá-
sáról mondott próféciája volt a fő vád. Nagyon valószínű, hogy ez a régebbi ha-
gyomány és ez felel meg az eredeti, történeti valóságnak is (vö. 11,12-26 bev.!). 
Ennek feldolgozását találjuk az 55-61a vk.-ben s ehhez tartozhatott a 65. v. is, 
ahol kifejezett utalás van Jézus próféciájára. Húsvét után, amikor a templom 
még hosszú ideig állt, sőt a zsidókeresztyének is látogatták, terhessé vált Jézus 
próféciája, s ezért szól az elbeszélő „hamis tanúskodásról". Ezt az enyhítő ten-
denciát fejezi ki az ekléziológiai értelmezés is („kézzel csinált" - „nem kézzel csi-
nált"). Márknál, aki már tudott a templom pusztulásáról (vö. 13,14) mindez új 
hangsúlyt nyer (lásd a magy.). A prófécia eredeti formája valószínűleg 13,2 volt. 
A másik, Márk által felhasznált anyag (61b-63. vk.) tipikusan húsvét utáni, az 
őskeresztyénség és a zsidóság közötti krisztológiai vitát tükröző kérdésfelvetés-
sel és válasszal indokolja a szinedrium eljárását. Lehet, sőt valószínű, hogy ere-
detileg csak a „Krisztus" cím szerepelt benne s ezt Márk egészítette ki a másik 
kettővel. Ez a hagyomány annak történeti emlékét őrzi, hogy a szinedrium po-
litikai messianizmus vádjával adta át Jézust Pilátusnak. Márk a két hagyományt 
egyetlen elbeszéléssé formálja, amely megmutatja azt a mély szakadékot, ami a 
zsidó kegyesség és Jézus, ill. a keresztyén kinyilatkoztatás-hit között van. 

Ugyancsak feltűnő, hogy 14,50 után Pétert ott látjuk az elfogott Jézus köze-
lében. (A többi tanítványról végig nincs szó többé!). Régebbi és újabb kutatók 
is gondoltak arra, hogy Péter tagadásának nincs történeti háttere, hanem a tanít-
ványok generális elbukását illusztrálták vele a mindig vezető szerepet játszó 
Péterre konkretizálva. Ez azonban aligha hihető. A Péter tekintélyét általában 
elismerő őskeresztyénségben bizonyára nem találtak volna ki és adtak volna 
tovább egy ilyen elbeszélést történeti alap nélkül. Ugyanakkor bizonyos legen-
dáris vonások kétségtelenek. Ide tartozik a kakasszó (Jeruzsálemben tiltva volt 
a baromfi tartás!) és a harmadik tagadás szoros kapcsolata, sőt talán a tagadás 
háromszori ismétlődése is, amely 14,30 explikálása. Kétségtelen, hogy az iro-
dalmi megfogalmazás 14,26-31 alapján történt. Lehet viszont, hogy a három-
szori ismétlődés gondolata már 14,30-ban is Márktól származik, mint 14,32-42-
ben is. 

Mindkét elbeszélés számos márki szövegsajátosságot mutat. Ez azt jelenti, 
hogy nemcsak egybeszövésük, de megformálásuk is Márktól való. 

53 Márk nem említi a főpap nevét. Talán nem is tudta. Mindenesetre nála 
nem ő, hanem a szinedrium összessége fontos. Ők együtt képviselik a zsidó 
vallásosságot, amellyel Jézus halálos összeütközésbe került. Ezért olvasunk 
mindig újra a három csoportról, amely a zsidó főtanácsot alkotta (8,31; 14,43; 
15,1). Nem a zsidó nép, hanem ők a felelősek a történtekért (vö. 11,18.27.32; 
12,12.38; 14,2). Ennek hangsúlyozása mellett háttérbe kerül minden történeti 
és jogi kérdés. Pl. hogyan hívták össze éjszaka ilyen gyorsan a szinedrium 71 
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tagját (bár 23 már szavazatképes volt!)? A szinedrium nem a főpapnál, hanem a 
templomban, nem éjjel, hanem csak nappal tartott üléseket. Rendkívüli eset-
ben persze mindez lehetséges volt talán. De ez nem fontos. 54 Fontos és tuda-
tosan részletező viszont a Péterre vonatkozó leírás. Nem a Jézust vivő fegyveres 
csoportot „követte", hanem „őt". Tanítvány tehát még, de már csak „távolról", 
ahol kisebb a veszély és van egérút. „Be egészen a főpap udvarába" követi őt, de 
az éjszakai hidegben tűznél melegedő főpapi szolgákkal „ül együtt". Ε finom 
kontrasztokban máris benne van a tanítványi hűtlenség minden szégyene és 
fájdalma. 

55 A szadduceusi irányzathoz tartozó főpapok kiemelése már jelzi, hogy az 
első vád Jézus ellen a templommal kapcsolatos (vö. 12,18. magy.). A „kerestek" 
ige visszautal 11,18; 12,12; 14,l-re. Sőt tulajdonképpen már 3,6 óta eldöntött 
szándék, hogy ,Jialálra adják őt". A tanúvallomás keresése tehát puszta formali-
tás, hamis látszat. A „nem találtak" megjegyzés felvillantja Jézus ártatlanságának 
hívő bizonyosságát, s máris hamisnak bélyegzi a mégis jelentkező tanúkat. 56 
Jellegzetes kép! „Sokan...ellene", aki „sokakért" adta életét (10,45; 14,34). A jogi 
látszatra céloz a megjegyzés: „de nem egyeztek a tanúvallomások". Egyben mégis 
egyeztek a szöveg szerint, hogy ti. mind „ellene" szólt. Ilyen az ember! - 57kk 
A hamis tanúskodás konkretizálódik. Jézus a templom ellen beszélt, s elpusztí-
tására készül. A templom elleni beszédért már Jeremiást is meg akarták ölni (Jer 
26,8; vö. ApCs 6,13k!) Kérdés viszont, miért volt ez a vallomás hamis és miért 
nem volt egyező. Mivel nem egyezett? Hiszen csak egy vád hangzott el! Márk 
nyilván saját összefüggésében értette a vád jellemzését. Nála kétszer szólt Jézus 
a templomról. 11,17-ben éppen a zsidókat vádolja, hogy ők teszik „rablók bar-
langjává", noha Isten imádság házának ígérte minden nép számára. 13,2-ben 
pedig próféciát mondott arról, hogy nem ő, hanem maga Isten fogja elpusztítani 
a templomot. Márk olvasói számára tehát nyilvánvaló, hogy a vád azért hamis, 
mert nem egyezik Jézus fenti kijelentéseivel. Jézus nem mondta, hogy ő le-
rombolja a templomot! Fontos viszont, hogy a „mi hallottuk" (58. v.) nem kap 
cáfolatot. Tehát a vádoló, hamis mondatban van igaz is. Ti. a mondat második 
fele, amely összecseng 11,17-tel. Márk és az egész missziói keresztyénség úgy 
tekintett a minden népből álló egyházra, mint Isten épületére, templomára (vö. 
lKor 3,9.16k; 2Kor 6,16; Ef 2,22 stb.), amelyet Jézus halálával és feltámadásával 
„épített". Ez az a „másik", „nem kézzel csinált" templom, amely „három nap 
alatt" készül el s amelynek ígéretét e sötét, éjszakai órán éppen Jézus ellensé-
gei mondják ki. 

60k Mit is felelhetett volna Jézus e féligaz s éppen ezért hamis vádra abban 
a helyzetben, tehetetlen fogolyként?! A kereszt alatt is felhangzik majd ez a vád 
(15,29). De mint ott, Jézus itt is ,Jiallgatott"'. A hallgatás Jézus egyik legjellem-
zőbb vonása Márk szenvedéstörténetében (vö. 14,45k; 15,4k magy.). Szokták 
ezt a vonást Ézs 53,7 hatásaként értelmezni. Ez azonban szövegileg sem igazol-
ható. Sokkal valószínűbb, hogy ez a megjegyzés, mint a templommal kapcsola-
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tos vád is, á szenvedéshagyomány legeredetibb vonásai közé tartozik, míg Jézus 
megnyilatkozásai, amelyek a többi evangéliumban egyre szaporodnak, általában 
szekundér jellegűek. Jézus hallgatásában isteni magatartás nyilatkozik meg. 
Isten nem védekezik az emberi felelősségre vonások és vádak ellen, hanem 
hallgat. Az ő igazsága úgy jut érvényre, hogy a bűnös emberek kezébe adja ma-
gát (9,31; 14,41) és némán viseli hamisságaikat. így valósul meg Jézus szenve-
désében Isten szeretetének útja a bűnös embervilághoz. 

65 óla után a Márk előtti hagyományban azonnal a 65. v. következhetett. A 
némaságra a drasztikum. A „némelyek" így nem feltétlenül vonatkozik a szined-
rium tagjaira, hanem jelentheti a hamis tanúkat is. A köpdösés és megalázó já-
ték („szembekötősdi"), a verés és pofozás éles vonásokkal jellemzik Isten útját 
a bűnösök között. A „prófétálj" abszolút formája nem a játékra vonatkozik, mint 
a nagyszinoptikusoknál, hanem Jézus prófétai „képességére" kb. ilyen érte-
lemben: ha a templomról prófétáltál, prófétálj valami mást is! 

61b A főpap újabb kérdése leleplezésként hangzik. Úgy kérdez, mint aki 
ismeri, noha nem ismeri el, Jézus személyének titkát. Meglepő, hogy a kérdés-
nek nincs semmi előzménye az evangéliumban. A krisztológiai kérdésnek ez a 
törésszerű feltűnése világosan mutatja (akárcsak 8,29-ben), hogy nem Jézus 
földi életének, hanem az őskeresztyénség és a zsidóság vitájának kérdésfelveté-
séről van szó. A zsinagóga tagjai kérdezték ilyen tagadóan Jézus felől a keresz-
tyéneket. Ezt a vitát tükrözte már a Márk előtti hagyomány is: Jézus volna a 
Krisztus? Márk pedig továbbformálja ezt a hagyományt, hogy kifejezze vele 
krisztológiai szemléletét. A politikai messianizmust kifejező „Krisztus" cím 
értelmező korrekciót kap: „az Áldottnak Fia". Ez utóbbi azonos az „Isten Fia" 
címmel, de a főpap szájában a törvénynek megfelelően elkerüli Isten nevének 
kiejtését. Az őskeresztyénség viszont így hárította el a „Krisztus" cím félreért-
hetőségét. Jézus nem a Dávid trónjára ülő, politikai hatalmasság értelmében a 
Krisztus, hanem olyan valaki, aki egészen Isten oldalára tartozik és személyé-
nek titka nem fejezhető ki immanens, emberi kategóriákban. Nem Dávid Fia, 
hanem Istené (vö. 12,35kk magy.). Márknál azonban az Isten Fia címnek van 
még egy sajátos háttere. Istenen kívül (1,11; 9,7) csak a démonok tudják, hogy 
Jézus az Isten Fia (vö. 1,24.34; 3,11; 5,7). A főpapban is ilyen démoni ismeret 
van tehát? Igen! Van olyan emberi ismeret Jézusról, amely démoni, mert noha 
ismeri személye titkát, mégsem hisz benne. Van azonban Márknál a démonok 
ismeretével kapcsolatban egy fontos vonás, ami itt hiányzik: Jézus elnémította a 
démonokat, ,Jiogy ismertté ne tegyék" (3,12). 62 Itt viszont Jézus nyíltan megvall-
ja, hogy valóban ő az Isten Fia. Hasonló tiltást kaptak a tanítványok is 8,30-ban 
a Krisztus címmel kapcsolatban. Most ez is feloldódik. Miért? Azért, mert Márk 
szerint most van itt az ideje, hogy mindez kiderüljön Jézusról. Éppen most, 
amikor fogolyként kiszolgáltatottan, megvádoltan áll az emberek ítélőszéke 
előtt. Ez a szenvedő Jézus, ez a Krisztus, ez az Isten Fia! És ő az Ember Fia is. 
Vagyis övé az Isten jövendője. Márk mintegy összesűríti a számára fontos 
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krisztológiai címeket, hogy megmutassa azok konkrét tartalmát a halálba menő 
Jézusban. 62b megfogalmazásának („majd meglátjátok...") fenyegető éle van. 
Amit most a főpap a szinedrium nevében tagadólag kérdez, azt a paruziánál 
nyilvánvalóan láuii fogják. Akkor ő „a Hatalom", azaz Isten , jobbján fog ülni", 
vagyis részesedik Isten hatalmában és dicsőségében (vö. 13,26 magy.), nekik 
pedig megszégyenülten el kell ismerniök, amit most tagadnak. De nemcsak az 
ítélet, hanem a keresztyén reménység gondolata is megcsendül a mondatban: 
Isten világot átfogó szeretetének útja, amelynek terhét most Jézus hordozza, 
célhoz ér egyszer. A mondat maga két ÓT-i ige kombinációja (Dán 7,13 és Zsolt 
110,1). Külön-külön mindkettővel találkoztunk már Márknál (vö. 12,36; 13,26). 
A kombináció valószínűleg tőle való. 

63 A ruha megszaggatása a gyász vagy a megdöbbenés, megbotránkozás jele. 
Itt az utóbbi. A főpap kérdése összeköti s egyben értékeli is a tárgyalás két ré-
szét. A templomról szóló prófécia már nem jelentős vád (annál is inkább, mert 
Márk korában már beteljesedett!) ahhoz képest, amit Jézus szájából hallott a 
tanács. 64 Az ítélethozatalt a főpap irányítja, de mindnyájan részesei. Az istenká-
romlásért valóban halál járt a zsidó vallásos jogrend szerint. De kérdés, mi számí-
tott istenkáromlásnak. Biztosan tudjuk, hogy Isten nevének kiejtése annak 
számított. A mi szövegünk nyilván ezért kerüli ezt gondosan („Áldott", „Hata-
lom "). Nem számított viszont annak, ha valaki messiási igénnyel lépett fel, mint 
pl. Bar Kochba, akit bukása után is nemzeti hősként tisztelt a zsidóság. Itt is 
nyilván a húsvét utáni ellentétről van szó, amikor Jézust, mint Isten Fiát, azaz 
isteni lényt hirdette a keresztyénség, ami zsidó fülek számára valóban istenká-
romlást jelentett (vö. Jn 5,17k). Viszont éppen így jut kifejezésre az a botrány, 
amit Jézus isteni igénye (vö. 2,7) és a keresztyén bizonyságtétel nemcsak a zsi-
dóságban, de minden embernél is kivált: az ember Jézus az Isten útja a világ-
hoz. 65 Ezt az egyetemes botránkozást és elutasítást fejezi ki a jelenlegi szö-
vegnek az a sejtetése, hogy Jézus megverésében és megalázásában a szinedrium 
tagjai is részt vettek, nemcsak a szolgák, ami történetileg alig helytálló. A 
„prófétálj!" felhívás viszont most már 62b-re is vonatkozik. Aki Isten jelenlétét 
nem ismeri fel Jézusban, annak megfoghatatlanná és nevetségessé lesz az Isten 
jövendője is. 

66 A Jézus nyílt vallomásával ellentétes párhuzamba állított újabb elbeszé-
lés megragadóan mondja el az „első tanítvány" csődjét (vö. 10,31). 

