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Goppelt két nagy csoportra osztja az evan-
géliumokban megtalálható csodákról szóló 
beszámolókat.1 Az egyik kategóriába azokat 
sorolja, amelyek Jézuson történnek, mint pél-
dául a születésénél, megkeresztelésénél, meg-
dicsőülésénél stb. A másikba pedig azok az 
elbeszélések tartoznak, amelyekben a csodát 
Jézus viszi végbe. Ha sorra vesszük azokat a ré-
szeket, amelyek az utóbbiba tartoznak, akkor 
négy további típust különböztethetünk meg: 
1. gyógyítások, 2. ördögűzések, 3. holtak feltá-
masztása, 4. természeti csodák. E jelen tanul-
mány elsősorban az ördögűzést hivatott köze-
lebbről megvizsgálni. Bultmann az Újszövetség 
és Mitológia című írásában jól összegzi azt, 
ahogyan a felvilágosult ember viszonyul ehhez 
a kérdéshez: „a modern ember számára össze-
egyeztethetetlen az, hogy elektromos berende-
zéseket használjon, betegség esetén az orvostu-
dománytól kérjen segítséget, és mindeközben 
higgyen a szellemek és démonok létezésében”.2 
Általános vélemény, hogy az ókori világban az 
ilyen természetfeletti lények létezése magától 
értetődő volt. Ez részben igaz, hiszen Plutark-
hosz szerint a kozmikus világrend nélkülük el-
képzelhetetlen lenne.3 Azonban meg kell em-
líteni, hogy a csodákkal szemben a legkorábbi 
kritikai vélemény szintén az ókorból szárma-
zik. Goppelt hívja fel a figyelmet Celsus azon 
írására, amely Kr. u. 160. körül keletkezett, 
és amelyben „a csodákról szóló beszámolókat 
megkérdőjelezi történetileg és előállásuk felől 

1  Goppelt, Leonhard: Az Újszövetség theológiája,  
1. kötet, Ford. Dr. Szathmáry Sándor, Budapest, 
Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, 1992, 
149.

2  Bultmann, Rudolf: Neues Testament und Mythologie: 
Das Problem der Entmythologisierung der neutestament-
lichen Verkündigung, München, Christian Kaiser Ver-
lag, 1985 (1941), 18.

3  Cotter, Wendy: Miracles in Graeco-Roman Antiquity: 
A Sourcebook, New York, Routledge, 1999, 78.
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és tárgyilag az analógiák felől”.4 Az újszövetségi iratok tehát ennek a kornak a világ-
képét, nyelvezetét és képzeteit használják. Így felmerül a kérdés, hogy milyen mér-
tékben és hogyan határozták meg az ókeresztyén gyülekezetek hitét a démonhit és 
a különböző ördögűzési praktikák, illetve az is, hogy ezek hogyan befolyásolták azt, 
ahogyan Jézusról vélekedtek, és hogy mindezeknek milyen lenyomatai vannak az 
evangéliumi hagyományban.

1. A Szentírás szóhasználata az ördögűzésre és a démonokra
A magyar „démon” szavunk a görög δαιμων-ból ered. A szó eredete bizonytalan, 
csupán elméletek vannak. Egyesek a δαιεςθαι igével hozzák összefüggésbe, ami azt 
jelenti, hogy szétosztani, elosztani.5 A görög filozófiában a δαιμων szónak van olyan 
jelentése, amely a földöntúli, mennyei erőt jelenti. Ez tehát személytelen, viszont szét-
osztódhat a „δαιμονες-ekben” (a δαιμονες már önmagában többes számú alak), akik 
személyes közvetítőkként szolgálnak az anyagi és a „szellemi”, azaz a nem materiális vi-
lág között. Ebben a hiedelemben, tehát nem föltétlenül gonosz lényként jelennek meg, 
de szeszélyesek, mert az anyaggal már érintkeztek, ezért nem tiszta szellemi lények. 
Érdekesség még, hogy egy a filozófiában fontos kifejezés, a boldogság (ευδαιμονια) 
is a démon szóból ered (magyarul talán a „boldog lélek/lelkűség” kifejezéssel lehet a 
legjobban visszaadni). A népszerű görög hiedelmekben pedig a δαιμονες az elhuny-
tak lelkét jelenti, illetve azokat a kísérteteket, akik este magányos helyeken jelennek 
meg.6 Az Ószövetségben szintén megtalálhatóak a mennyei és a földi szférát összekötő 
közvetítők, a görög fordítás azonban ezeket már sose jelöli a δαιμονες kifejezéssel, ha-
nem általában az αγγελος-szal. A LXX pedig a δαιμων szót ritkán használja, és főleg 
idegen isteneket jelöl ezzel a titulussal. Ezt szemlélteti kitűnőképpen az Ézsaiás 65,11 
szövege. A vers végén a magyar fordításban a következőt olvashatjuk: „Gádnak asztalt 
készítetek, és Meninek italáldozatot töltötök” (Ézs 65,11b). A Herbert Haag-féle Bib-
liai Lexikon szerint Gád és Meni a sorsnak, illetve a szerencsének a szemita istenségei.7 
A magyar fordítás nagyjából követi a maszoretikus szöveget: 
%s’m.miynIm.l; ~yail.m;m.h;w> !x’l.vudG:l; ~ykir>[oh;. A Septuaginta szövegében azonban már nem sze-
repel ennek a két istenségnek a neve. Egész egyszerűen ehelyett a két szó helyett a 
δαιμων-t használja: è toima,zontejtw/| dai,monitra,pezankai. plhrou/ntej th/| tu,ch| ke,rasma, azaz: „a démo-
noknak asztalt terítettek és a szerencsének kevert italt töltötök”. Az Újszövetségben 
pedig már sokszor a πνευμα kifejezés is előfordul, amikor megszállottakról olvasunk, 
és van, hogy a πονηρος (gonosz) vagy az ακαθαρτος (tisztátalan) jelzőt is hozzárakja, 
hogy még egyértelműbb legyen a leírás.