A főpap palotáját nyilván emeletesnek kell elképzelnünk. Lehet, hogy a 
„szintkülönbség" (csak Márknál!) értékítéletet is kifejez: Péter az egész tárgya-
lás alatt „lent" tartózkodik. A παιδισκη = paidiské rabszolganőt is jelenthet. Pé-
ter^tehát a kor társadalmi szemlélete szerint a legjelentéktelenebb emberi lény 
előtt kerül a Jézusról való vallástétel feladata elé. Az elbeszélésben mindvégig 
ez a status confessionis és Jézus jövendölésének (14,30) beteljesedése dominál. 
Péternek azt kell megtanulnia bukása árán, hogy éppen ez a kiszolgáltatott, 
megalázott Jézus az Úr, aki nem játékszere az eseményeknek, hanem Isten 
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emberszeretetének útjaként vállalta a szenvedést és a halált. Aki ezt nem tudja 
róla (vö. 8,32k; 9,32), annak tanítványsága egy Jézuséhoz képest sokkal jelen-
téktelenebb és veszélytelenebb szituációban is csődöt mond. A teológiai ten-
dencia háttérbe szorít minden történeti kérdést, amelyekben az elbeszélés vál-
tozatai egyébként is eltérnek egymástól. 67 Nem fontos tehát, hogy a szolgáló 
honnan szerezte Pétérre vonatkozó értesülését. A megállapítás fontos csak, ami 
a tanítvány ság lényegét fejezi ki: „a Názáretivel voltál, a Jézussal" (vö. 3,14). A 
„Názáreti" húsvét után Jézus követőinek egyik megjelölése volt (vö. ApCs 
24,5). Lehet, hogy itt sem elsősorban Jézus származását jelöli a szó (Máté 
„Galileai"-ra változtatja), hanem a csoportot, amelynek ő a feje, s ezért kapcso-
lódik hozzá utólag a „Jézus" tulajdonnév. Jézus és a tanítványi közösség össze-
tartozik. Péter mindkettővel való kapcsolatáról dönt. 68 Az első válasz a színlelt 
felháborodás hangján általános visszautasítást jelent. Csak Márknál és (az ő 
nyomán) Máténál megy ki Péter ezután az előcsarnokba. Ez nyilván a menekü-
lés szándékát jelenti, aminek azonban nincs folytatása. Lehet, hogy egy régebbi 
változat csak eddig mondta el a történetet. Néhány kézirat itt kiegészíti a szö-
veget: „És a kakas megszólalt." Márk valószínűleg nem vette észre, hogy 14,30-
ban két kakasszóról írt s ezt későbbi másolók pótolták. De talán szükségtelenül, 
mert a „második kakasszó" elsősorban időpont megjelölést ad és nem a szám-
néven van a hangsúly. - 69 Csak Márknál szól másodszor is ugyanaz a szolgáló-
leány. De most nem Péternek, hanem „az ott állóknak". Nő a veszély! A „kö-
zülük való", mint a tanítványi közösség tagját jellemzi Pétert, amire már a 
„Názáreti" szó is célzott. 70 A második tagadásnak csak a tényéről van szó. Ez 
Jézus bejelentésére emlékeztet: már történik, amit mondott! - A leírás azt a 
benyomást kelti, hogy az udvar tele van emberekkel, akik mintegy átveszik a 
szót a szolgálótól, s talán a tájszólás alapján (a szöveg nem mondja!) harmadszor 
is leleplezik Pétert, mint a Galileából jött Jézus tanítványi körének tagját. Már 
bizonyíték is hangzik tehát. Az egyre fokozódó veszély itt jut csúcspontjára, 71 
s ennek megfelelően Péter reagálása is végletessé válik: „átkozódni és esküdözni 
kezd", ami rendszerint kísérőjelensége a hazugságnak. De Péter szava - „nem 
ismerem" - nemcsak hazugság, hanem sokkal több: megtagadja a közösséget 
Jézussal, s ezzel elutasítja magától a tanítványságot. A Jézusra való utalás Márk-
nál különösen nyomatékos: „akiről beszéltek". Az udvaron ácsorgók beszédtémája 
nyilván Jézus volt, aki eközben a főpap előtt állt. Péter őt nem vállalja. A halál-
raítéltet. Tehát megbotránkozott benne (14,29) s ezért tagadta meg. 72 A ka-
kasszó jelzi, hogy Jézusnak volt igaza. Péternek nem marad más, mint emlé-
kezni Jézus szavára (14,30) - és sírni. De éppen sírása mutatja, hogy aki egyszer 
Jézus tanítványa lett, az többé nem tud tőle szabadulni. Sőt húsvét után az is 
kiderült, hogy az igazi tanítványság mindig akkor kezdődik, amikor valaki ön-
magában bízó, hiú és önhitt nagyotmondások után sírva fakad azon, hogy nem 
tud igazán tanítvány lenni. 
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C) Jézus az emberek kezében (15,1-47) 

81. „ Üdvözlégy zsidók királya!" - 15,l-20a (Mt 27,1-2.11-3la; Lk 23,1-5.17-25) 

(1) És azonnal korán reggel határozatot hoztak a főpapok a vé-
nekkel és írástudókkal együtt és az egész tanács, megkötözték Jé-
zust, elvitték és átadták Pilátusnak. (2) És megkérdezte öt Pilátus: 
T e vagy a zsidók királya? ö pedig így felelt neki: T e mondod. (3) És 
a főpapok hevesen vádolták öt. (4) Pilátus pedig ismét megkérdezte 
öt: Nem felelsz semmit? íme, milyen súlyosan vádolnak téged! (5) 
Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus elcsodálko-
zott. 

(6) Ünnepenként pedig egy foglyot szokott nekik szabadon bocsá-
tani, akit kívántak. (7) Egy Barabás nevfi ember fogságban volt a 
lázadókkal, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. (8) Felvo-
nult a sokaság és kezdte kérni, amit meg szokott nekik tenni. (9) 
Pilátus pedig így felelt nekik: Akarjátok, hogy szabadon bocsássam 
nektek a zsidók királyát? (10) Rájött ugyanis, hogy a főpapok 
irigységből szolgáltatták ki öt. (11) De a főpapok felbujtották a soka-
ságot, hogy inkább Barabást engedje szabadon nekik. (12) Pilátus 
pedig ismét válaszolt és azt mondta nekik: Akkor mit tegyek azzal, 
akit a zsidók királyának mondotok? (13) Azok ismét felkiáltottak: 
Feszítsd meg öt! (14) De Pilátus azt mondta nekik: Ugyan, mi rosz-
szat tett? De azok csak még inkább kiáltoztak: Feszítsd meg őt! (15) 
Pilátus pedig eleget akart tenni a sokaságnak, szabadon engedte ne-
kik Barabást, Jézust pedig, miután megkorbácsoltatta, kiszolgáltatta, 
hogy megfeszítsék. 

(16) A katonák pedig elvezették öt a palota, azaz a helytartóság 
belsejébe és összehívták az egész csapatot. (17) És bíborba öltöztetik, 
töviskoszorút tesznek rá, amit fontak, (18) és kezdték köszönteni: 
Üdvözlégy, zsidók királya! (19) És verték a fejét nádszállal, leköp-
dösték öt, és térdet hajtva leborultak előtte. (20a) És miután kigú-
nyolták öt, levették róla a bíbort és saját ruhájába öltöztették. 

A szakasz kompozíciója több kutató szerint párhuzamban van a szinedriumi 
tárgyalás kompozíciójával (14,55-65). A leírás menete valóban számos elemet 
tartalmaz: vádaskodás, Jézus hallgatása, a tárgyalást vezető kérdése, Jézus vála-
sza, döntés, Jézus megcsúfolása. A strukturális hasonlóság is jelzi, hogy egyik 
szakasz sem jegyzőkönyvszerű leírása az eseményeknek, hanem mindkét eset-
ben teológiai ábrázolásról van szó. Valószínű, hogy a Pilátus-szakasz szolgált 
mintául a szinedriumi tárgyalás kompozíciójához. De történeti szempontból a 
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Pilátusnál történtek leírása is szűkszavú, hiányos és teológiai tendenciák domi-
nálnak benne. 

1 Márk szorosan kapcsolódik az előzményekhez („és azonnal"). A „második 
kakasszó" (14,72; hajnali 3 óra) után az újabb időhatározó precíz (πρωι = prói = 
korán = reggel 6 óra). Vitás viszont a Jiatározatot hoztak" kifejezés, amit így is 
lehet fordítani: „ülést tartottak". Ez utóbbi esetben arról volna szó, hogy a szi-
nedrium megtartotta az előírást, amely szerint, elmarasztaló ítélet esetén, más-
nap újabb ülést kell tartaniok. Erre azonban aligha lehet gondolni, mivel itt a 
második ülés ugyanarra a napra esne, hiszen a nap este kezdődött. Különben is 
Márk már aligha ismerte a szinedrium jogi előírásait, ő bizonyára úgy gondolta, 
hogy az éjszakai ülés reggelig tartott, és ennek végén döntöttek úgy, hogy Jé-
zust átadják Pilátusnak. Egyébként valószínűleg Lukács közlése helytállóbb 
történetileg, hogy ti. Jézus éjszakai elfogatása után a szinedrium csak reggel 
tartott ülést. Kérdéses az is, hogy mit jelentett a szinedrium „határozata". 14,64-
et nem feltétlenül kell halálos ítéletként érteni. Úgy is értelmezhető, 15,1-gyei 
együtt, hogy saját mértékük szerint Jézus méltó volt a halálra, de mivel nem 
volt joguk halálos ítéletet hozni (Jn 18,31 sokat vitatott adata valószínűleg a 
történeti tényt őrzi!), ezt Pilátustól várták. Ezt igazolja a kétségtelen tény, hogy 
Jézust megfeszítették. A zsidók kivégzési módja a megkövezés volt.Márk szá-
mára azonban nem a precíz jogi meghatározás fontos, hanem annak hangsúlyo-
zása, hogy „az egész tanács" felelős Jézus haláláért, noha - mint mindig - itt is 
kiemeli a főpapokat (vö. 14,1.10.43.53; 15,3). Az olvasó tudja, mennyire felesle-
ges, hogy - meneküléstől tartva - Jézust „megkötözték" (vö. 8,31; 9,31; 10,33 
stb.). De éppen így tűnik ki a szinedrium vaksága. Fogalmuk sincs, ki a foglyuk. 
Az „átadták" (vö. 1,14!) jogi kifejezés (= „bíróság kezére adni") Márk számára 
mindvégig azt a rejtett, mély történést jelenti, amely Jézus sorsában Isten akara-
tának beteljesedéseként végbemegy, s amelyet Jézus engedelmesen vállalt 
(10,33!). Pilátust, mint ismert személyt tételezi fel az elbeszélés. Márknál itt 
találkozunk vele először. 2 János kompozíciójában hosszú beszélgetést találunk 
Pilátus és Jézus között. Márk csak a lényegre, ti. a vádra szorítkozik. A kérdés 
persze precízebb volna így: „Te a zsidók királyának tartod magad?" A szöveg 
kérdő formában ugyanazt mondja ki, amit a kereszt felirata állít (26. v.). Mi a 
háttere a „zsidók királya" megjelölésnek? Érdemes három kifejezést egymás 
mellé állítanunk. A „Krisztus" (= Messiás = Felkent) a zsidó várakozások vallá-
sos jellegét hangsúlyozza: a Krisztus az, akit Isten felkent. A „DávidFia" meg-
jelölés a Messiás származását határozza meg. Az „Izraelkirálya", amit 15,32-ben 
a főpapok és írástudók használnak, a várakozás politikai, nacionalista jellegét 
hangsúlyozza: a Messiás, aki majd az egész világot uralni fogja, Izrael, azaz a 
választott nép királya lesz. Ez utóbbinak pogányok ajkán némi megvetéssel 
hangzó formája a „zsidók királya", amely tehát politikailag a legveszélyesebb 
kifejezés. A zsidó vezetők nyilván ezért sugalmazták Pilátusnak ezt a vádat. 
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Volt-e alapja ennek? A hagyomány alapján kétségtelennek kell tartanunk, hogy 
Jézus egyértelműen elutasította magától a zsidó messianizmust. Ez viszont nem 
zárja ki, hogy működésének bizonyos vonásait ilyen irányban félreértették, va-
lószínűleg maguk a tanítványok is. E. Lohse szerint valószínű, hogy a „zsidók 
királya" kifejezés, mint Jézus elleni vád, tudatos félremagyarázása az „Isten 
országa" (βασίλεια του 3εου = basileia tou theou = Isten királysága!) kifejezés-
nek, amely Jézus igehirdetésének középpontjában állt. Márk - ahogy ezt az 
eddigiek során láttuk - a keresztyén krisztológiát fogalmilag is élesen elkülöní-
ti, sőt szembeállítja a zsidó, nacionalista messianizmussal (vö. 12,37a magy.). 
Ezért biztosra kell vennünk, hogy Márknál Jézus válasza Pilátus kérdésére („ Te 
mondod.") nem igenlés, nem is feltételezett igenlés (vö. Pröhle, Lukács, 
335.,338. lpk.), hanem kerek elutasítás. Ezt világosan mutatja a folytatás (vö. 
még a 12. v.). 3 Mivel Jézus elutasítja a Pilátus kérdésében megszólaló vádat, 
azért van szükség a főpapok ,Juves" vádaskodására. Több kutató feltételezése 
szerint a 2. v.-nek nem itt, hanem az 5. után volna a logikus helye. Szerintem 
valószínűbb, hogy Márk éppen erre az egymásutánra tekintve komponált: Jézus 
elutasítja a kérdésben hangzó vádat, erre a főpapok (újra) vádaskodnak. Márk 
nem közli a vádak tartalmát. Nyilván nem újabb vádakról van szó, hanem az 
előbbi vád érvekkel való alátámasztásáról. 4k Pilátus kérdése hasonló a főpap 
kérdéséhez (14,60). Jézus hallgatásának értelme is azonos az ottanival (vö. 
14,6ök magy.). Itt még egy pozitív vonás járul hozzá. Valószínűleg Márk meg-
jegyzése, hogy „Pilátus elcsodálkozott". Ez a pogányok reagálása Jézus isteni 
valóságára (vö. 5,20; 12,11), amely hallgatásában is megmutatkozott. Ez a meg-
jegyzés azonban máris megüti azt az egyoldalúan kimentő hangot, amellyel a 
következő versek és az egész evangéliumi hagyomány Pilátust ábrázolja. 

6-15 A Barabás-epizód történetiségét számos kutató kétségbe vonja. Kettős 
okból. Egyrészt Pilátus ábrázolása miatt. Ez az engedékeny, bizonytalankodó s 
végül a tömeghangulat előtt meghátráló Pilátus egészen más, mint az a kép, 
amit a Biblián kívüli források rajzolnak róla. Valójában egy önző, durva és ke-
gyetlen ember volt. A zsidókat utálta és ezért állandó törvénytelenségekkel 
provokálta. Bukását is egy ilyen véres provokáció okozta. Enyhítő beállítása ab-
ból az őskeresztyén tendenciából fakad, amely a zsidóság részéről történt állan-
dó politikai gyanúsításokkal és vádakkal szemben azt igyekezett bizonyítani a 
római hatóságok előtt, hogy a keresztyéneknek nincsenek politikai törekvéseik 
s ezért a Római Birodalom számára nem veszélyesek. Ez a tendencia érvényesül 
abban a beállításban, hogy Jézus haláláért nem Pilátus, hanem egyedül a zsidó-
ság felelős (vö. pl. ApCs 2,36; 3,13kk; IThessz 2,14kk stb.). Ez a beállítás vi-
szont kezdettől fogva gyakran lett forrása a keresztyénséghez méltatlan anti-
szemitizmusnak. Ugyanakkor Pilátus kimentése egyre erősödött az idők folya-
mán. Tertulliánus már „titkos keresztyénnek" tartja. A legenda szerint Krisztus 
mártírjaként halt meg. Az etióp egyház szentként tiszteli. Érthető, hogy tudo-
mányos szinten is éles vita tárgya mindmáig az a kérdés, hogy végül is ki felelős 
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Jézus haláláért. Legutóbb P. Winter zsidó teológus - keresztyén újszövetségi 
kutatókra támaszkodva - olyan feltevést tett közzé, amely szerint Jézussal csak 
a rómaiaknak volt bajuk, és kivégzése Pilátusra tartozó, politikai ügy volt, 
amelyben tehát a zsidóság egyáltalán nem volt részes. Ennek azonban számos -
itt nem részletezhető - tény mond ellene. A történeti valóság bizonyára az volt, 
hogy Jézusra, mint politikailag veszélyes személyre a szinedrium hívta fel 
Pilátus figyelmét, aki latolgatás nélkül, jogi formák mellőzésével, gyorsan elin-
tézte a Jézus-ügyet. A felelősség tehát mindkét félre hámi. De nem a két népre, 
a zsidóságra és a rómaiakra, hanem a konkrét személyekre: a szinedrium tagjaira 
és Pilátusra. A Jézus halálára támaszkodó antiszemitizmus az emberi történelem 
egyik legbotrányosabb és legértelmetlenebb jelensége. De nem kevésbé ér-
telmetlen és primitív dolog, kétezer éve halott emberek bűnügyében „per-
újrafelvételt" kívánni és bűnösségükben ítélkezni akarni. A kérdés végső vála-
sza sokkal mélyebben van. A keresztyén bizonyságtétel szerint Jézus halálában 
az emberi gonoszság közepette maga Isten volt jelen, aki éppen ezen az úton 
„békéltette meg magával a világot, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkei-
ket" (2Kor 5,19). Jézus elutasításában tehát nem egy nép kvalitása nyilatkozik 
meg, hanem az az egyetemes emberi magatartás, amely szembeszegül Istennel 
és nem tudja elfogadni Jézust, mint a magát megalázó, lehajló Isten útját a vi-
lághoz. Ezért Jézus halálával kapcsolatban a bűnrészesség kérdésében végül is 
minden ember érdekelve van. A kérdés visszahull a kérdezőre. 