4  Goppelt: i. m., 150.
5  Merriam-Webster Dictionary, „Demon” szócikk, https://www.merriam-webster.com/dictionary/de-

mon, Utolsó letöltés: 2018. január 25.
6  Kittel, Gerhard: Theological Dictionary of the New Testament, „δαιμων” szócikk, Grand Rapids, 

MI, Eerdmans, 1964, 137kk.
7  Haag, Herbert: Bibliai Lexikon, Ford. Ruzsiczky Éva, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 

1989. Gád szócikk, 471. Meni szócikk, 1224.



131

 Démonhit és ördögűzés az Újszövetségben

2018 – 1  SároSpataki Füzetek 22. évFolyam     

Magára az ördögűzés aktusára (az exorcizmusra) az εξορκιστης szót találhat-
juk. Szószerinti jelentése: kiesküdni, azaz valaki nevét segítségül hívni, általa kény-
szeríteni a másikat. Az Újszövetségben általában valamiféle mágikus formula áll 
az ilyen fajta ördögűzés mögött (lásd ApCsel 19,11kk). Jézus esetében azonban 
nem találjuk ezt a kifejezést, ő egész egyszerűen felszólítja a démont, és ráparan-
csol, hogy menjen ki a megszállottból (εξελθε). Amikor pedig saját maga beszél 
a tevékenységről, akkor sem az εξορκιζω szót használja, hanem az εκβαλλω-t 
(kivet, kidob, kihajt, pl. Lk 11,20). Az eltérő szóhasználat utalhat arra a tudatos 
szándékra, hogy Jézus tevékenységét elkülönítse az evangélium szerzője a vándor 
csodatevőkétől, amelyeket a közhiedelem mágikus praktikáknak tekintett. Erről a 
későbbiekben bővebben is szó lesz majd.

2. Ördögűzés és a szinoptikusok hagyományrétegei
A formatörténeti iskola egyik főbb megállapítása, amelyet a csodatörténetekről mond 
ki az, hogy ezek túlnyomó többsége hellén behatásnak tudható be. Bultmann azt írja 
a Die Geschichte der synoptischen Tradition című művében, hogy

„ha a csodatörténetek teljesen hiányoznak a Q-ból, akkor ezt nem azzal 
kell magyarázni, hogy a Q nem tartalmaz narratív részeket; hiszen építő, intő, 
polemizáló és apologizáló jellege miatt tartalmazhatna a Q csodatörténeteket 
is. A mélyebb indok, ami megmagyarázza, hogy miért hiányoznak, az az, hogy 
Jézust más fényben akarják megvilágítani. A Q-ban Jézus mindenekfelett a 
megtérésnek és az üdvösségnek az eszkatológiai prédikátora […]. Márkban 
viszont Jézus egy θειοςανθροπος, sőt még ennél is több: ő Isten Fia, aki el-
jött a földre. […] Ez a különbség Márk és Q között azt jelenti, hogy Q-ban a 
Jézusról alkotott kép alapvetően a palesztinai hagyományból származik, amíg 
Márkban és főként a csodatörténeteiben a hellenizmus nagyban hozzájárult [a 
hagyomány alakulásához].”8

Ebből az állításból számos következtetést lehet levonni, illetve megannyi kérdés tá-
mad. Ha azt állítjuk, hogy a Q dokumentumban Jézus a bölcsesség és a törvény 
prédikátora, akkor ezzel részben azt akarjuk elmondani, hogy milyen teológiai vonat-
kozásai vannak a Q-nak. Azonban ezt nehéz egyértelműen megállapítani. Már csak 
azért is, mert egy ilyen forrás léte csupán feltételezés (noha jól alátámasztható), de a 
szöveg eredeti kompozícióját egyáltalán nem ismerjük. Ezt legfeljebb csak rekonst-
ruálni tudjuk Máté és Lukács alapján. Az szinte bizonyos, hogy főleg mondásokat 
tartalmazott ez a hagyomány, ezek át meg át szövik Lukácsot és Mátét egyaránt. 
Azonban ezeknek az eredeti sorrendje nem ismert, viszont „a nagyobb tömböknek a 

8  Bultmann, Rudolf: The History of the Synoptic Tradition, eredeti cím: Die Geschichte der synoptischen 
Tradition, angolra fordította: John Marsh, New York, Harper &Row Publishers, 1968 (1931), 240–
241. A θειοςανηρ vagy ανθροπος kifejezés olyan hús-vér emberre utal, aki isteni tulajdonságokkal 
rendelkezik, de nem mennyei lény.
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sorrendje világos. […] A Q Keresztelő Jánossal kezdődik, amint a küszöbön álló ítéle-
tet hirdeti, majd ezt követik Jézusnak a különböző bölcsmondásai és próféciái, végül 
pedig a közelgő ítélet Jézus általi kihirdetésével végződik”.9 Démonhit és ördögűzés 
ebben a forrásban bővebben csak a farizeusok és írástudók elleni polémiában jelenik 
meg (Mt 12,27-28; Mk. 3,22; Lk. 11,18-20). A következőkben ezt a szakaszt fogjuk 
alaposabban megvizsgálni.