A Barabás-epizód történetiségét azonban nemcsak a Pilátust mentegető 
szándék teszi kérdésessé, hanem az is, hogy az ún. páskaamnesztiáról (6. v.), 
amely tehát évenként ismétlődött volna, a Biblián kívüli, ókori irodalom sem-
mit sem tud. Csupán arról értesülünk, hogy néhány ritka esetben valamelyik 
provincia helytartója szabadon engedett egy rabot a nép kívánságára. Mivel 
azonban Barabás aligha lehet kitalált személy, E. Schweizer arra gondol, hogy 
eredetileg egy kivételes esetről lehetett szó itt is, amelyet párhuzamba állítot-
tak Jézus kivégzésével, s ezzel máris teológiai csengést kapott az eset: a bűnte-
len meghal, a bűnös megszabadul. Szerintem is valószínű, hogy az epizódnak 
történeti háttere van. A megfogalmazás viszont a már említett őskeresztyén 
tendenciát tükrözi, s ezért mindenképpen szekundér szövegről van szó. 

6 Pilátus pozitív szándékú rajzához tartozhat, hogy a kivételes esetből éven-
ként ismétlődő szokás lett. 7 Barabbást (vö. a személyhez Pröhle, Lukács, 343. 
1.) Márk szövege finoman megkülönbözteti a gyilkos lázadóktól. Nyilván közé-
jük tartozott s együtt vett részt a (Róma-ellenes) lázadásban, de nem gyilkolt. 
Ez lehet a történetileg precízebb adat, szemben a későbbi hagyománnyal, 
amely már gyilkosnak nevezi (vö. Lk 23,19; ApCs 3,14). - 8 A Pilátus palotája 
elé felvonuló sokaság csak „szokásos jogát" akarja gyakorolni. Még nincs jelölt-
je. Ez a megfogalmazás bizonyára szándékos: a nép szinte akaratlanul kevere-
dett ebbe a nehéz ügybe. Nem a nép a hibás! Ez a népet a vezetőktől megkü-
lönböztető szándék Márknál gyakran visszatér (11,18; 12,12; 14,2 és itt a 11. v.). 
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Valószínű, hogy itt is ő fogalmaz: csak a vezetőknek vannak jelöltjeik az am-
nesztiára. 9 Pilátusnak Jézus, akit a nép előtt is „zsidók királyának" nevez. Eb-
ben nemcsak megvetés, hanem gúny is érvényesül: nektek csak ilyen királyo-
tok van! A szakasz Pilátus-ábrázolásában fontos ez az irónia, amely jobban illik a 
vad Pilátushoz, mint az engedékeny bizonytalankodás. Valószínű, hogy ezt a 
vonást is Márk rajzolta élesebbre. 10 A közbevetett megjegyzés tehát („rájött, 
hogy...irigységből szolgáltatták ki") nem igazságszeretetét vagy jószívűségét, ha-
nem ezt a megvető iróniát indokolja. Irigységből ártani vagy éppen politikai 
veszélybe sodorni valakit - erre számtalan példát produkált az (egyház)tör-
ténelem. Erről volt szó a zsidóság áskálódásaiban a rohamosan terjedő fiatal 
keresztyénség ellen, de pl. az ellenreformációban is. - 11 A főpapok jelöltje 
Barabás. Márk itt is menti a népet azzal, hogy a felbujtásról szól (vö. 8. v.). 
Ugyanakkor ismét kiemeli a szinedriumból a főpapokat (vö. 1. v.). Ők a hang-
adók és Jézus fő ellenségei. Ez valószínűleg megfelel a történeti valóságnak és 
jelzi, hogy a Jézus elleni fő vád valóban a templommal és a kultusszal lehetett 
kapcsolatban (vö. 11,18; 14,58). - 12 Egy római helytartó aligha kérdezte meg a 
leigázott népet, hogy mit kellene tennie. A kérdés provokatív szándékú: a zsi-
dók mondják ki a halálos ítéletet, ne Pilátus! Ugyanakkor nyilvánvaló benne az 
irónia is: Barabás szabad lesz, de itt van egy fölösleges király, aki nem kell a 
saját népének. Vele mi legyen? A „mondotok" megfogalmazás visszautal a 2. v.-
re és mutatja, hogy a „zsidók királya" megjelölés csak a zsidók vádja Jézus el-
len, amit Jézus nem vállalt, és Pilátus sem hitt el (10. v.) Márk szerint. - 13 A 
13. v.-ben az „ismét" szó talán a l l . v.-re utal vissza. A felbujtás szövege volt az 
első kiáltása a sokaságnak, amellyel Barabás szabadulását kérték. Most megne-
vezik Jézus halálnemét. Bár római kivégzési mód, ők mégis magukra veszik 
annak felelősségét: „Feszítsd meg őt!" 14 De a Jézust ártatlannak tartó Pilátus 
tovább ellenkezik. Kérdésében ismét irónia van: ha politikailag nem veszélyes, 
ahogy nyilvánvaló, akkor mi lehet mégis az a fontos ok, amiért meg kell halnia? 
A kérdés tehát a 10. v.-re utal vissza. A sokaság fokozott kiáltozása már nem 
válasz Pilátus kérdésére, hanem a fanatizált tömeg hangja, amely nem ismer s 
nem is igényel érveket: „Feszítsd meg őt!" 15 Az engedékeny Pilátust persze 
valójában nem érdekli Jézus sorsa sem, csak a saját politikai nyugalma. Nincs 
szó hivatalos, bírói ítélethozatalról. Ebben is bizonyos fólényesség és megvetés 
jut kifejezésre. Csak a tények a fontosak: Barabbás szabad! - Jézus pedig rálép a 
„helyettes" szenvedés útjára. A megkorbácsolás egyik legkegyetlenebb bünte-
tési mód volt az ókorban. Méltó a keresztre feszítéshez, amelynek mellékbün-
tetéseként is alkalmazták. A korbácsszíjak végére erősített ólomgömbök szét-
roncsolták az áldozat húsát, hátizmait. Csontjai kilátszottak. A megkorbácsolt 
nemegyszer már ezektől a kínoktól is meghalt, mielőtt megfeszítették volna. 

16 Jézus a kivégzést végrehajtó katonák játékszere lesz. Lukács valószínűleg 
a római katonákat kímélni akarva hagyja ki ezt a jelenetet, de bizonyára a szen-
vedéshagyomány legrégibb anyagához tartozik. Az esemény pontos helyszíne, 
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mint ahogy az egész tárgyalás helyszíne is bizonytalan. Vagy a Heródes-palotára 
kell gondolni (Márknál ez valószínűbb), vagy az Antónia-várra, ahol a római 
helyőrség tartózkodott. Ez utóbbi volt a vizsgálati fogság helye is. A játék az 
udvaron folyik. A szórakozás reményében azok a katonák is összejönnek, akik 
nincsenek szolgálatban. 17 Hasonló, megalázó játékokról többször is említést 
tesz az ókori irodalom. Jézussal bolondként játszanak, aki - a vád híre nyilván a 
katonákhoz is eljutott - királynak képzeli magát. A régi királyok bíbor színű 
díszruhájaként valószínűleg egy piros színű katonaköpenyt húznak lemeztelení-
tett testére, a fejére pedig tövisből font koszorút tesznek a királyok legfőbb 
jelvénye, a korona imitációjaként. Az „amit fontak" múltideje sejteti, hogy a 
katonák előre készültek a játékra. 18 Mint a császárt szokás („Ave Caesar"), úgy 
köszöntik a bolond királyt. A „zsidók királya" megjelölés, mint Pilátusnál is, a 
zsidóság iránti megvetést is kifejezi. 19 A királyi jogart jelképező nádszálat, 
amit a kezébe adtak, most elveszik tőle és a fejéhez verik annak jeleként, hogy 
erőtelen, hatalom nélküli torzónak tartják, akit megvetnek. Ezért köpdösik. így 
még fokozottabb gúnyt jelent, hogy leborulnak előtte, ahogy a királyok előtt 
volt szokás. Az egész kegyeden játéknak a részletezésével nyilván jellemezni 
akar az elbeszélő: íme, mi lakik az emberben! Jézus viszont itt is hallgat (vö. 
14,60k magy.). Némán viseli a teljes félreértettség, a borzalmas testi-lelki kínok 
terhét. így van jelen Isten a világban Jézus által, akiből az emberi vakság „gúnyt 
űz", ahelyett, hogy hittel (vö. 10,33b.34a) leborulna előtte. 

Kétségtelenül összecsengés Van Jézus itteni kigúnyolása és a szinedriumi 
tárgyalást befejező megalázása (14,65) között. A szerkesztés párhuzama nyilván 
Márk tudatos szándéka: Jézus a zsidóknak „botrány", a pogányoknak „bolon-
dság" (vö. lKor 1,23). - 20a A bolond királlyal folyt játék egy bizonyos intimi-
tást kap azzal a megjegyzéssel, hogy Jézust újra „saját ruhájába öltöztették". Vége 
a bolondozásnak. Most jön a komoly dolog. 

82. „Ez az ember Isten Fia voltl" - 15,20b-41 (Mt 27Jlb-56; Lk 23,29-49) 

(20b) És kiviszik, hogy megfeszítsék ót. (21) És kényszerítenek 
egy arra menő embert, cirénei Simont, aki a mezőről jön, Alexander 
és Rufus apját, hogy vegye fel az ö keresztjét. (22) És viszik öt a 
Golgota nevű helyre, ami lefordítva: Koponyahely. (23) És adtak neki 
mirhás bort, de ö nem fogadta el. (24) És megfeezíték öt és elosztják 
ruháit, sorsot vetve rájuk, ki mit kapjon. (25) A harmadik óra volt és 
megfeszítették öt. (26) És így írták rá a vétkéről szóló feliratot: A 
zsidók királya. (27) És vele együtt feszítenek meg két rablót, egyet 
jobb keze felöl és egyet bal keze felöl. [(28) És beteljesedett az írás, 
amely ezt mondja: És a törvényszegők közé számíttatott.] 
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(29) És az arramenők fejüket csóválva káromolták öt és azt mond-
ták: Ejha! Aki lerombolod a templomot és felépíted három nap alatt, 
(30) mentsd meg magadat, szállj le a keresztről! (31) Hasonlóan gú-
nyolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt és azt 
mondták: Másokat megmentett, magát nem képes megmenteni; (32) a 
Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk 
és higgyünk! A vele együtt megfeszítettek is gyalázták öt. 

(33) És amikor eljött a hatodik óra, sötétség lett az egész földön a 
kilencedik óráig. (34) És a kilencedik órában felkiáltott Jézus hangos 
kiáltással: Elói, Elói, lama sabaktáni? - azaz lefordítva: Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engem? (35) És az ott állók közül néhá-
nyan, amikor ezt hallották, így szóltak: Lám, Illést hívja. (36) Valaki 
meg odafutott, egy szivacsot megtöltött ecettel, nádszálra tűzte, inni 
adott neki és azt mondta: Hagyjátok, lássuk, eljön-e Illés, hogy leve-
gye! (37) Jézus pedig hangos kiáltással meghalt. (38) És a templom 
kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. (39) Amikor pedig a százados, 
aki szemben állt vele, látta, hogy így halt meg, ezt mondta: Valóban, 
ez az ember Isten Fia volt. (40) De voltak ott asszonyok is, akik tá-
volról figyeltek, köztük a magdalai Mária, és Mária, a kis Jakab és 
József anyja és Salómé: (41) ezek, amikor Galileában volt, követték 
őt és szolgáltak neki, és sok más asszony, akik vele mentek fel Jeru-
zsálembe. 

Vö. a 24. v.-hez: Zsolt 22,19; a 28. v.-hez: Lk 22,37; Ézs 53,12; a 29. v.-hez: Zsolt 
22,8k; JSir 2,15; a 34. v.-hez: Zsolt 22,2; a 36. v.-hez: Zsolt 69,22 

A keresztelbeszélés a szenvedéstörténet s egyben Márk evangéliumának 
csúcspontja. Itt érnek célba Márk teológiai motívumai és oldódik fel az egész 
evangéliumon végighúzódó krisztológiai kontraszt, az ún. messiási titok. A szá-
zados vallomása (39. v.) adja meg a választ mindazokra a kérdésekre, amelyek 
Jézust végigkísérték földi útján s amelyek végül is mindig Jézus személyének 
titkát keresik: „kicsoda ez?" (vö. 4,41 magy.!). Márk az egész őskeresztyénség-
gel együtt Isten Fiának vallotta Jézust. De szerinte nem mindegy, hogy hol 
hangzik el ez a vallomás. Teológiai, krisztológiai specialitása éppen ez: a Meg-
feszített az Isten Fia! Vagyis Jézus istenfiúságát minden más jellegű hagyomány 
elrejti, egyedül a kereszt nyilatkoztatja ki. Jézus a kereszt vállalásával tette 
nyilvánvalóvá Isten embermentő szeretetét, amellyel lehajol a bűn, betegség, 
halál nyomorúságában vergődőembervilágfioz. Jézus éppen a halál és az Istentől 
való elhagyatottság mélységében lett Istentől nyert reménysége a halandóknak 
és istenteleneknek. Ez a kereszt evangéliuma, amely egészen új, isteni dimen-
zióba állítja az embert. Megbocsátja bűneit és új élettel ajándékozza meg, 

331 



82. „Ez az ember Isten Fia volt!" -15,200-41 

amelynek tartalma Jézus radikális követése az embermentő (3,4), mindenkinek 
szolgáló (9,35) új erkölcsiség útján. 

Márk ezt a sztaurocentrikus Isten Fia-krisztológiát mindvégig éles ellentét-
be állítja az immanens, politikai jellegű, zsidó messianizmussal, amelynek ha-
mis vádjával Jézust elítélték, noha az éppen nem Jézusra, hanem ellenfeleire 
volt jellemző. Ε kontraszt a keresztelbeszélésben elsősorban a kereszt feliratá-
nak és a százados vallomásának ellentétében nyilatkozik meg. Jézus nem egy 
nép politikai vágyainak kiszolgálója, hanem Isten útja az egész világhoz. Ez volt 
a keresztyénség és a Jézust elvető zsidóság döntő, krisztológiai vitapontja kez-
dettől fogva. Márk is nyilván benne élt ebben a vitában. Sőt számára ez a kont-
raszt a 13. fejezet tanúsága szerint különös aktualitást nyert a zsidó háború bu-
kása és Jeruzsálem, valamint a templom pusztulása révén. Bizonyára ennek is 
része van abban, hogy Márk a keresztelbeszélésben apokaliptikus vonásokat is 
érvényesít. 

Mint az egész hagyományban, itt is döntő az a felismerés, hogy értelmezeti 
történettel van dolgunk. Vagyis nem egy pártatlan, semleges históriai közlést 
olvasunk arról, hogy hogyan halt meg Jézus, hanem a keresztyén hit vallomását 
arról, hogy mi az értelme, jelentősége Jézus halálának. Más szóval: az elbeszélő, 
ill. Márk számára nem elég a történések felszínén látható események puszta 
közlése, hanem ennél sokkal fontosabb a történések mélyebb értelmének, is-
teni jelentőségének felmutatása. így látható és érthető igazán az, ami „történt". 
Ez az értelmező elem nyilván kezdettől fogva benne volt a Jézus halálát elbe-
szélő, őskeresztyén hagyományban. Ezért helytelen régebbi kutatóknak az a 
feltételezése, hogy egy eredetileg pusztán históriai közlés később kapott értel-
mező kiegészítéseket s ezért ezek kielemzése és leválasztása révén megkapjuk 
az eredeti elbeszélést és közelebb kerülünk a históriai valósághoz is (pl. 
Bultmann). Ezzel szemben helyeselni kell Bartsch véleményét, aki szerint az 
egész szenvedéshagyomány húsvétnak, mint végső, eszhatologikus esemény-
nek a fényében született s ezért az első és legfontosabb szempont, amellyel az 
ősgyülekezet Jézus halálát értelmezte, a húsvétra támaszkodó apokaliptika. Jé-
zus halála tehát eszhatologikus esemény, amelyben végbemegy Isten ítéleté-
nek és kegyelmének kinyilatkoztatása. Ennek a húsvéti-apokaliptikus értelme-
zésnek a nyomát őrizheti a templom kárpitjának kettéhasadása (38. v.), de még 
inkább a „sötétség" (33. v. vö. 13,24). Apokaliptikus eredetű lehet az „óra-séma" 
is (3.6.9. óra: vö. 25.33.34. vk.). J. Schreiber szerint ide tartozik Jézus \\-&\á\Jnáltása 
is (34.37. vk.). Az apokaliptikus értelmező eszközökhöz járul az ún. irásbizonyí-
ték. A fenti (1. 326. lp.) felsorolás mutatja, hogy a keresztelbeszélés számos rész-
letének megfogalmazása ótestamentumi, főként zsoltárigékkel történt. Régebbi 
kutatók ezt úgy magyarázták, hogy az őskeresztyénség az Ószövetségből „pro-
dukálta" a szenvedéstörténetet. Újabb kutatók viszont joggal fordítják meg a 
viszonyt. Az őskeresztyén írásbizonyítás abból a hitbeli meggyőződésből indult 
ki, hogy Jézus sorsában Isten akarata történt meg, s ezért annak meg kell felel-
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nie az írásnak, azaz „írásszerűnek" kell lennie. Ez az általános, konkrét helyre 
még nem utaló, hitbeli igény jut kifejezésre 14,21.49-ben, vagy lKor 15,3k-ban. 
Az erre támaszkodó, következő lépés a konkrét igék de facto alkalmazása, ami-
kor az ÓT -i ige szövege eszközzé válik az esemény leírására. Márk hagyomá-
nyára elsősorban ez jellemző, s itt, a keresztelbeszélésben is ezt találjuk. Csak a 
hagyomány későbbi fokán szaporodnak a kifejezett idézetek. Ez azt jelenti, 
hogy az őskeresztyénség általában nem „produkálta" a szenvedéstörténetet az 
ÓT-ból, hanem felfedezte benne s egyre tudatosabban kereste a zsidóság felé 
hangzó, keresztyén igehirdetés számára alkalmas igéket. Az viszont kétségtelen, 
hogy e törekvés visszahatásaként az ÓT -i igék nem egyszer befolyásolták az 
események ábrázolását, ill. a leírások részletező bővülését (vö. pl. 15,24 és jn 
19,23k). 

A legújabb kutatók (Schreiber, Linnemann, Schenk) a keresztelbeszélés elem-
zésében, a fenti felismerések alapján, nem a „történeti" és az „értelmező" ele-
mek szétválasztására törekszenek, hanem irodalomkritikai szempontot érvé-
nyesítenek. Ennek egyik kiindulópontja az ún. dubletták megfigyelése Kétszer 
van szó Jézus megfeszítéséről (24.25. vk.). Kétszer adnak Jézusnak inni (23.36. 
vk.). Kétszer kiált Jézus (34.37. vk.). Sőt Jézus kigúnyolása három ütemben tör-
ténik (29k.31k.32b.). Egy második szempont a már említett „óra-séma", ami az 
egész szakaszon végigfutó szálat jelent. Ezért is tárgyaljuk az egész 20b-41 sza-
kaszt - az újabb kutatókat követve - együtt, noha a lehető tagolást a fordítás 
bekezdéseivel jelöltük. Egy harmadik irodalomkritikai szempont az igeidők 
különbözősége, közelebbről: bizonyos versekben a jelen idő (= praesens histo-
ricus) használata (20b.21.22.24.27.), amelyeket egybeolvasva értelmes, a dub-
lettákat elkerülő töredéket fedezhetünk fel. Nincs módunk rá, hogy az iroda-
lomkritikai elemzés részleteit itt ismertessük. Csupán az eddigi eredményekre 
utalunk röviden. A fenti megfigyelések alapján többen arra következtetnek, 
hogy Márk a keresztelbeszélésnek két rövid s teológiailag eltérő jellegű formá-
ját ismerte és azokat saját redakcionális kiegészítéseivel egybeszerkesztette 
(Schreiber, Schenk). Ebből adódnak a dubletták és a szöveg más, kétségtelenül 
felismerhető egyenetlenségei. E. Linnemann szerint viszont egy, az „óra-sé-
mára" épülő alapelbeszélést (22a.24a.25a.33.34a.37.38) egy későbbi szerkesztő 
egyéb, Jézus halálára vonatkozó részletekkel kiegészített (a dubletták tehát 
nem ismétlődést, hanem fokozást jelentenek!), és ezt a kiegészített szöveget 
dolgozta fel Márk a jelenlegi formává. Szerintem ez utóbbi álláspont a valószí-
nűbb. Viszont talán maga Márk volt, aki az apokaliptikus óra-séma-hagyományt 
egyéb hagyományok alapján (pl., a cirénei Simon-hagyomány stb.) kiegészítet-
te. A szöveg gazdag gondolati anyagából és a fenti, irodalomkritikai megfigyelé-
sekből úgy tűnik, hogy Márk a szenvedéshagyománynak s éppen a keresztelbe-
szélésnek is sok formáját és teológiai változatát ismerhette. Szövege tehát nem-
csak kompozíció, hanem egyben szelekció eredménye is. 
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20b; 21 Végig megfigyelhető, hogy az elbeszélés hangvétele józan, vissza-
fogott s a lényegre szorítkozó. Nem célja az érzelmi hangulatkeltés, sem a rész-
vét, sem a felháborodás és harag irányában. Ez a látszólag jelentéktelen vonás 
azt jelenti, hogy ami itt történik, arra nem elég érzelmileg reagálni. Csak hittel 
lehet helyesen szemlélni Jézus szenvedését és halálát. - A kivégzőhely a város-
on kívül van, ezért „viszik ki" Jézust (vö. 12,8; Zsid 13,12k). A sok tortúrától és a 
korbácsolástól kimerült Jézusnak segítségre van szüksége. Nem bírja vinni 
egyedül a gerendát, vagyis a „keresztnek" azt a vízszintes szárát, amit a kivég-
zőhelyen beásott függőleges szárra erősítettek. Cirénei Simon, akit a katonák a 
segítésre kényszerítenek, az afrikai Kyrénéből származó diaspóra-zsidó lehetett, 
aki visszaköltözött Jeruzsálembe. Fiai, akikről csak Márk emlékezik meg, nyil-
ván ismertek lehettek, ha nem is Márk, de a hagyomány szerzője és környezete 
számára. Bizonyára keresztyének voltak. Lehet, hogy Rufus azonos a Rm 16,13-
ban említett személlyel. A „mezőrőljön" megjegyzés arra vall, hogy az esemény 
nem páska-napon történik(I), hanem munkanapon. Simon tehát tanúja Jézus 
keresztútjának. Ezt a történeti közlést Márk azonnal felhasználja egy mélyebb 
mondanivaló kifejezésére. A szöveget 8,34 szerint fogalmazza s így Simon jel-
képévé lesz a Jézust követő tanítványnak, akitől Jézus azt várja, hogy „vegye fel 
az δ keresztjét". Simon azt illusztrálja, hogy a Jézus-követés, a keresztfelvétel 
nem csupán „elméleti" döntés Jézus mellett, hanem tényleges, fizikai magatar-
tást jelent (E. Schnteizer). 22 A Golgota elnevezés, amit Márk lefordít, talán a 
hegy alakjára vonatkozott. A névvel kapcsolatban később sok spekuláció szüle-
tett (pl.: ott van eltemetve Ádám koponyája, ott van a föld középpontja, Izsák 
feláldozásának helye stb.). Akkor azonban még semmi mást nem jelentett, csak 
kivégzőhelyet. 23 Zsidó szokás volt kábító italt adni a kivégzendőnek (vö. Péld 
31,6). Talán itt sem a katonák, hanem zsidók (az asszonyok?) tették. Az elutasí-
tásnak teológiai értelme van: Jézus nem az ital bódulatában, hanem józan tuda-
tossággal néz szembe a halállal, amit Isten iránti engedelmességgel vállalt. A 
megjegyzés talán utal 14,25-re is. - 24 A megfeszítés úgy történt, hogy az elítélt 
kezeit rákötözték vagy rászögezték (vö. Lk 24,39; Jn 20,25) az általa odacipelt 
gerendára és azzal együtt ráakasztották a beásott gerendára. Meglepő, hogy a 
szöveg csak a megfeszítés tényét állapítja meg, de nem részletezi azt. Talán 
azért, mert Jézus legnagyobb fájdalmát nem a megfeszítés rettenetes kínjai 
jelentik, hanem az, hogy mindenki elhagyta és elutasította őt (E. Schweizer). Ez 
Isten sorsa és fájdalma a világban. - Osi szokás volt, hogy a kivégzett ruhái, 
egyéb holmija a hóhért, ill. a kivégző osztag tagjait illette. A tény felidézi az írás 
szövegét s a megfogalmazás eszerint történik (vö. Zsolt 22,19: citátum de facto): 
Isten akarata megy végbe! így szól bele a történetbe szinte észrevédenül, csak 
az írás ismerői számára felismerhetően a hit bizonyságtétele. Jézus persze még 
él! így a katonák osztozkodása még megalázóbb. Most lett Jézus egészen sze-
gény: senkije és semmije nincs már, még ruhája sem (2Kor 8,9). - 25 Márk ha-
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gyománya szerint Jézust „a harmadik órában", azaz de. 9 órakor feszítették meg. 
Ez az adat ütközik Jn 19,14-gyel. De nyilván egyik helyen sem a pontos krono-
lógia a fontos. Jánosnál a páskabáránnyal való párhuzam, Márknál az apokalipti-
kus idő-séma van a háttérben: Isten ura az eseményeknek és céljuk felé viszi 
azokat. - 2 6 A felirat (bár kétségbe szokták vonni történetiségét) megfelel a 
római szokásoknak. Célja az elítélt kigúnyolása volt, ami itt egyben a zsidóság-
nak is szól: így néz ki a zsidók királya! A szöveg Jézus „vétkéről" beszél, ami 
miatt kivégezték. Pedig Jézus elutasította a szinedriumnak ezt a vádját (vö. 2. v. 
magy.) és Pilátus is tudta, hogy nem igaz (10. ν.). A valódi vétkesek ők! Jézus a 
szinedrium és Pilátus, zsidók és pogányok vétkét egyaránt hordja a kereszten 
(Jn 1,29). A felirat őket leplezi le, nem Jézus személyének titkát. Azt csak a 
százados ismeri fel (39. v.). - 27 A feliraton olvasható vád politikai jellegét 
hangsúlyozza az egyidejűleg megfeszített „két rabló", akik nyilván a rómaiak 
ellen fegyveres harcban álló zélóta-mozgalom tagjai voltak (vö. 14,48). Több 
kutató feltételezi, hogy a Barabás-lázadás részvevői lehettek (7. v.), de erre 
nincs utalás. Csak a jellemzés fontos: Jézus messiási lázadó volt! 28 A „két 
rabló" történetiségét azzal szokták kétségbe vonni, hogy szerepük Ézs 53,12-re 
emlékeztet. Csakhogy Márknál semmi összecsengés sincs az ézsaiási szöveggel. 
A 28. v. pedig csak későbbi kéziratokban található: „És beteljesedett az írás, amely 
ezt mondja: Es a törvényszegők közé számíttatott". Talán Lk 22,37-ből került Márk 
szövegébe, noha ott egészen más az összefüggés. Mindenesetre későbbi betol-
dásról van szó. 

29-32 Jézus keresztje körül tetőfokára hág az emberi bűn. Halálraítéltek ki-
gúnyolása az emberi romlottság egyik legvisszataszítóbb vonása. A Golgotán és 
más kivégzőhelyeken is gyakran előfordulhatott. Jézusnak is el kellett szen-
vednie. Legalábbis a kigúnyolás ténye történeti visszaemlékezésen alapulhat, 
noha János hagyományában semmi utalás nincs rá. A megfogalmazás azonban 
többszörösen reflektált szöveg. Márk egy rövid formát vehetett át a hagyo-
mányból, amely Zsolt 22,8k és JSir 2,15 fogalmaival fejezte ki Jézus kigúnyolá-
sának írásszerűségét. Azonos fogalmak Zsolt 22,8k-ban: „fejüket csóválják", 
„mentse meg" - JSir 2,15-ben: „az arramenők", „fejüket csóválják". Tehát egy 
de facto keverékidézetről van szó. A rövid forma szövege, amely csak általában 
szólt csúfolódókról, ez lehetett: „És az arramenők fejüket csóválták (ez fejezi ki 
a gúnyolódást) és azt mondták: Mentsd meg magadat!" Az írásszerűség célja itt 
is az, mint a korábbi esetekben: Jézus kigúnyolásának megdöbbentő tényét is 
mint Isten akaratát jellemezni, neki alárendelni. A régi, rövid formához tartoz-
hatott talán a két rabló gyalázkodása is (Zsolt 22,7: „gyaláznak az emberek"). 
Márk ezt a rövid formát felhasználta arra, hogy - főként a szinedriumi tárgyalás 
anyagára támaszkodva (14,55-65) - Jézus halálát értelmező, teológiai reflexiókat 
tegyen. A visszautalások kétségtelenek és sokatmondóak. A 29-32 vk. jelenlegi 
formája tehát Márk kompozíciója. 
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29 A gúnyolódó járókelők - a szóhasználat itt is kizárja a páskanapot; vö. 21. 
v. - „káromolták" Jézust. 14,64-ben is ezt a fogalmat találjuk, mint a főpap vád-
ját. A kapcsolás finom utalást jelent Jézus isteni méltóságára és halálának he-
lyettesítő jellegére: a vád visszahull a vádlókra, ők az istenkáromlók, mivel Jé-
zust gúnyolják. Tehát ők „méltók a halálra", nekik kellene függni a kereszten. 
A főtanács előtt elhangzott vád a templom lerombolásával kapcsolatban itt le-
rövidül (vö. 14,58). Márk szándékosan tehette ezt, hogy mutassa, mennyire ha-
zug, az igazságot elferdítő vádak veszik körül Jézust mindvégig. 30 A csúfolódó 
mondat Jézust úgy jellemzi, mint nagyot mondó szájhőst, aki a templomrombo-
lásra készült, de önmagán se tud segíteni. 31 Ezt a gondolatot mélyíti tovább a 
gúnyolódás második fázisa, amelyben Márk Jézus fő ellenségeit, a főpapokat és 
írásdtudókat szerepelteti. Az ő ajkukon persze gúny az első mondat, amellyel 
kétségbe vonják Jézus „másokat megmentő" tevékenységét, csodáit. Ha az igaz 
volna, akkor önmagán is tudna segíteni. A mondat mögött tehát az a gondolko-
dás áll, hogy az ember ereje, képessége elsősorban arra való, hogy „önmagát 
megmentse", érvényesítse. Ha erre képtelen, (ου δύναται = ou dünatai), akkor 
mások megsegítésére is az. Márk viszont éppen így mondatja ki Jézus ellensé-
geivel földi működésének és halálának értelmét és összefüggését. Jézus egész 
földi útjának ez a foglalata: „másokat megmentett". Ennek a szoteriológiának az 
alapja és feltétele azonban éppen az, hogy önmagát nem menti meg, vagyis a 
sztaurocentrikus krisztológia. A fenti gondolkodáshoz képest ez egy másik, el-
lentétes, isteni gondolkodás. Az nem igaz, hogy magát nem volna „képes" meg-
menteni. „Minden lehetséges annak, aki hisz!" (9,23). De mások és önmaga 
megmentése olyan alternatíva, amelyek közül választania kell. Ε döntés mérhe-
tetlen kínja és súlya volt Jézus Gecsemáné-kerti gyötrődésének mélyén (14,36). 
S ez a döntés a titka minden igazi tanítványságnak is (vö. 8,34k; 9,35), amely 
Jézus másokat megmentő „szolgálatából" születik (vö. 10,43kk). - 32 A zsidó 
vezetők szájában szakszerű a gúnyos „zsidók királya" helyett az „Izrael királya" 
megjelölés (vö. 15,2 magy.). A „Krisztus" címről viszont itt is kitűnik, hogy 
Márk önmagában elégtelen megjelölésnek tartja Jézusra, és értéke attól függ, 
hogy milyen tartalmat kap. A főpap előtt igent mondott rá Jézus, mert ott az 
értelmező „Áldottnak Fia" (= Isten Fia) cím került mellé (14,61k). Itt viszont az 
„Izrael királya" (zsidók királya) értelmezést kapja, s ezért politikai vádként 
hangzik. Egyúttal megszólal benne a gúnyos káröröm is: a hamis vád sikeresen 
célhoz ért, Jézus itt függ a kereszteri! Márknak azonban a legfontosabb, hogy a 
zsidó politikai messianizmushoz szorosan hozzákapcsolja a csoda-krisztológiát, 
amely ellen a messiási titok képzetével mindvégig harcol. Hasonló volt a jelkí-
vánás is 8,llk-ban. Az ember feltételt szab a hitnek. Csodát akar látni s ezzel 
ellenőrizni Jézusban az „istenit". Isten azonban nem a csodák emberfeletti pil-
lanataiban akar találkozni és együtt lenni az emberrel, hanem ott, ahol az ember 
valójában él: csodák nélküli, bűnökkel teli, halálos végű életének útján. Jézus 
ezért utasítja el a jelkívánást, és ezért nem száll le a keresztről. Márk szerint a 
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keresztyén hit lényegében más és ellentétes a vallásos csoda-hittel. - A két 
rabló gyalázkodása ütközik Lukács elbeszélésével (Lk 23,39-^3). Nyilván más 
hagyományból merítettek. Márknál ez a gúnyolódás, gyalázkodás harmadik fá-
zisa, ezzel a hangsúllyal: még ők is! Jézus tehát valóban egészen egyedül van, 
mindenki prédája a kereszten. A gyalázkodásokra azonban nem válaszol. Né-
mán szenved (vö. 14,60k magy.) 