A perikópában arról olvashatunk, hogy Jézust azzal vádolják, hogy démoni erők 
által képes parancsolni az ördögöknek. Az első dolog, amit megállapíthatunk, az az, 
hogy nem biztos, hogy ez a szakasz eredetileg is a farizeusok ellen szólt. Noha ezt 
látszik alátámasztani mind Márk, mind pedig Máté redakciós munkája. Lukácsnál 
viszont nem jelennek meg külön kiemelve a farizeusok, ott csak a sokaságról olvas-
hatunk. Megemlítendő továbbá az is, hogy mind a három szinoptikusban a problé-
mafelvetés közös ennél a résznél, tehát az, hogy Sátán a Sátánt nem űzheti ki, mert 
akkor meghasonlik önmagával. Az utána következő versek viszont eltérnek Máténál 
és Lukácsnál, Márknál pedig teljesen hiányoznak. Máténál tehát ez áll: „Ha viszont 
én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten or-
szága.” (28. vers) Míg Lukácsnál a következő: „Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az 
ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa” (20. vers). A különbség 
tehát a külső segítség (Isten Lelke vagy Isten ujja), ami által Jézus ördögöket űz ki. Ez 
kíván némi magyarázatot maga után.

Lukács változatában görögül ez áll: evndaktu,lw| qeou/. Ennek a kifejezésnek az 
a különlegessége, hogy sehol máshol nem fordul elő az Újszövetségben. Az „Isten 
ujja” szókapcsolat Meier szerint „Isten erejének a szimbóluma, amely a csodát okozza 
emberi közvetítő által”.10 Ha azt feltételezzük, hogy Lukács valamelyik ószövetségi 
iratból kölcsönzi a képet, akkor két lehetőség van. A LXX-ban két különböző esetben 
jelenik meg ez a kép. Az egyik a 2Móz 8,15-ben, amikor a fáraó mágusai nem tudják 
reprodukálni Áron csodatételét, a másik pedig a kőtáblák átadása Mózesnek, amelyek 
„Isten ujjával” lettek írva (2Móz 31,18; 5Móz 9,10). Mind a két lehetőségnek 
vannak propagálói és kritizálói is. A kőtáblák esetében Wall húz párhuzamot a De-
uteronomium és Lukács evangéliuma szerkezeti felépítettsége között.11 Ezzel akarja 
megalapozni azt a teóriát, hogy Lukács Mózes ötödik könyvéből merít, amikor ezt 
a szimbólumot használja. Vele szemben Couroyer, francia egyiptológus az egyipto-
mi vallásban található hagyományokra hívja fel a figyelmet (pl. Halottak Könyve), 
ahol egy ujjra hasonlító rituális eszközt, például egy pálcát vagy rudat, egy bizonyos 
isten ujjának neveznek.12 Ebben az értelemben a 2Móz 8,15-ben a fáraó mágusai azt 

9  Meier, John P.: A Marginal Jew – Rethinking the Historical Jesus, Volume Two: Mentor, Message, and 
Miracles, New York, Doubleday, 1994, 178.

10  Meier: i. m., 411.
11  Wall, Robert W.: The Finger of God: Deuteronomy 9.10 and Luke 11.20,  New Testament Studies, 

33 (1987), 144–150.
12  Couroyer tézisére Meier a fejezet 56. lábjegyzetében utal: Couroyer B.: Quelques égyptianismes 

dans l’Exode in Exode VIII,15, Revue Biblique 63 (1956) 209-19. Meier, i. m. 465.
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mondják, hogy „Áron pálcája Isten ujja”. Ez részben megmagyarázza, hogy miért 
az „ujj” szóval találkozunk itt, szemben az Ószövetségben is gyakran használt „Isten 
keze” antropomorfizmussal.

Az evangéliumi hagyományokban azonban ez a párhuzam nem föltétlen áll e 
szakasz mögött, hiszen már Máté sem az „Isten ujja” kifejezést használja. A Márkban 
található parallel rész egyértelműen azt a teológiai üzenetet húzza alá, hogy Jézus 
csodatettei mögött nem ördögi (démoni) erő áll. Ezt támasztja alá az önmagával 
meghasonló ország példázata is (Mk 3,24-25). A mi vizsgálódásunk szempontjából 
ez azért fontos, mert két, egymással ellentétes gondolattal találkozunk itt. A farize-
usok tulajdonképpen azt a vádat képviselik, hogy Jézus csupán egy szemfényvesztő, 
egy mágus, aki démoni segítséggel hajt végre rendkívüli tetteket. Ez a kornak egyfajta 
sztereotípiája, hiszen korabeli forrásokból számos vándor csodatevőről tudunk, akik 
a hiedelem szerint mágikus rítusokkal és varázslás gyakorlásával gyógyítottak, vagy 
éppen űztek ördögöket (ApCsel 19,19). A fentebb vizsgált szakasz fényében viszont 
kimondhatjuk, hogy már a korai keresztyén hagyományokban is (úgy, mint a Q-ban 
és Márk evangéliumában is) Jézust és az ő tevékenységét egyértelműen elhatárolják 
ezektől a praktikáktól. Bultmann-nak igaza lehet, amikor azt mondja, hogy a ke-
resztyénség fejlődésének és terjedésének későbbi szakaszaiban a közösségeket egyre 
gyakrabban érhették olyan vádak, amelyek Jézust ilyen negatív fényben állították be. 
Ez valóban magyarázatot adhat arra, hogy miért sokszorozódik meg az ördögűzéses 
történetek száma a korai hagyományokhoz képest, hiszen Jézus földi szolgálatának 
elengedhetetlen része az ördögűzés, és a gyülekezetek számára tisztázni kell, hogy ez 
minőségében más a vándor csodatevők mágikus ördögűzéseitől.

3. Ördögűzés a nem keresztyén ókori forrásokból
Láthatjuk tehát, hogy a démonhit már a korai keresztyén közösségek hitére is 
hatással volt. Azonban ez a behatás nem föltétlenül egy forrásból való volt, vagyis 
nem csak a hellén kultúrából származhatott. Vermes Géza például azt állítja, hogy 
a Jézus korabeli zsidó vallásosság szerint az ördög volt a bűnnek és a betegségnek is 
a gyökere. Szerinte ez a gondolat „a babiloni fogságot követő korszakban hatolt be 
mélyen a zsidó vallásos gondolkozásba, kétségkívül az iráni behatás révén a Kr. e. 5. 
és 4. században, amikor Palesztina és a diaszpórában élő zsidóság közvetlen perzsa 
uralom alatt voltak”.13 A Földközi-tenger térsége, kiváltképpen Palesztina, különböző 
vallások és hiedelmek olvasztótégelye volt az ókorban. Ezt tárgyi, illetve írásos leletek 
és emlékek is bizonyítják. Az alábbiakban két ilyen írásos emléket nézünk meg köze-
lebbről, amelyekben ördögűzéssel is találkozhatunk.

a.) A görög mágikus papirusz
A kutatók számon tartanak egy a Krisztus utáni évszázadokban keletkezett görög 
nyelvű papiruszgyűjteményt, amelyben számos inkantáció és különböző vallásos 

13  Vermes Géza: Jesus the Jew – A Historian’s Reading of the Gospels, Philadelphia, PA, Fortress Press, 
1981 (1973), 61.
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szertartások liturgiája található. A papiruszokat a PGM jelöléssel látták el (Papy-
ri Graecae Magicae). A jelenlegi álláspont a papiruszokkal kapcsolatban az, hogy a 
gyűjtemény vándor csodatevők varázsigéit és gyakorlatait tartalmazza, akik főleg a 
társadalom alacsonyabb rétegeiből származtak, szemben például a nagyra becsült 
egyiptomi mágusokkal, akik magas műveltséggel rendelkeztek, és a kor társadalmi 
elitjéhez tartoztak. A szövegben számos vallásos elem keveredik, s így megtalálhatóak 
benne zsidó és keresztyén motívumok egyaránt. Az ókori világban emiatt számos 
kritika és vád érte a keresztyén hagyományban meglévő ördögűzést és egyéb cso-
datételeket. Nem magát a rendkívüli tettet vonták kétségbe, hanem a mögötte álló 
erőt, amely segítségével az végbement (lásd a korábban tárgyalt Lk 11,20 és parallel 
részek). Az egyházatyák gyakran vitatkoztak ilyen agitálók ellen. Az egyik ilyen híres 
ellentét Órigenész és a már említett Celsus között volt. Celsus számára a mennyei 
megtestesülése a földön nem a műveletlen és alacsony társadalmi rangból jövő Jézus 
volt, hanem a görög Aszklépiosz. Jézus neve előfordul a PGM-ben mint olyan név, 
amelyet démonűzésnél segítségül kell hívni. Ezért tulajdoníthatja Celsus mágiának és 
varázslásnak a keresztyén hagyományban meglévő ördögűzést. Celsus számára ennél 
sokkal nemesebbek a „görög hagyományban szereplő emberek, akik a halhatatlanság 
rangjára emelkedtek, és akiknek a jó cselekedeteik és misztikus megjelenéseik [még 
Celsus] életében is tapasztalhatóak”.14 Az ellentét ezen túl még abban is kiéleződik, 
hogy a szegényebb rétegekből jövő csodatevők a varázslást pénzért űzték, szemben 
olyanokkal, akik az emberek javára vittek végbe csodálatos tetteket. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy noha a mágia és a varázslás erejében általánosan hittek az ókorban, mégis 
negatív fényben tekintettek rá a fentebb tárgyalt okok miatt.