33 A Jézus halálát leíró részben az apokaliptikus értelmező elemek szerepe 
megnő. Ε vonások (óra-séma, sötétség, kárpithasadás, hangos kiáltás) történeti 
azonosítása éppen ezért lehetetlen, de felesleges is. Szerepük, akárcsak az írás-
bizonyítékoknak, nem históriai közlés, hanem teológiai értelmezés. Az óra-séma 
adatai (a mi időszámításunk szerint „a hatodik óra" = déli 12 óra; „a kilencedik 
óra" = du. 3 óra) az eseményeket kezében tartó és formáló Isten lépteit jelzik. 
Most, e „sötét" órákban is Ο az Úr! A „sötétség" az ÓT-ban (vö. pl. Ám 8,9k!) és 
az apokaliptikában a végső időnek, ill. Isten ítéletének az előjele. Márk nyilván 
13,24k szerint értette, ahol a sötétség Istennek azt az ítéletét jelenti, amellyel 
nyilvánvalóvá teszi az Ember Fia dicsőségét. Ez a végső, apokaliptikus történés 
Jézus halálában már végbemegy. De milyen értelemben? A „sötétség" mintegy 
az ítélő Isten válasza mindarra, amit „az egész föld" Jézussal tett. Jézus keresztje 
tehát ítélet a világ felett. De a sötétség éppen „a kilencedik óráig" tart, azaz 
Jézus haláláig. Jézus halála tehát véget vet a sötétségnek, elhárítja Isten ítéletét 
a világ felől, s ezzel megkezdődik az új világkorszak, az „új ajón", amelyben 
felragyog Jézus isteni dicsősége (vö. Ézs 42,16; 60,2; Mt 4,16 stb.). 

34 Jézus halálában tehát Isten győzelme megy végbe az emberi bűn felett s 
ezt fejezi ki Jézus Jiangos kiáltása", mint apokaliptikus győzelmi kiáltás (vö. Jn 
19,30). Valószínű, hogy a Márk által felhasznált apokaliptikus hagyományban itt 
azonnal Jézus haláláról volt szó és Márk más hagyományból merítette a 
34b.35.36. vk.-t. 

Jézus utolsó szavainak „történetisége" kérdésére nem térhetünk ki, mivel 
ahhoz a többi evangélium szövegeit is elemeznünk kellene. Mindenesetre so-
katmondó, hogy pl. Lukács a Márknál szereplő mondást kihagyja és egy másik 
zsoltárverssel helyettesíti (Lk 23,46). A márki mondás történetisége mellett szól 
viszont annak tartalma, amely nyilvánvalóan ütközik Jézus utolsó kiáltásának 
apokaliptikus értékelésével (lásd fent!). Húsvét után aligha adtak volna ilyen 
zsoltárverset Jézus szájába. Lehet, hogy az egész keresztelbeszélésben éppen 
azért van olyan nagy szerepe a 22. zsoltárnak, mert történeti emlékként maradt 
fenn, hogy Jézus a kereszten ezt a zsoltárt imádkozta s így a többi eseményt is -
ahol lehetett - e zsoltár fényébe állították Végül emellett szól az a tény is, hogy 
a mondást arám nyelven őrizték meg - ahogy Jézus eredetileg mondta! - s gö-
rög nyelvterületen sem mellőzték az arám szöveget, hanem csak mellé állították 
a (LXX-nak megfelelő) görög fordítást. - 35 Az „ott állók" persze csak zsidók 
lehettek, mert a római katonák aligha tudtak arámul, s még kevésbé tudhattak 
arról a zsidó, vallásos gondolatról, hogy a mennybe ragadott Illés meg szokott 
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jelenni az igazak megsegítésére. Aki viszont tudott arámul, az aligha téveszthet-
te össze Isten és Illés arám neveit (Elói és Élijáhu.) A tévedés görögül inkább 
elképzelhető, s ezért valószínű, hogy a jelenet görög nyelvű keresztyének kö-
zött Jézus utolsó imádságának interpretációjaként született. 36 A névtelen sze-
replő nem irgalomból itatja Jézust ecettel (vö. Zsolt 69,22), hanem az utolsó, 
gúnyos játékot játssza el a haldokló Jézussal, kigúnyolva még az utolsó imádsá-
gát is. Az ecet felélénkíti a haldoklót és így megnyújtja életét. Több ideje van 
várni, hogy „eljön-e Illis, hogy levegye". A „lássuk" visszautal a 32. v.-re. Tehát 
még egyszer megszólal a csoda-hit hangja, de a tehetetlenül imádkozó Jézust 
gúnyoló hitetlenséggel. A jelenet szándéka éppen az, hogy kifejezze, leleplezze 
ezt a hitetlen vakságot és értetlenséget, amely Jézust körülveszi a kereszten. 

34b Pedig Jézus nem is Illéshez, hanem Istenhez kiáltott. Ez az imádság és 
a gúnyolódás kapcsolódásának hangsúlya. A szöveg nem utal az íráshelyre, s 
ezért nincs hangsúly azon - legalábbis Márk pogány olvasói számára hogy 
Jézus egy régi, szenvedő kegyes imádságát ismédi, idézi. így a szavaknak köz-
vetlenebb jellege van. Jézus 15,2 óta itt szólal meg újra. De már csak Istennel 
van dolga, nem emberekkel. ínségének legnagyobb mélysége végül is nem az 
emberek hűtlensége és gonoszsága, hanem az, hogy Isten is „elhagyta". Min-
den ember a halálban éli át az Isten-nélküliség végső kínját és gyötrelmét. Az 
ítélet, amellyel Isten elveti magától a bűnös embert. Ez a halál borzalmának 
végső gyökere. Jézus magára veszi ezt a végső kínt. Osztozik az Isten nélküli 
emberiség sórsában. De éppen ebből a mélységből kiált Istenhez. Neki mondja 
el panaszát. Megragadja és nem engedi el azt, aki őt „elhagyta". így nyilvánítja 
ki Isten titkát, aki „távollétében" is jelenvaló, ítéletében is kegyelmes Isten 
marad. És így lesz a megfeszített Jézus a bűn és a halál rabságában és Isten íté-
lete alatt élő emberiség számára annak a hitnek a forrása, amely a valóságos élet 
minden drasztikuma közepette és ellenére „meg van győződve, hogy Isten sze-
retetétől sem halál, sem élet, sem semmi más... nem szakíthat el" (Rm 8,38k), 
vagyis hogy Isten minden körülmények között és örökre az „én Istenem". A hit-
nek ez az Istenbe kapaszkodó bizonyossága azonban nem racionális, mindent 
megmagyarázó válasz az emberi élet szenvedéseire és kínjaira. Jézus imádsága 
kérdés! A hit nem recept, nem használati utasítás az élethez, hanem olyan Is-
tenre hagyatkozás, amely ugyanakkor kérdez is Istentől. Együtt van benne az 
„Én Istenem" és a „miért?". Viszont a hit olyan bizalom Isten iránt, amely ab-
ban a reménységben kérdez, hogy Istennek ott is vannak válaszai, ahol az em-
ber holtpontra jutott a maga válaszaival. Jézus imádsága olyan kérdés volt, 
amelyre Isten húsvétkor válaszolt. 

37 Jézus halálának apokaliptikus jellemzése (a „hangos kiáltáshoz" vö. 
33.34. vk. magy.) talán Jézus utolsó sóhajának, halálhörgésének emlékét őrzi. Az 
εξεπνευσεν = exepneusen (= meghalt; szó szerint: kiadta lelkét), amelyben a 
πνεύμα = pneuma (= lélek vagy Lélek!) szó rejlik. Jiingel és az ő nyomán Wei-
nacht érdekes feltevése szerint talán Márk pneumatológiájának a kifejezője. 
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Jézus földi útján csak ő maga a Lélek birtokosa (vö. 1,8.10.12; 3,29 stb.). Halálá-
val a benne lakozó Lélek kiárad a világra. 

38 A templom kárpitjának kettéhasadása is apokaliptikus jel. Szokták ugyan 
- sikertelenül! -Josephusra és rabbinista feljegyzésekre hivatkozva történetileg 
valószínűsíteni (vö. PröAle, Lukács, 351.1.), de éppen ez a szándék megfosztja a 
mondatot valódi jelentőségétől, amely polemikus tendenciájában rejlik és azt 
mondja meg, hogy Jézus halálának mi a jelentősége a jeruzsálemi templomra 
nézve. Nem egy fizikai történésről van szó, amit ügyes mesteremberek helyre-
hozhatnak, hanem sokkal mélyebb, Isten előtti történésről, amely revideálhatat-
lan. Jézus halálával a kárpit akkor is „kettéhasadt", ha fizikailag nem is történt 
semmi baja. De mi az értelme a kettéhasadásnak? Több értelmezés is lehetsé-
ges. Negatíve: a templom szívét, a „szentekszentjét" takaró kárpit kettéhasadá-
sa a templom pusztulását jelenti (13,2). Jézus halála tehát Isten ítélete a temp-
lomon. Vége a kultusznak, azaz az Istennek adni akaró kegyességnek s vele 
együtt a papi, főpapi tisztségnek, amely kiváltságos, közvetítő szerepet játszott 
Isten és a nép között (11,15). Pozitíve: nyitva az út Istenhez „minden nép" 
számára (11,17). S ez az út maga a Megfeszített (Jn 14,6). Megkezdődik a „nem 
kézzel csinált templom" építése (14,58), amelyben Isten új népe „Lélekben és 
igazságban imádja" ő t (J η 4,23). Ε negatív és pozitív értelmezés között azonban 
nem kell választani, mert a kettő ugyanannak két oldala. Viszont fontos még 
egy harmadik, krisztológiai szempont is, amelyre E. Linnemann hívja fel a fi-
gyelmet. A kárpit Isten fenségét, isteni valóságát takarta el az emberek elől. 
Jézus halálában ez válik nyilvánvalóvá. A kereszt az Isten kinyilatkoztatásának 
helye. Isten úgy van jelen a világban, mint a Megfeszített Istene (Käsemann). 
Ebben van Jézus személyének titka: éppen mint megfeszített, halálra adott 
ember az Isten Fia. 39 Ezt mondja ki a százados vallomása. S ezzel éppen egy 
pogány szemlélteti, mit jelent a templom kárpitjának kettéhasadása. Márknál 
olvasható szavait Máté átveszi, Lukács enyhítő, racionalizáló irányban megvál-
toztatja („Ez az ember valóban igaz volt!"). De Márknál nyilvánvalóan nem a 
precíz történeti adatközlés a fontos. Elképzelhető, hogy ez a római katona va-
lamit megsejthetett Jézus személyének rendkívüliségéből, amit a hellenista 
világban „isteni"-nek mondtak. Márk azonban erre nem reflektál. Nála a száza-
dos szerepe szimbolikus, értelmező jelentőségű. A pogány világ képviselője, aki 
mintegy a keresztyén bizonyságtételre válaszolva, azt elfogadva és helyeselve 
(„valóban"!) mondja ki a megfeszített Jézusról a keresztyén hitvallást: „...ez az 
ember Isten Fia volt." A „volt" múlt idő nem gyengíti a hitvallást, sőt Márk 
összefüggésében elmélyíti. Jézus nem a kereszten lett Isten Fiává (Weinacht). 
Egész földi útja is az volt, de egyetlen ember sem ismerte fel. Csak Isten és a 
démonok tudták. A „messiási titok" a kereszten oldódik fel. Jézussal hosszú 
utat bejárhat valaki. Láthat tőle csodákat, hallhat bölcs tanítást, mégis rejtélyes 
titok marad a személye. Csak a kereszten lehet igazán felismerni, kicsoda ő. 
Éppen ahol a legemberibb, ott ragyog fel személyének isteni dicsősége. Ott 
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lesz Isten szeretetének kinyilatkoztatása. - A százados vallomása a keresztelbe-
szélésen belül krisztológiai kontrasztot is jelent. A kereszt felirata (26. v.) és a 
csúfolódó főpapok és írástudók is (32. v.) értelmezik Jézust, éspedig a zsidó 
messianizmus értelmében. Márk szerint ez hamis krisztológia. Jézus számára 
szűk és alkalmadan. ő nem immanens, emberi vágyak beteljesítője, nem „Iz-
rael királya", hanem „Isten Fia", azaz Isten útja és megérkezése az egész em-
bervilághoz. - Márknál hangsúly van azon is, hogy a százados „látta" Jézus halá-
lát. Ez a megjegyzés tudatos kontrasztot jelent a csoda-hit megnyilatkozásával 
szemben. A gúnyolódók számára a hit feltétele éppen az, hogy csodát 
„lássanak": Jézus szálljon le, vagy Illés segítse le a keresztről (30.32.36. vk.). 
Márk e kontraszttal bizonyára utal olyan gnosztikus irányzatokra, akik nem akar-
tak tudni Jézus keresztjéről (lKor 1,18 stb.) tehát egy „kereszt nélküli" Jézus-
ban akartak hinni. A százados viszont éppen azért ismeri fel Jézusban az Isten 
Fiát, mert nem „szállt le a keresztről". 

40 A Jézus halálát „látó" századoshoz csatlakoznak az asszonyok is. Ők is 
, figyelt ék", tehát ők is tanúk. A „távolról" itt nem negatív értelmű, mint 14,54-
ben. Csupán azt jelenti, hogy visszahúzódva, a kor társadalmi ítélete szerint 
„másodrangú" szerepüknek megfelelően voltak jelen, ahogy ez valóban történ-
hetett is. Ok az első gyülekezet. A századossal együtt ők illusztrálják, hogy a 
kereszten valóban megkezdődött a „nem kézzel csinált" templom építése. Há-
romnak a nevét is közli Márk. Nyilván azért, mert ők fedezik fel az üres sírt is 
(16,1). Kettő közülük Jézus temetésének is tanúja volt (15,47). Személyükről 
nem sokat tudunk. Pontos azonosításukra a hagyomány eltérő és szűkszavú 
közlései miatt csak találgatások születtek. Legtöbbet magdalai Máriáról hallunk 
(Lk 8,2), aki a húsvéti hagyomány minden rétegében szerepel. Nevüknél fonto-
sabb a jellemzésük. 41 Márknál csak itt tudjuk meg, hogy Jézusnak voltak „női 
követői" is (vö. Lk. 8,lkk). Követésük abban nyilvánult meg, hogy „szolgáltak 
neki" (διηκονουν αυτω = dtékonoun autó). A „szolgálat" fogalma tehát értelmezi 
a „követést". A Jézus-követés a szolgálatban bizonyul valóságosnak. Egy utóla-
gosnak tűnő megjegyzés kitágítja a kört: „és sok más asszony". Ők is „vele mentek 
fel Jeruzsálembe" (vö. 10,32). Jézus halálával megnő a gyülekezet s éppen olya-
nokkal, akikről eddig szó sem volt. A nagyhangú, magabiztos tanítványok eltűn-
tek, de ott állnak Jézus keresztjénél azok, akik észrevétlen szolgálattal követték 
őt. Az asszonyok. A megvetettek és „másodrangúak". Ők az elsők a megvetett 
Jézus gyülekezetében (10,31). 

83. Jézus temetése -15,42^17 (Mt 27,57-61; Lk 23,50-56) 

(42) És amikor már este lett, mert előkészületi nap volt, azaz 
szombat előtti nap, (43) eljött az arimátiai József, tekintélyes tanács-
tag, aki maga is várta az Isten országát, bátran bement Pilátushoz és 
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elkérte Jézus testét. (44) Pilátus pedig csodálkozott, hogy már meg-
halt volna, odahívta a századost és megkérdezte tőle, hogy régen halt-
e meg. (45) És amikor megtudta a századostól, odaajándékozta a 
holttestet Józsefnek. (46) És lenvásznat vásárolt, levette öt, begön-
gyölte a lenvászonba, és elhelyezte öt egy sírboltba, amelyet egy 
sziklába vágtak, és egy követ hengerített a sírbolt bejárata elé. (47) A 
magdalai Mária pedig és Mária, a József anyja, figyelték, hol helyez-
ték el. 

Valamennyi evangélium közli jézus temetésének elbeszélését. Ebben egy-
szerre jut kifejezésre a történeti közlés és a teológiai hitvallás szándéka. A való-
színűleg legrégebbi, őskeresztyén hitvallásformula (lKor 15,3kk) nemcsak Jé-
zus halálát és feltámadását említi, mint az evangélium tartalmát és az üdvösség 
alapját (lKor 15,lk!), hanem temetését is. Ennek hangsúlyozása már korán po-
lemikus élt kapott doketista irányzatokkal szemben, amelyek szerint Jézus csak 
látszólag halt meg. Kezdetben azonban bizonyára maga a tényközlés jelentette a 
teológiai mondanivalót is: Jézus valóban végigjárta azt a halálos utat, amelyre 
Isten küldte. Meghalt és eltemették (vö. ApCs 13,29). így temetése is Isten 
iránti engedelmességének összefüggésében áll. 

Az elbeszélésben a történeti közlés szándéka dominál. Írásbizonyítéknak 
nincs nyoma. Sőt egyenesen ellentétben van Ézs 53,9-cel. A korai keresztyén-
ellenes, polemikus irodalomban sincs szó arról, hogy Jézus tömegsírba került 
volna, ahogy ez egyébként kivégzettekkel történni szokott. Nincs semmi olyan 
körülmény, ami az elbeszélés történetiségét kétségessé tenné. Csupán a 44-45. 
vk. hagyománytörténeti megítélése kérdéses. Ε két verset ui. a nagyszinop-
tikusok nem közlik. János elbeszélésében sem találunk hasonlót. Pilátus cso-
dálkozása és a százados szerepének hangsúlyozása arra vall, hogy a jelenetet 
Márk komponálta, éspedig a fent említett, doketista-ellenes polémia szándéká-
val. A nagyszinoptikusok viszont talán azért hagyták ki ezt a két verset, mert a 
szájhagyományból ismerhették az elbeszélés egyszerűbb változatát. 

42 A hagyományos anyagot Márk az „és amikor már este lett" időhatározással 
kapcsolja az összefüggésbe (vö. 1,32), de a következő két adat ezt is okhatározó 
értelművé teszi (επει = epei = mivel, minthogy, miután). Sietni kellett a temetés-
sel, mert este lett, azaz közeledett a sötét. De méginkább azért, mert a törvény 
szerint a kivégzett teste nem maradhatott a fán éjszakára (5Móz 21.22kk), vi-
szont csak naplementéig volt idő, mert naplementekor (= este 6 óra) már meg-
kezdődött a szombat, amikor tilos volt a temetkezés. Márknál csak itt derül ki -
itt is csak közvetve - , hogy Jézus halála pénteken történt. Látszik, hogy számára 
mennyire mellékes volt a pontos kronológia. Az elbeszélés adatai viszont itt is 
kizárják a 14,12-16 szakasz feltételezését, hogy ez a péntek páska-nap volt. -

43 Ismét feltűnik egy eddig ismeretlen ember, mint a 40-41. vk.-ben az asz-
szonyok (lásd az ottani magyarázatot!). Kivégzettek testét rokonok vagy barátok 
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szokták elkérni és eltemetni. Itt a tanítványokra várt volna ez a feladat. Ők 
azonban elmenekültek, és József lép a helyükbe. Istennek mindig vannak em-
berei. Az δ ügyét emberek csődje nem tartóztathatja fel. Arimathia júdeai város 
lehetett. Azonosítása bizonytalan. A kutatók gondoltak az lSám 1,l-ben szerep-
lő Rámátaim-ra, mások a Mt 12,18-ban is említett Rámára. A „tekintélyes" egy-
ben vagyoni helyzetére is céloz. Rangja (= „tanácstag") nem jelenti feltétlenül, 
hogy a jeruzsálemi főtanács tagja volt. így nevezték a vidéki szinedriumok tag-
jait is. Lukács már a jeruzsálemi szinedriumra gondol s ezért védelmébe veszi 
Józsefet. Ez viszont nála is és Márknál is ellentétben van annak hangsúlyozásá-
val, hogy Jézus halálában a szinedrium minden tagja vétkes (vö. 14,53.64; 15,1; 
Lk 22,70, 23,1). József legfőbb jellemzője azonban, hogy „maga is várta Isten 
országát". A „maga is" nyilván Jézusra utal, akinek igehirdetése középpontjában 
Isten országa közelsége állt. József Jézusnak egyetértő hallgatója lehetett, ha 
nem is tartozott a szorosabb tanítványi körhöz. A távolabb állók néha jobb esz-
közök Isten kezében, mint a „törzstagok". E. Schweizer szerint Jézus korában és 
húsvét után is lehettek a zsidóságban kis, kegyes csoportok, amelyek Isten or-
szága várásának reménységében éltek, ez volt kegyességük jellemzője s ezért 
Jézussal, majd a fiatal keresztyénséggel szimpatizáltak, ha nem is csatlakoztak 
hozzá. Ilyen lehetett József is. Máté és János viszont már mint Jézus tanítványát 
említi. A jellemzés éppen ebben az összefüggésben sokatmondó: Jézust egy 
reménykedő ember temeti el, aki többet vár Istentől, mint amire a halál ténye 
feljogosít. Sőt e reménység nyugalma érződik az elbeszélés nyugodt, érzelmi 
szélsőségektől mentes stílusán is. - Eredetiségre vall és Pilátus igazi, vad arcát 
mutatja az a megjegyzés, hogy hozzá bemenni még egy tekintélyes embernek is 
bátorságra volt szüksége, különösen ilyen esetben. Bizonyára nem szimpatizált 
ő Jézussal úgy, ahogy a későbbi hagyomány beállítja. 44 A közbeszúrt márki 
jelenetben viszont már a Jézuson „csodálkozó" pogány arcát látjuk (vö. 15,5 
magy.!). Nyilván a történeti valóságnak felel meg, hogy Jézus a szokottnál ha-
marabb halt meg a kereszten, éspedig bizonyára a sok test-lelki kínzás követ-
keztében. Ezért nem fontos és el sem dönthető, hogy Jézus megfeszítése kora 
délelőtt (Mk), vagy délben ön) történt. 45 Mint a 39. v.-ben, itt is a százados a 
tanúja Jézus halálának. Ott Jézus halálának krisztológiai értelmét mondta ki. In 
- doketista félreértésekkel szemben - Jézus halálának tényét tanúsítja. Valóban 
meghalt, tehát a feltámadás valóban a halott feltámadása. - Az „odaajándékozta" 
kifejezés (csak Márknál!) jellemezheti Pilátust, aki a hatalmasok leereszkedő 
flegmájával kegyet gyakorol. De talán Márk a halott Jézusra is gondolt, akit 
József „ajándékként" tart a kezében. A πτώμα = ptóma (= hulla, holttest) szót a 
többi evangélista a σωμα = sóma megjelöléssel cseréli fel, nyilván az úrvacsorára 
való tekintettel. Márk nem gondolt még erre, különben bizonyára ő is megvál-
toztatta volna. Viszont talán tudatos az összecsengés 6,29-cel, ahol Keresztelő 
János πτώμα = „ptóma"-jának eltemetéséről van szó. Márknál Keresztelő a 
Megfeszített előhírnöke (vö. 1,14; 6,14-29; 1 l,30kk magy.). 
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46 Jézus korai halálára utal, hogy Józsefnek a Pilátusnál való eljárás után 
minden egyéb szükségesre is elegendő volt az idő este 6 óráig. A „vásárlás" 
ismét kizárja a páska-napot. A „levétel"-nél bizonyára segítségre volt szüksége 
Józsefnek, mint ahogy az egész temetés folyamán is. W. Schenk szerint ez az 
egyes szám visszautal a 36. v.-re: nem teljesül a csodahit kívánsága. Nem Illés, 
hanem József „veszi le" Jézust. A test begöngyölését kissé eltérően írja le János 
(Jn 19,40; 20,6). Itt egyetlen nagy, lepedőszerű vászonra kell gondolni. Talán ez 
volt a szokás az elbeszélő környezetében. Mai értelemben vett temetők akkor 
nem voltak. A lakóhelyen kívül kellett mindenképpen temetni, általában a csa-
lád tulajdonában levő telken. A sír, a hegyes vidéken, tulajdonképpen egy kam-
raszerű üreg volt, amelyet a sziklába vágtak, belül vízszintes, padszerű vájatok-
kal, ahova a begöngyölt holttestet fektették. Az üreg szájára hengerített kővel 
rendszerint egy ember is elbírt. Elsősorban vadállatok miatt volt rá szükség. 
Szegényebbek sírjainál kevésbé kellett sírrablástól tartani. Persze előfordultak 
hatalmas, több mázsás zárókövek is. Máté már ilyenről szól (de vö. 16,4-et is!) s 
egyben feltételezi, hogy József a maga sírjába temette Jézust, amivel nyilván 
teológiai mondanivalót fejez ki. Márk nem tud erről. Számára csak az eltemetés 
ténye hangsúlyos, és az a ragaszkodó, bátor és tevékeny szeretet, amellyel Jó-
zsef, ez az Isten órájára váró ember, magához öleli a tanítványaitól cserbenha-
gyott, gonosztevőként kivégzett Jézus testét és tisztességet ad neki. Vele is 
szaporodott tehát a Megfeszített gyülekezete, 47 akikből két asszony most is-
mét megjelenik. Itt is ,figyelnek", mint a keresztnél (40. v.). Húsvét után ők is 
tanúk lesznek, nemcsak a hűtlen tanítványok! Márknál mindig újra megfigyel-
hető, hogy védelmébe veszi a nőket (vö. 10,1-12 magy. stb.). Szerinte a megfe-
szített Isten Fiában való hitből olyan etika következik, amelyben a nők nem 
másodrangúak a férfiakkal szemben (vö. Gal 3,28). 

D) Isten meglepetése (16,1-8) 

84. „Előttetek megy!" -16,1-8 (Mt 28,1-10; Lk 24,1-11) 

( 1 ) É 8 amikor elmúlt a szombat, a magdalai Már ia és Mária , J a k a b 
anyja , és Salomé keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megken-
j ék öt. (2) És nagyon korán , a hét első napján, jönnek a sírbolthoz, 
miután felkelt a nap. (3) És így beszéltek egymás között: Ki hengerít i 
el n e k ü n k a követ a sírbolt bejáratárói? (4) És odatekintve lá t ják , 
hogy el v a n hengerítve a kő; igen nagy volt ugyanis. (5) És amikor 
bementek a sírboltba, látták, hogy egy ifjú ül jobb felöl, fehér r u h á b a 
öltözve, és megrémültek. (6) De ő ezt mondja nekik: N e rémül je tek 
meg! J ézus t keresitek, a Názáret í t , a megfeszítettet: feltámadott , nin-
csen itt. í m e a hely, ahova helyezték. (7) De menjetek, mondjá tok 
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meg tanítványainak és Péternek: Előttetek megy Galileába: ott látjá-
tok meg őt, amint megmondotta nektek. (8) És kijöttek és elmenekül-
tek a sírbolttól, mert remegés és zűrzavar lett úrrá rajtuk, és senki-
nek semmit nem mondtak el, mert féltek. 

Az ÚT és az egész őskeresztyénség egységes abban a bizonyságtételben, 
hogy Jézus ügye nem fejeződött be halálával, mert feltámadott a halálból. Ε 
bizonyságtétel abban is egységes, hogy Jézus feltámadásáról és az arra támasz-
kodó, azt megvalló, húsvéti hitről úgy szól, mint Isten cselekedetéről. Ez a val-
lomás ma is érvényes. Ma sincs senki, aki a maga erejéből, különleges emberi 
képessége, bölcsessége vagy éppen a lelki dolgok iránti fogékonysága révén 
jutott el a hitre, hogy Jézus él. Húsvét és a húsvéti hit kezdettől fogva és min-
denestől Isten műve. Ez azt is jelenti, hogy minden (újszövetségi) bizonyságté-
tel húsvétról csak válasz Isten cselekedetére, emberi visszatükröződése annak. 
Éppen ez szabadít fel, sőt kötelez el bennünket arra, hogy az ÚT Jézus feltá-
madásáról szóló bizonyságtételeit kritikailag összehasonlítsuk és teológiailag 
értékeljük. Ha az evangéliumok húsvéti közléseit összehasonlítjuk, kitűnik, 
hogy már az evangélisták is ezt tették. Eltéréseik és ellentmondásaik nem egy-
szerűen a másképp vagy rosszul értesültségből erednek, hanem különböző teo-
lógiai mondanivalók kifejezésének a szándékából. A húsvéti hagyományra is 
érvényes tehát az, amit a szenvedéstörténettel, sőt az egész evangéliumi ha-
gyománnyal kapcsolatban megállapítottunk: nem egyszerűen a történeti közlés 
szándékával születtek, hanem a tények teológiai értelmezésének szándéka 
dominál bennük. 