A 20. század második felében született egy mű, amely konkrétan ezzel a kérdés-
sel foglalkozik, hogy Jézus mágiát űzött-e vagy sem. A szerző neve Morton Smith, 
a könyve pedig a Jesus the Magician címet viseli. Teóriáját, mely szerint Jézus és 
az ő tevékenysége a kor varázslói közé illeszthető be, a tudományos világ szinte 
egyöntetűen elveti, azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat az ókorból 
származó írásos emlékeket (lásd például a fentebb említett vitát Órigenész és Cel-
sus között – Contra Celsum), amelyekben Jézust egyértelműen ebbe a kategóriába 
sorolják be már az ókorban is. Morton Smith külön fejezetet szán az olyan korabeli 
forrásokra, amelyekben Jézus mint varázslást használó személy jelenik meg.15 Most 
tehát vessünk egy pillantást az ördögűzés mikéntjére, ahogyan azt a PGM-ben talál-
hatjuk leírva.

A PGM IV. 1227–1264 az egyik szakasz, amelyben exorcizumsról olvashatunk.16 
Ezek a sorok azt írják le, hogy mi az ördögűzés menete. Ahhoz, hogy sikeres legyen 
a kísérlet, szükség van külső eszközökre: olajfa vesszőkre és egy amulettre. A szöveg 

14  Kee, Howard Clark: Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986, 122.

15  Smith, Morton: Jesus the Magician, San Francisco, Harper Collins, 1993 (1978), 45–67.
16  Preisendanz K. (szerk.): Papyri Graecae Magicae: Die griechischen Zauberpapyri, Leipzig, Teubner, 

1928.
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tartalmazza továbbá azt is, hogy mit kell mondani az ördögűzőnek. Az invokációban 
megjelenik Ábrahám Istene és Jézus neve is. Graham H. Twelftree szerint a PGM 
ezen sorai magát „az ördögűzést egy erő összeütköztetésként értelmezik”.17 Az eljárás 
sikeressége tehát azon múlik, hogy ki bizonyul az erősebbnek, a démon vagy pedig 
az ördögűző és az ő praktikája. Hasonló véleményen van Vermes is, aki szerint „kora-
beli források szintén azt sugallják, hogy az ördögűző sikere a hiedelmek szerint azon 
múlott, hogy mennyire tartja be az előírt rítusokat és szabályokat”.18 Azaz a csodate-
vőnek a megfelelő összetevőket kellet alkalmaznia, és a pontos inkantációkat elmor-
molnia. Noha a ránk maradt papiruszokat viszonylag későre datálják, feltételezhető, 
hogy azok a gyakorlatok, amelyeket összegyűjtöttek bennük, jóval korábbra nyúlnak 
vissza. Tehát feltehetőleg már az intertestamentális korban is léteztek hasonló mód-
szerek, amelyek ismertek voltak a Földközi-tenger térségében, beleértve Palesztinát is. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a zsidó társadalomban a mágiaűzést és a varázslást 
mindig is tiltotta Mózes törvénye. Az ördögűzéseknek ebbe a mágikus irányba való 
billenése kényelmetlen helyzetbe hozhatta a rabbinikusi köröket, „ennek ellenére 
sosem tartották teljesen törvényen kívülinek, részben talán azért, mert a mindennapi 
élet elengedhetetlen elemévé vált” – írja Vermes.19 Továbbá azt is meg kell említeni, 
hogy egyes előírások a tórából nagyon hasonlítanak bizonyos mágikus cselekedetek-
re, gondoljunk csak a tisztulási rítusokra (pl. vörös tehén hamva – 4Móz. 19).

A másik szakasz a PGM IV. 3007–3086. Itt megnevezi a szöveg azt, aki a tech-
nikát elsajátította: Pibechis, aki feltehetőleg egy egyiptomi vándor csodatevő volt.20  
Az ördögűzés folyamata hasonló a korábbi szakaszban leírtakhoz; külső segédlet-
ként tartalmazza egy főzet elkészítését különböző növényekből, és itt is megjelenik 
a különleges módon elkészített amulett egy mágikus névvel belevésve, illetve a „va-
rázsigék”, amelyeket mormolni kell a szertartás közben.

Az itt leírtakban jól láthatjuk tehát, hogy melyek az ismertető jegyei egy olyan 
rítusnak, amely mágikus elemeket tartalmaz. Ezzel szemben Jézus csodatételeinél 
semmiféle szertartás leírásával nem találkozunk. A különbség nagyon is szembetűnő, 
ha összevetjük az evangélium azon elbeszéléseit, ahol Jézus ördögöt űz, vagy éppen 
vakot, sántát, beteget gyógyít, azokkal a későbbi forrásokkal, ahol pedig azon prak-
tikák leírásával találkozunk, hogy miként kell ilyen rendkívüli tetteket végbevinni. 
A kettő egybevetése után semmiféleképpen nem áll meg Smith (vagy éppen Cel-
sus) azon állítása, hogy Jézus is a mágiát űzők kategóriájába illene bele, mivel Jézus 
gyógyító és ördögűző ereje nem varázsigék recitálásából és bizonyos rituálék pontos 
megtartásából ered, hanem pusztán szavának és érintésének az erejéből. Ha minden-
féleképpen korabeli típusokba akarnánk elhelyezni Jézust eme tevékenysége alapján, 

17  Twelftree, Graham H.: In the Name of Jesus: Exorcism among Early Christians, Grand Rapids, MI, 
Baker Academic, 2007, 39.

18  Vermes: i. m., 64.
19  Uő., 64.
20  Janowitz,Naomi: MagicintheRoman World – Pagans, Jews and Christians, London, Rouledge, 2001, 

41–42.
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akkor közelebb lehet az igazsághoz Vermes, aki a zsidó karizmatikus csodatevőkkel 
lát rokonságot, és akiknek az archetípusát Illésben és Elizeusban látja. Vermes továb-
bá a Misnában megjelenő Honit és a szintén galileai Haninaben Dosát is ebbe a kate-
góriába sorolja, akik időben (és földrajzilag is!) közelebb álltak Jézushoz.  Véleménye 
szerint „kétségtelen, hogy létezett egyfajta karizmatikus judaizmus a Második Temp-
lom utolsó századaiban. Ezeket a szent embereket ősi profetikus hagyomány örökö-
seinek tartották. Természetfeletti képességeiket pedig az Istenhez való közvetlen kap-
csolatuknak tulajdonították. Úgy tisztelték őket, mint akik a menny és föld között 
közbenjáróként működnek, függetlenül mindenféle intézményesült közvetítéstől.”21 
Azonban egyértelműen ezt a típust sem lehet ráhúzni Jézusra, ugyanis a kettő nem 
teljesen fedi le egymást. Czire Szabolcs hangsúlyozza, hogy egyik ismert karizmatikus 
csodatevő sem tartott igényt a messiási címre, illetve tőlük ismeretlen volt Istennek 
az Abba megszólítása.22 Továbbá Czire Meierre hivatkozik, amikor azt írja, hogy „e 
nagyon kései rabbinikusi források nem csodatevőket akarnak bemutatni, hanem a 
hatékony imádkozás kegyes példaképeit”.23

Azt tehát már világosan láthatjuk, hogy az evangéliumi ördögűzéses történetek 
különbek a mágikus csodatörténetektől. Azonban az ókori irodalomban találunk 
leírást olyan csodatevőről is, akinek a tevékenységét szintén elhatárolja a szerző a 
mágia gyakorlásától. Az egyik ilyen legismertebb személy Tüanai Apollonius, akinek 
életét Philostratus örökítette meg írásban, amely latinul a Vita Apollonii címet viseli.  
A következőkben ezt a művet fogjuk ismertetni.

b.) Apollonius élete Philostratus szerint
Vizsgálódásunk szempontjából az ő műve nagyon fontos szerepet játszik. Noha Phi-
lostratus a Krisztus utáni 3. század első felében írja művét, a (feltehetőleg) történelmi 
Apollonius az első században élt, ami közel teszi őt időben (és helyben is) az első 
keresztyén gyülekezetekhez. Apollonius személye és tevékenysége, különös tekintettel 
az ördögűzéseire, kiváló alapját képezi egy olyan tanulmányozásnak, amely különös 
tekintettel van arra, hogy milyen egymással ellentétes nézetek voltak az ördögűzéssel 
kapcsolatban a Krisztus utáni századokban.

Philostratus maga írja, hogy Apollonius életét a császár (Lucius Septimius Seve-
rus) feleségének, Julia Domnának az utasítására kezdte el feldolgozni. A szerző saját 
elmondása szerint rendelkezésére állt egy jegyzet, amelyet Apollonius egyik tanítvá-
nyának a leszármazottja őrzött meg. A ninivei Damisról van szó, akinek a személye, a 
kutatók szerint, csupán Philostratus szüleménye, egyfajta szerzői fortély, hogy így sze-
rezzen autoritást életrajzának. Művét legkésőbb 238-ra be kellett, hogy fejezze, mert 
későbbi írásában említést tesz róla. A forrás eredetisége tehát, amelyből dolgozott, 
kétséges, és korábbi említése Apolloniusnak pedig nagyon ritka, személye homályba 
vész Philostratus írásán kívül. Samosatai Lukianos (Kr. u. 125–180) tesz róla említést, 

21  Vermes: i. m., 79.
22  Czire Szabolcs: Jézus és az ókori csodatevők, Keresztyén Magvető, 2009/2, 165.
23  Czire: i. m., 166.
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illetve Cassius Dio (Kr. u. 155–235), a görög származású római történész, aki Apol-
lonius látomását jegyezte fel, amelyben meglátja Domitianus császár (51–96) halálát. 
Ezenkívül már csak a szerző korából ismerünk olyan forrást, amely egyértelműen 
Apolloniusról szól. Órigenész írja, hogy egy bizonyos Moeragenes írta meg a tüanai 
csodatevő életét, ezt Philostratus is ismeri, azonban hiteltelennek tekinti ezt az írást, 
ezért el is veti. Érdemes lesz majd erre a kérdésre még visszatérni, hogy megértsük, mi 
is van itt igazából a háttérben. A Vita Apolliniiben a csodatevőről „az uralkodó nézet 
az, hogy a tüanai bölcs természetfeletti, isteni erővel bír. Philostratus ezt a benyo-
mást az olvasók számára azoknak az embereknek a reakciójával éri el, akik Apolloni-
us [csodatetteivel] konfrontálódnak, és őt mint szent embert (θειοςανηρ) ismerik 
fel.”24 Ezzel szemben született olyan kritika is, mely szerint maga a θειοςανηρ (isteni 
ember) mint kategória Apollonius mintájára épült, és az ókorban ilyen nem létezett, 
legalábbis nem úgy, ahogyan ma a kutatók használják ezt a fogalmat.25 D. H. Ray-
nor szerint Philostratus tudatosan nem mágiát űzőként (μαγος) akarja bemutatni 
Apolloniust, hanem mint bölcset (φιλοσοφος).26 Gerd Petzke pedig egyenesen azt 
állítja, hogy a tüanai bölcs bemutatását nagyban befolyásolta az, ahogyan a korban 
Püthagoraszról vélekedtek.27