Mindez érvényes az üres sír megtalálásának elbeszélésére is. Hagyománytör-
téneti megítélése az újabb kutatásban pozitívabb, mint régebben. Régebbi ku-
tatók szerint (persze ma is megtalálható ez az álláspont) egy késői legendáról 
van szó, amely Jézus feltámadásának tényét akarja utólag alátámasztani, masszí-
vabbá tenni, kiegészítve a Feltámadott megjelenéseiről szóló közléseket: ha 
feltámadott és megjelent, akkor üresnek kellett lennie a sírnak. Csakhogy ez a 
következtetés kezdettől fogva elkerülhetetlen volt a zsidó feltámadáshit kép-
zetvilágában, ahol a feltámadás szükségszerűen testi feltámadást jelentett 
(szemben a görög, dualista antropológiával). Ha tehát az ősgyülekezet nagypén-
tek után hamarosan hirdetni kezdte Jeruzsálemben(!), hogy Jézus feltámadott, 
akkor ezt nem tehette másképp, csak ha a sír valóban üres volt. Különben azon-
nal és könnyedén megcáfolták volna igehirdetésüket. Ehhez járul egy másik 
fontos megfigyelés. Pál apostol lKor 15-ben felsorolja azokat, akiknek megje-
lent a Feltámadott. Szól Jézus temetéséről is, amivel feltételezi, hogy a sír üres 
volt. De nem hivatkozik az asszonyok felfedezésére. Sőt az evangéliumokon 
kívüli, egész újszövetségi irodalomban sincs hivatkozás reá. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy a zsidóságban az asszonyok szava nem volt bizonyító erejű, hanem 
még inkább azt, hogy erre a történetre egyáltalán nem volt szükség az apostoli 
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igehirdetésben. Tehát keletkezéséhez sem fűződött teológiai érdek. Jézus fel-
támadásának a hite nem az üres sír negatívumából, hanem a Feltámadottal való 
találkozás pozitívumából született. 

Ilyen és hasonló meggondolások alapján a mai kutatók jelentős része törté-
netileg hitelesnek tekinti az elbeszélésnek azt a közlését, hogy az asszonyok 
(vagy esetleg csak magdalai Mária?) a hét első napján, amely kezdettől fogva a 
keresztyének heti ünnepnapja lett, üresen találták Jézus sírját. Ezt a tényt per-
sze többféleképpen lehet magyarázni, ahogy magyarázzák is (vö. Mt 28,11-15; 
Jn 20,2.13.15). A keresztyén magyarázat, amit itt egy angyal mond ki, nyilván a 
tanítványok galileai tapasztalatán alapszik. Történetileg ugyanis az a legvalószí-
nűbb, hogy a tanítványok Jézus halála után hamarosan Galileába menekültek s 
itt élték át a Feltámadott megjelenéseit. Az asszonyok és a tanítványok élmé-
nyének találkozásából született a mi elbeszélésünk, amely számos teológiai 
reflexiót tartalmaz. 

Márk ezt a teológiailag reflektált elbeszélést vette át a hagyományból és 
formálta tovább saját szempontjai szerint. Tőle való a 7. v. és a 8. v. befejezése, 
ameiyek nélküi az elbeszélés egységesebb lenne. Márk viszont éppen ezekkel 
zárja le az egész könyvön végighúzódó tanítványmotívumot. Valószínű, hogy 
Márk a húsvéti hagyomány számos más darabját is ismerte, amelyek a Feltáma-
dott megjelenéseiről szóltak. Viszont könyvének koncepciójára jellemző, hogy 
éppen ezzel a történettel fejezi be, amely csak a sír üres voltát és a feltámadás 
mennyei hírét közli. így választja el Jézus földi útjának idejét, amely az evan-
gélium tartalma és a hit alapja, a húsvét utáni időtől, amelyben a megfeszített és 
feltámadott Jézusról szóló evangélium hirdettetik minden népnek (13,10; 14,9). 
Ezért nagyon is valószínű, hogy Márk evangéliuma 16,8-cal valóban befejező-
dik, ahogy a legrégibb kéziratokban is, és szükségtelen egy szándékosan törölt, 
vagy véletlenül elveszett befejezést posztulálni. 

1 A szombat este 6-kor múlt el. A bevásárlás tehát még ekkor megtörtént. A 
szereplők ugyanazok, mint 15,40-ben. Ez hagyománytörténetileg arra vall, hogy 
a szenvedéstörténet és a húsvéti elbeszélés kezdettől fogva összetartozott, 
ahogy minden őskeresztyén hitvallásban is összetartozik Jézus halála és feltá-
madása. - A sírhozmenetel oka nem azonos az evangéliumokban. Máténál, Já-
nosnál csupán kegyeletről van szó. Csak Márknál és Lukácsnál van szó a meg-
kenés szándékáról, ami persze nem sikerül s így Márknál nem ütközik 14,8-cal. 
Kifejezetten nem ütközik 15,46-tal sem, noha ott a szöveg nem kelti azt a be-
nyomást, hogy József hiányosan és ideiglenesen végezte el a temetést. A meg-
kenés szándéka egyébként is nehezen realizálható másfél nap után az ottani 
éghajlati viszonyok mellett, tehát inkább teológiai motívum, mint történeti 
emlék: azt fejezi ki, hogy az asszonyok valóban halotthoz mentek és nem számí-
tottak arra, ami végül is történt. Ezt a húsvéti hagyomány szinte minden darabja 
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kifejezi. Húsvét Isten meglepetése volt. 2 Erre vonatkozhat a „miután felkelt a 
nap" fordulat, amely utólagos megjegyzésnek tűnik, és szó szerinti értelemben 
feszültségben van a másik időhatározóval: „és nagyon korán". Ez utóbbi ui. a 
napfelkelte előtti, utolsó éjszakai őrváltást jelöli. Szimbolikus értelemben vi-
szont nem tűnik utólagos megjegyzésnek, hanem szépen illik a vers összefüg-
gésébe: az asszonyok „nagyon korán" mentek a sírhoz, de Isten még korábban 
ment. Mire ők odaértek, „a nap már felkelt", azaz Jézus feltámadt. 3k Ezt a 
teológiai gondolatot viszi tovább az asszonyok beszélgetése is, amelyről csak 
Márknál olvasunk. Nehezen realizálható, hogy miért csak útközben jut eszükbe 
a kő elhengerítésének nehézsége. Az „igen nagy volt ugyanis" megjegyzés pedig 
egyenesen ütközik 15,46-tal, ahol József egyedül hengeríti a követ a sír bejárata 
elé. Tehát nem volt olyan nagy, hogy három asszony ne bírt volna el vele. 
Mindez azt mutatja, hogy a realizáló kérdések alkalmatlanok a szöveg megérté-
sére. A párbeszéd és a nagy kő említése irodalmi eszköz, amely kifejezi egyrészt 
a „meglepetés" már eddig megfigyelt gondolatát, másrészt sejteti, hogy itt Is-
ten minden emberi erőt meghaladó cselekedetéről van szó. Az elhengeríthetet-
lenül nagy kő elé került ember akaratlanul is Isten után kérdez („Ki hengeríti 
el...?"), aki azonban a kérdést megelőzve cselekedett helyette és érette. Ő az 
események alanya akkor is, ha az ember nem számol vele. 5 De éppen az ese-
mények kétértelműsége miatt küldi Isten az ő hírnökét. Általa nyilvánítja ki, 
hogy mi történt, mi az események végső, isteni értelme és jelentősége. Vagyis 
azt, amit az emberek maguktól képtelenek kitalálni. A ,.fehérruhás ifjú" csodás, 
angyali jelenség. Lukácsnál és Jánosnál már ketten vannak. Máténál - Márkhoz 
hasonlóan - szintén egyről van szó, de nála apokaliptikus látványossággal jele-
nik meg. Márk ír legvisszafogottabban róla. Ο egyébként is „spórol" az angya-
lokkal. Egész könyvének egyik fő mondanivalója, hogy az isteni az emberibe 
rejtve van jelen a földön, nem a miraculumban. Itt is, amikor kétségtelenül an-
gyalra kell gondolnunk, egy olyanféle fiatalembert juttat eszünkbe, mint aki 
legtovább tartott ki Jézus mellett a Gecsemáné-kertben (14,51k). Az angyal szót 
nem is használja. Érdekes viszont, hogy amikor ennek a mennyei fiatalember-
nek a párjáról, Keresztelő Jánosról szól a könyv elején, akik ketten, mint két 
igehirdető, fogják körül Jézus földi útját, akkor Jánosra, a földi halandóra, az 
angyal (άγγελος = angelos = követ, küldött, angyal) szót alkalmazza (vö. 1,2 
magy.). Ehhez járul, hogy Márknál a Feltámadott egyáltalán nem jelenik meg, 
csak a híradás hangzik róla. Mindebben nyilván tudatos reflexió érvényesül: 
Márk a saját és az olvasó helyzetét tükrözteti, akik már nem részesei közvetle-
nül Isten húsvéti csodájának, az üres sír látványának és a Feltámadott megjele-
néseinek, hanem számukra az élő Jézus Isten küldötteinek bizonyságtételében 
jelenvaló. Ezt a bizonyságtételt maga Isten teszi kinyilatkoztatásának alkalmá-
vá^ amely az Isten cselekedetére nem számító embert „megrémíti" (vö. 1,27 
magy.). 6 Ezt a rémületet csak Isten tudja eloszlatni. Ezért kezdődik itt is és a 
Bibliában általában Isten kinyilatkoztatása az emberi félelmet feloldó biztatás-
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sal: „Ne rémüljetek meg!" (vö. 6,50). - Az ifjú bizonyságtételének első részét kér-
désként is lehet fordítani: , Jézust keresitek...?" Persze így csak költői kérdés le-
het, amely nem vár választ, mert az nyilvánvaló. De talán helyesebb kijelentés-
ként fordítani (Máté is így értette!). így ui. egy Márkra jellemző, fontos teoló-
giai kontraszt érvényesül. Az asszonyok azt a gnosztikus álláspontot fejezik ki, 
amely szétválasztotta, sőt szembeállította a kereszten meghalt Názáretit a 
mennyei dicsőségben részesült, „pneumatikus" Krisztussal (vö. lKor 12,3). A 
megfeszített Názáretinek „itt a helye" a sírban. A bizonyságtétel viszont azt 
hangsúlyozza, hogy éppen ő az, aki feltámasztatott", azaz Isten feltámasztotta. 
Éppen ő az, aki „nincsen itt". Ezért halmozza Márk azokat a kifejezéseket, ame-
lyek Jézus emberi valóságát fejezik ki: „Jézus", „Názáreti", „a Megfeszített". 
Ez a kontraszt Márk kereszt-teológiáját fejezi ki: a Megfeszített a Feltámadott! 
Jézus halála tehát nem negatívum, amit feltámadásának pozitívuma meghala-
dottá tett. Ellenkezőleg: a feltámasztással maga Isten nyilvánította ki, hogy a 
kereszt az ő műve, üdvözítő akaratának beteljesedése volt. Ennek jele az üres 
sír, amely azonban éppen az isteni küldött bizonyságtétele által válik maga is 
isteni jellé. A húsvéti hit alapja tehát nem maga az üres sír, hanem Isten hatal-
ma és bizonyságtétele, amely magával az élő, feltámadott Jézussal szembesíti az 
embert. Erre utal a mennyei híradás második fele. 7 A mondat, amely itt is, 
mint 14,28-ban, megszakítja az eredeti elbeszélés összefüggését, mutatja, hogy 
Márk szerint a feltámadott Jézus megjelenései valóban Galileában történtek. Az 
evangélium összefüggésében azonban többet jelent, mint puszta történeti köz-
lést. Húsvét jelentőségét fejezi ki a tanítványok számára, akikről 14,50, ill. 14,72 
óta csak itt hallunk újra. Ott úgy láttuk őket utoljára, mint akiken beteljesedett 
Jézus bejelentése: megbotránkoznak Jézusban és Péter megtagadja őt (14,26-
31). Erre céloz itt Péter nevének külön említése is. De most új lehetőséget 
kapnak Jézus követésére. Jézus újra „előttük megy" (10,32). ők, akik cserben-
hagyták a Mestert és feladták tanítványságukat, most újra tanítványok lehetnek. 
Húsvét számukra ez az új lehetőség, amelyben mindaz benne van, amit bűnbo-
csánatnak, új életnek, új engedelmességnek nevezünk. Az üzenet azonban Jé-
zust is jellemzi. Mint többször is láttuk, Galilea Márknál nem pusztán földrajzi 
hely, hanem Jézus működésének a pogány világ felé nyitott „területe", ahol 
Isten evangéliumát hirdeti (vö. 1,14). Itt is ezt a világperspektívát jelenti. 
(Pusztán földrajzi megjelölésként elégtelen is volna!) A feltámadott Jézus „megy 
Galileába", úton van a világ felé, s az ő feltámadásának valóságát csak azok ta-
pasztalják meg, csak azok „látják meg őt", akik ezen az úton valóban elindulnak 
őutána és követik őt. 

8 A meglepő záró vers számos feltevést szült a kutatásban. De már a 
nagyszinoptikusok is „kijavítják". Az asszonyok mindkettőnél megviszik a hírt 
a tanítványoknak, sőt Máténál „nagy örömmel" (Mt 28,8; Lk 24,9). Márknál 
csak „remegésről" és „zűrzavarról" (τρομος και εκστασις = tromos kai ekstasis) 
van szó, az angyali megbízással szemben pedig kifejezetten engedetlenek. Mint 
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már utaltunk rá, az egész elbeszélés egységesebb volna a tanítványoknak szóló 
üzenet és az engedetlenségi motívum nélkül (7.8b vk.), amelyek összetartoznak 
és nyilván Márk értelmező eszközei. De még így is feltűnő, hogy az asszonyok 
csupán félelemmel reagálnak. Ez a vonás őrizheti leghívebben az üres sír meg-
találásának történeti emlékét. Reálisan fejezi ki azt az emberi magatartást, 
amelyet Isten közelségének megsejtése kivált. Ebben pedig az nyilatkozik 
meg, hogy az ember mennyire hitetlen és mennyire nem számol komolyan Is-
ten valóságával. Jézus feltámadása valóban minden emberi képzeletet és felté-
telezést felülmúló isteni cselekedet volt. A húsvéti hagyományban többször is 
találkozunk azzal a vonással, hogy a híradásra a tanítványok első reagálása is a 
hitetlenség volt (vö. 16,llkk; Mt 28,17; Lk 24,11). - Mit jelent azonban az asz-
szonyok hallgatása? Számos kutató szerint Márk így fejezi ki az apostolok hús-
véti hitének önállóságát, amely tehát nem az asszonyok híradására támaszkodik. 
Valóban erről lehet szó. Márk összefüggésében azonban ehhez még egy jelleg-
zetes vonás járul. A titok-képzet egyik motívuma, hogy Jézus tiltja csodáinak 
híresztelését, mert azok nem nyilatkoztatják ki személyének titkát. A tiltást 
azonban többször is megszegik (vö. l,44kk; 5,19k; 7,36 magy.). Itt éppen fordít-
va történik. Az asszonyoknak az élő Megfeszítettet kellene hirdetniök s ők hall-
gatnak. Ilyen az ember! Ennyire vak és értetlen Isten dolgaiban. De éppen így 
tűnik ki még egyszer és utoljára húsvét jelentősége. Újra Jézusnak, magának 
kell felvállalnia azt a nehéz harcot, amelyet földi útján is azért vívott, hogy értet-
len, vak tanítványait hitre vezesse. Az egyház hite és szolgálata, a minden nép-
nek szóló evangélium ügye húsvét után sem rettegő vagy hősködő embereken 
múlik, hanem a megvert Pásztoron, aki maga gyűjti össze az elszéledteket és 
előttük megy „Galileába" (14,27k). Egyedül ő az Isten evangéliuma. 

TV. A későbbi befejezések 

A Márk-befejezés kérdése régtől fogva vitatott pontja a Márk-kutatásnak. 
Számos kutató feltételezi, hogy az eredeti befejezés, amely 16,7-nek megfele-
lően a Feltámadott galileai megjelenéseit írta le, elveszett, ill. hiányzik. Ennek 
indoklására több hipotézis is született (technikai fogyatékosság: a tekercs vége 
letörött; tudatos törlés teológiai ellenvélemény alapján; személyes ok: a szerzőt 
valami, esetleg halála megakadályozta a befejezésben stb.). Ma viszont egyre 
szaporodik azoknak a kutatóknak a száma, akik szerint 16,8 elegendő és kerek 
befejezést jelent, sőt az éppen megfelel Márk teológiai koncepciójának Magam 
is ezt a véleményt osztom (lásd a 16,1-8 bev.). 