A fentebbi gyors áttekintés után megállapíthatjuk, hogy Philostratusnak is volt 
olyan szándéka, hogy egy pogány csodatevő életének és tetteinek a leírásában elha-
tárolja őt a mágia gyakorlásától. Ebben az erőfeszítésében hasonlít ahhoz, ahogyan 
a szinoptikus evangéliumok kezelik Jézus ördögűzéseit. Felmerül a kérdés, hogy ho-
gyan viszonyulnak egymáshoz Jézus és Apollonius ördögűzései. Vajon Philostratus 
ismerte az evangéliumi hagyományokat? Ha igen akkor ez mennyiben befolyásolta 
az Apolloniusról festett képét? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása segíthet ben-
nünket abban, hogy jobban megértsük azt, hogy a kor embere (legyen szó keresz-
tyénről vagy pogányról) hogyan viszonyult az ördögűzéshez.

A Vita Apolliniiben számos csodás esetnek a leírása szerepel. Apollonius utazásai 
során bizonyságot tesz bölcsességéről, a jövőbelátás képességéről, és a természetfe-
letti lények ismeretéről is, akikről tudja, hogy miként kell elűzni és semlegesíteni 
jelenlétüket. Az életét és utazását megörökítő művében találkozhatunk vérszívó lé-
nyekkel, hobgoblinokkal és egyéb mesés teremtményekkel. Két történetben azon-
ban Philostratus a δαιμων szót is használja. Az első történet a harmadik könyv 18. 
fejezetében található (továbbiakban 3.18), ahol egy asszony keresi fel Apolloniust, 
hogy segítsen a gyermekén, akiben egy „démon” lakozik. A második történet pedig a 

24  Flinterman, Jaap-Jan: Power, Paideia and Pythagoreanism – Greek Identity, Conceptions of the Re-
lationship between Philosophers and Monarchs and Political Ideas in Philostratus’ Life of Apollonius, 
Amsterdam, J. C. Gieben, 1995, 62.

25  Koskenniemi, Erkki: Apollonius of Tyana: A Typical θειοςανηρ?, Journal of Biblical Literature, Vol. 
227, No. 3 (Autumn, 1998), 455–467.

26  Raynor, D. H.: Moeragenes and Philostratus: Two Views of Apollonius of Tyana, Classical Quarterly 
34 (1984), 222–226.

27  Petzke, Gerd: Die Traditionen über Apollonius von Tyana und das Neue Testament, Leiden, E. J. Brill, 
1970, 47.
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negyedik könyv 20. fejezetében található (továbbiakban 4.20), amelyben egy vita al-
kalmával Apolloniusból csúfot űz egy fiatal férfi, akiről felismeri a bölcs, hogy démon 
szállta meg.28 Ha közelebbről szemügyre vesszük a 3.18-ban leírt eseményeket, akkor 
láthatjuk, hogy Philostratus inkább a görög hiedelmekre épít, mintsem bibliai ha-
gyományokra. Ez a következőből válik nyilvánvalóvá: az asszony, akinek a gyermeke 
a megszállott, azt állítja, hogy maga az „ördög” szállta meg fiát. A megszálló lénytől 
viszont Apollonius kideríti, hogy egy rég elesett katona szelleme, akit elválasztott hőn 
szeretett feleségétől a korai halál. A felesége pedig nem adta meg elhunyt kedvesének 
a tiszteletet, mert már három nap után más férjet talált magának. A „démon” ezért 
szállta meg a jóképű férfiút, és arra vezette, hogy ő is kerülje a nők társaságát. Az 
anya nem tudta magával elhozni Apolloniushoz a gyermeket, mert a szellem azzal 
fenyegette, hogy megöli fiát, ha mástól kér segítséget. A bölcs egy levelet címez a szel-
lemnek (a szöveg itt már nem a δαιμων kifejezést használja, hanem az ειδωλον-t, 
ami azt jelenti, hogy kísértet).

A 4.20-ban nem olvasunk elhunytnak a lelkéről, azonban itt is előfordul mind 
a két kifejezés (δαιμων és ειδωλον), amikor az embert megszálló lényről van szó. 
Ebben a történetben Apollonius mereven ránéz a megszállott férfira, és ráparancsol 
mérgesen és erővel a démonra, hogy távozzék az emberből. A démonnak jelét kell ad-
nia annak, hogy elment onnan. Ezt úgy teszi, hogy egy szobrot ledönt távozása köz-
ben. Ez a motívum gyakori a korabeli démonűzést elbeszélő történetekben. Josephus 
is beszámol egy hasonló esetről, amikor is egy Eleázár nevű férfi Vespasianus császár 
jelenlétében exorcizmust végez, aminek sikerességét egy vizes vödör felborítása jelzi, 
miközben a démon menekül az ördögűző elöl.29 Ebből a két történetből láthatjuk, 
hogy Apollonius esetében is hiányoznak a mágikus praktikák ismertető jegyei: a kül-
ső, tárgyi eszközök használata, mágikus igék recitálása stb. Sőt, első olvasatra úgy 
tűnik, hogy a tüanai bölcs hatalommal bír a természetfeletti lények felett, és, mint 
Jézus esetében is, elég pusztán szavának az ereje, hogy kiparancsolja a megszállottból 
a gonosz lelket. Azonban figyelembe kell vennünk a mű egészét, nem csak az ör-
dögűzéses történeteket ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk arról, hogy Philostratus 
hogyan kezeli a kor hiedelmeit.