A fenti vitától független tény, hogy Márk szövege a legrégibb kéziratokban 
16,8-ig tart és 16,9-20 mint befejezés csak a 2. századtól igazolható. A hagyo-
mány szerint egy Ariston nevű presbitertől származik, Kr. u. 100 körül írhatta. 
Későbbi keletkezését, szövegének sajátosságai mellett, közvetve a nagyszinop-
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tikusok is igazolják, akik az üres sír elbeszélését Márkkal együtt (bár azt átala-
kítva) közlik, innen kezdve viszont eltérnek egymástól a húsvéti hagyomány 
közlésében. Valószínű tehát, hogy az a Márk-szöveg, amelyet Máté, ill. Lukács 
használtak, 16,8-cal végződött. Viszont ők az elsők, akik - nem figyelve vagy 
nem osztva Márk koncepcióját - elégtelennek érezték ezt a befejezést, és saját 
könyvükben pótolják a hiányt. Hasonló hiányérzetből született a 16,9-20 befe-
jezés. Ezt „első vagy hosszú befejezésnek" nevezhetnénk, mivel a 4. században, 
valószínűleg Egyiptomban, született egy „rövid befejezés" is, amelyet egyes kéz-
iratok - nem elégedve meg a hosszú befejezés szövegével - 16,8 és 16,9 közé 
toldottak be, vagy éppen a hosszú befejezés helyére tettek. Végül meg kell 
említenünk egy harmadik kiegészítést is. Az ún. Freer-logion a hosszú befeje-
zéshez fűzött, korrigáló megjegyzés, ugyancsak a 2. századból (vö. 16,14 magy.). 

85. A hosszú befejezés - 16,9-20 

(9) Miután pedig feltámadt, korán reggel, a hét első napján, megje-
lent először a magdalai Máriának, akiből hét démont Qzött ki. (10) Ő 
elment és hírt vitt azoknak, akik vele voltak és gyászoltak és sírtak. 
(11) És amikor ezek meghallották, hogy él és δ látta, nem hitték. (12) 
Ezután pedig közülük kettőnek útközben jelent meg más alakban, 
amikor vidékre mentek. (13) Ezék is elmentek és hírt vittek a többi-
eknek: de ezeknek sem hittek. (14) Később pedig magának a tizen-
egynek jelent meg, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitet-
lenségüket és keményszívüségüket, mivel nem hittek azoknak, akik 
őt, mint feltámadottat látták. 

(15) És azt mondta nekik: Menjetek el az egész világra, hirdessé-
tek az evangéliumot minden teremtménynek. (16) Aki hisz és megke-
resztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz elítéltetik. (17) A hívőket 
pedig ezek a jelek követik: az én nevemben démonokat Qznek ki, új 
nyelveken szólnak, (18) kígyókat vesznek fel és ha valami halálosat 
isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá kezüket és meggyógyul-
nak. (19) A z Úr pedig, miután beszélt velük, felemeltetett a mennybe 
és az Isten jobbjára ült. (20) Azok pedig elmentek és prédikáltak 
mindenütt, és az Ú r együttmunkálkodott és megerősítette az igét a 
jelekkel, amelyek kísérték. 

Vö. a 19. v.-hez: 2Kir 2,11; Zsolt 110,1 

A szakaszt Schniewind a „legrégibb evangélium-harmóniának" nevezi. Való-
ban kétségtelen benne az a később egyre erősödő törekvés, hogy az evangéliu-
mok szövegeit egyeztetni, harmonizálni kell. A szöveg feltételezi az evangéli-
umok, különösen Lukács és János feltámadás-hagyományát, sőt az ApCs isme-
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rétét is. Természetesen néhány másik vonás is erőteljesen érvényesül benne. 
Legvalószínűbb az a feltevés, hogy egy húsvéttól a mennybemenetelen át a 
világmisszióig nyúló összefoglalásról van szó, amely - eredetileg Márk evangé-
liumától függetlenül - az egyház tanítói munkájában katechetikai anyagként 
született. Mindvégig a feltámadott Jézusról szól, de nevével, ill. isteni méltósá-
gának kifejezett megjelölésével (= Úr) mégis csak a szöveg végén találkozunk. 
Ez arra vall, hogy talán egy hosszabb katechetikai anyag részletéről van szó, 
vagy pedig válasz volt a katechéta kérdésére, amelyben Jézus neve már elhang-
zott. 

Tartalmilag két részre tagolódik, amit a fordításban külön bekezdéssel jelez-
tünk. Az első rész (9-14) felsorolja a Feltámadott három megjelenését azzal a 
céllal, hogy hangsúlyozza a tanítványok hitetlenségét. Ez a tendencia világosan 
utal a későbbi nemzedékek helyzetére és teológiai kérdésfelvetésére, amit itt 
Jézus vádja fejez ki: „nem hittek azoknak, akik őt, mint feltámadottat látták" (14. 
v.). Minden későbbi nemzedék a közvetlen tanúk bizonyságtételére van utalva 
s csak ennek alapján juthat hitre (vö. Jn 20,29). A beállításnak tehát intő jellege 
van a katechuménok felé. - A szakasz második fele (15-20) az apostoli egyház 
missziói küldetéséről szól, amelyre a Feltámadott adott megbízást és amelyben 
mennybemenetele után is jelenvaló Úrként ő maga munkálkodik isteni hatal-
mával. A világmisszióban előrehaladott egyház képe tűnik fel éppen azon a pon-
ton, ahol még a misszió karizmatikus lendülete dominál, de már jelentkezni 
kezd az ókatolikus egyház merevedő, egyre zártabb és kontrollálhatóbb üdvin-
tézmény-jellege (16. ν.). A szakasz két részének összekapcsolása márki mélysé-
gű, teológiai gondolatot fejez ki: a hitetlen tanítványok lettek a világmisszió 
hordozói és munkásai! Vagyis az egyház léte, missziója mindenestül a feltáma-
dott Úr isteni hatalmának bizonysága. 

9 A feltámadás datálása ismétli 16,1-et és mutatja, hogy a szöveg Márkhoz 
képest önálló. Jn 20,1.11-18 jelzésszerű összefoglalásáról van szó, ahol szintén 
egyedül Mária a feltámadás első tanúja. A szöveg utal Lk 8,2-re is és ennek 
alapján jellemzi Máriát. A „hét démon kiűzése" nem Mária bűnösségére, in-
kább valami nagy betegségre vonatkozik. A Lk 7,36-50-ben szereplő bűnös 
nővel való azonosítás későbbi gondolat. 10 Az „akik vele voltak" kifejezés Jé-
zusnak a tizenegynél nagyobb tanítványi körét jelöli (vö. 4,10). Csak itt olva-
sunk arról, hogy a halott Jézust ,,gyászolták és siratták" (vö. 5,38k). 11 Mária hír-
adását hitetlenség fogadja. Ez a mondat fejezi ki a szakasz első felének fő ten-
denciáját. Még a tanítványi kör sem hitt a szemtanúnak. (Az üres sírról nincs 
szó!) 12k Ennek újabb bizonysága az emmausi tanítványok történetére való 
utalás (Lk 24,13-35), bár ütközik is azzal (vö. Lk 24,34k). A „más alakban" kife-
jezés a feltámadott Jézus isteni létformájára vonatkozik, szemben földi, emberi 
formájával (vö. Fii. 2,6k). A kifejezés Jézus oldaláról fogalmazza meg azt, hogy 
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az emmausi tanítványok nem ismerték fel vándortársukat (vö. Lk 24,16). Az 
esetek ismétlődésében fokozás van (egy asszony, majd két férfi), ami fokozza a 
hitetlenség súlyát is. 14 Végül is magának a Feltámadottnak kell a tizenegyet 
hitre vezetnie. A „tizenegy" említése feltételezi Júdás sorsának ismeretét (Mt 
27,3kk; ApCs l,16kk). Az „asztalnál ültek" megjegyzésben is talán még az 
emmausi tanítványok története hat tovább (Lk 24,30) s lehet, hogy az elbeszélő 
az úrvacsorai asztalközössségre is céloz, mint Jézus „megjelenésének" alkalmá-
ra. A kemény szavak emlékeztetnek Márk negatív tanítványképére (vö. 8,17-
21!). Talán ez az erőteljes feddés indított egy későbbi másolót az ún. Freer-
logion itteni közbeiktatására, amelyben a tanítványoknak alkalmat ad a mente-
getődzésre: „És ők mentegették magukat és azt mondták: A törvénytelenségnek és a 
hitetlenségnek ez a világkorszaka (αιων ούτος = aión houtos) a sátánnak van alávet-
ve, aki nem engedi, hogy a tisztátalan lelkek az Isten valóságos erejét befogadják. Azért 
nyilatkoztasd ki már a te igazságodat (δικαιοσύνη = dikaiosüné)! Ezt mondták ők 
Krisztusnak és Krisztus így válaszolt nekik: a sátáni hatalom éveinek határa beteljese-
dett. De más szörnyűség közeledik -és én azokért, akik vétkeztek, halálra adattam, hogy 
megférjenek az igazsághoz (αλήθεια = alétheia) és többé ne vétkezzenek, hogy örököljék 
a mennyei igazság (δικαιοσύνη =» dikaiosüné) lelki és múlhatatlan dicsőségét." Sajnos 
a szöveg néhány helyen megrongálódott s nem lehet pontosan rekonstruálni. 
Ezért az értelme is bizonytalan néhány ponton. Ennek ellenére jól látszik, hogy 
egy apokaliptikus hangvételű megnyilatkozásról van szó, amelynek középpont-
jában a sátán és Krisztus ellentéte áll. Ebben a végső, apokaliptikus ellentétben 
azonban a tanítványoknak nem kell elcsüggedniük, mert Krisztus határt szab a 
sátán hatalmának, és halálával máris megszerezte a lehetőséget a bűnösök szá-
mára, hogy legyőzzék a bűnt és új életre, végül pedig az üdvösség dicsőségére 
jussanak. Apokaliptikus alapállású, ismeretlen másoló szép bizonyságtétele ez, 
amely értékes bepillantást enged egy 2. századi keresztyén gondolkodásába. Az 
összefüggésben persze zavaró a szöveg, mert megszakítja azt és feloldja a 
„hosszú befejezés" két részének teológiai kontrasztját. Pedig annak fontos teo-
lógiai mondanivalója van: a Feltámadott úgy szabadít meg a hitetlenségtől, hogy 
szolgálatba állít. 

15 Az egész húsvéti hagyomány fontos vonása, hogy a világméretű missziót a 
Feltámadott parancsaként értelmezi. Az itteni missziói parancs Mt 28,16-20-hoz 
áll legközelebb, de ehhez képest is önálló és eredeti. Megfogalmazója teljes 
mélységében megértette Márk evangélium-fogalmának világperspektíváját, 
amely persze az egész missziói keresztyénségre jellemző. Az „evangélium" tar-
talmára nincs kifejezett utalás, de nyilván Jézys feltámadásának hírére kell gon-
dolni: „ő él" (11. v.), ő „a Feltámadott" (14. ν.). A „minden teremtmény", ahogy a 
16. v.-ből világosan következik, az embervilágra vonatkozik. A szövegből érző-
dik az egyre nagyobb eredményeket elérő misszió győzelmes lendülete. 16 
Egyben azonban az intézményesedő egyház képe is előtűnik. Körül kell hatá-
rolni az egyházat és világossá tenni, hogy ki tartozik hozzá és ki nem. A hit és a 
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keresztség összekapcsolása jelzi, hogy a hit a nyilvános hitvallást jelenti, amely-
nek alapján a (felnőtt-) keresztség történt. Ezért a negatív részben („aki nem 
hisz", azaz nem tesz hitvallást) már nincs szó a keresztségről. A hitvallás és a 
keresztség kezdettől fogva összetartozott a gyülekezetek életében. De maga ez 
a megfogalmazás, amely emberileg konstatálható tények alapján szabályt állít 
fel, pozitív és negatív irányban feltételt szab és dönt az üdvösség kérdésében, 
amely Jézus szerint egyedül Istenre tartozik (vö. 10,26k.40), tipikus megnyilat-
kozása az ókatolikus egyháznak, ahol az üdvösség egyre inkább azonosult az 
egyháztagsággal. 17k Ezzel a megmerevedő egyháziassággal némiképpen fe-
szültségben van a hit karizmatikus aktivitásának jellemzése. A hit lényege sze-
rint nem tételekbe fogható nyilatkozat, hanem a Feltámadott erejének megnyi-
latkozása az ember életében. Éppen abban bizonyul valóságosnak, hogy törté-
nik, eseménnyé lesz.. A felsorolásban a missziói egyház tapasztalatai tükröződ-
nek, ahogy arról az ApCs tájékoztat. A halálos italon kívül valamennyi felsorolt 
Jel" megtalálható ott (vö. ApCs l,2kk; 3,lkk; 9,32kk; 14,8kk; 16,16kk; 19,13kk; 
28,3kk). A katechéta nyilván biztatásnak és ígéretnek szánta a felsorolást, amely 
természetesen a hit következményeiről és nem feltételeiről szól. 

19 A szöveg mintegy a Feltámadott megjelenésének záró aktusaként írja le 
Jézus mennybemenetelét Lk 24,5l-hez hasonlóan. A leírás 2Kir 2,11 és Zsolt 
110,1 fogalom világával történik, a kor világképének keretei között. A menny-
bemenetel teológiai jelentősége abban van, hogy kifejezi Jézus feltámadásának 
értelmét: Jézus Isten hatalmának részese. 20 Ez a hatalom nyilatkozik meg 
abban, hogy a hitetlen, gyenge tanítványok igehirdetése erővé válik az emberek 
életében és kétségtelen „jeleket" hagy maga után. 

86. A rövid befejezés 

D e mindazt, amire utasítást kaptak, azonnal hírül adták azoknak, 
akik Péterrel voltak. Ezután pedig maga Jézus is elküldte általuk 
kelettől nyugatig az örök üdvösségről szóló szent és múlhatatlan hír-
adást. 

Mint említettük, ez a második, rövid befejezés néhány kéziratban 16,8 és 
16,9 közé ékelve, sőt néhol egyszerűen 16,9-20 helyére lépve „pótolja" Márk 
hiányolt befejezését. Az első mondat 16,8-hoz kapcsolódik és felmenti az asszo-
nyokat az engedetlenség gyanúja alól. A szöveg írója a „senkinek semmit nem 
mondtak el" mondatot (16,8) valószínűleg úgy korlátozza, hogy az általában az 
emberekre („senkinek") és az eseményekre („semmit") vonatkozott, de nem a 
tanítványoknak küldött üzenetre. A küldetést természetesen „azonnal" teljesí-
tették. Péter említése itt már nem a tagadásra utal vissza, hanem úgy jellemzi 
őt, mint a tanítványi gyülekezet fejét. 

352 



86. A rövid befejezés 

A második mondatban az „általuk" már nem az asszonyokra, hanem Péter 
körére, tehát a tanítványokra vonatkozik. A szöveg mögött a már „kelettől nyuga-
tig" elterjedt egyház képe áll. Fontos viszont - s ebben a szöveg egybecseng a 
hosszú befejezéssel és Márk szövegével is! - , hogy a mondat alanya a feltáma-
dott Jézus. A 4. századi keresztyén tehát a maga hellenista szóhasználatával 
(„szent és múlhatatlan") ugyanazt mondja, amit Márk egész könyve is kifejez: 
Jézus „az örök üdvösséget" hozta a világba s ez az isteni ajándék minden ember-
nek szól. Az egyház létének értelme és feladata, küldetésének szépsége és fele-
lőssége abban van, hogy egész tevékenységével, kelettől nyugatig, hordozója és 
szolgája legyen ennek a híradásnak, amely szent és múlhatatlan. 
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