A 4.31-ben egy fontos motívummal találkozunk. Korábban már említettem, 
hogy a Vita Apolliniiben azok az emberek, akik tanúi a bölcs csodálatos tetteinek, azt 
gondolják róla, hogy valamiféle isteni ember (θειοςανηρ). Viszont Philostratus úgy 
írja le Apolloniust, hogy ezeket a titulusokat visszautasítja (lásd 4.31), és „azt gon-
dolja azokról, akik őt isteni tulajdonságokkal ruházzák fel, hogy tévhitben élnek”.30 
Flintermann szerint erős párhuzam fedezhető fel aközött, ahogyan Samosatai Lu-

28  A Vita Apollinii felosztása a Conybeare által szerkesztett fordítást követi: F. C. Conybeare 
(ford. és szerk.): Philostratus’ The Life of Apollonius of Tyana, első és második kötet, London, 
Heinemann, 1912. Azonban más fordítások is ugyanezt a sémát követik, lásd pl. Phi-
lostratus: Life of Apollonius, Ford. C. P. Jones, London, Penguin Books, 1970.

29  Josephus. Ant. 8.48
30  Flintermann: i. m., 62.
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kianos kezeli az ehhez hasonló „babonás” hiedelmeket, és hogy Philostratus milyen 
fényben világítja meg ezeket művében. Szerinte „a mágikus gyakorlatok hatékonysá-
gának a vehemens tagadása, illetve a szerencse döntő befolyásának a hangsúlyozása az 
emberi cselekedetek kimenetelére erősen emlékeztet Lukianos állásfoglalására”.31 Azt 
láthatjuk tehát, hogy az ördögűzéses történetek úgy vannak beleszerkesztve Philostra-
tus művébe, hogy azok hiteltelenítsék a kor közhiedelmeit a mágikus praktikákkal 
kapcsolatban. Megállapíthatjuk továbbá, hogy a szerző egyfajta „mitológiátlanítást” 
végez úgy, hogy nem azt mondja, hogy démonok márpedig nincsenek, hanem, hogy 
azt mondja, hogy a velük kapcsolatos szokások és hiedelmek megtévesztik az em-
bert.32 Következésképpen ez azt jelentené, hogy maga a θειοςανηρ képzetét kritizálja 
Philostratus, legalábbis ezen a véleményen van Flintermann, aki, mint már koráb-
ban említettük, a görög filozófusokhoz hasonlítaná Apolloniust. És való igaz, hogy 
Apollonius misztikus és legendás alakja Püthagoraszra emlékeztethette a kor olvasóit, 
ugyanakkor a Lukianost idéző nézetek, amelyek abban jelennek meg, ahogyan Phi-
lostratus reflektál a kor hiedelmeire, pedig inkább a cinikus irányt idézhették elő az 
emberek gondolataiban. Ezt az álláspontot támasztja alá Howard Clark Kee is, aki 
azt írja, hogy noha Philostratus „szerint [Apollonius] a püthagoraszi hagyományban 
gyökerezik, a sztoicizmus és a cinikusok hatása nyilvánvaló”.33 Ilyen tekintetben ezt 
látszik szintén megerősíteni az Apollonius gyógyításaira adott magyarázat is, mely 
szerint „Philostratus mindig alaposan megmagyarázza, hogy az elért gyógyulások 
vagy természetes terápia, vagy pedig különleges tudás eredményei”.34 Noha jelen van-
nak bizonyos csodás elemek is ezekben az elbeszélésekben, a hangsúly mégis ezeken 
az észszerű magyarázatokon van. Mindez pedig azt hivatott elérni, hogy a mágia gya-
korlása merőben el legyen határolva magától a csodától. Erre egyértelműen rávilágít 
maga Philostratus is, amikor elveti Moeragenes forrását, amely Apolloniusról tudósít.

A szóban forgó hely az első könyv harmadik fejezete (1.3), amelyben említést tesz 
a szerző korábbi művekre, illetve forrásokra, amelyeket felhasznált az életrajz összeál-
lításában. Ebben a fejezetben azt láthatjuk, hogy Philostratus ellenszenves a korábbi 
művel szemben, ezért szinte teljes mértékben elveti. Moeragenes írása nem maradt 
ránk, csupán töredékeket ismerünk, azokat is más szerzők tollából, akik utalnak erre 
a korábbi műre (például a már korábban említett Órigenész). D. H. Raynor a követ-
kezőképpen összegzi Moeragenesnek a tüanai bölcsről alkotott képet: „úgy mutatta 

31  Uő., 65.
32  Maga a mitológiátlanítás fogalma Bultmann „Entmythologisierung” nevű hermeneutikai megkö-

zelítéséből ered. Bolyki János az evangéliumokban megjelenő démonhitről mond hasonlót: „Az 
Újszövetség nem hirdet semmiféle világképet! Természetesen a maga kora világképét, nyelvezetét, 
képzeteit használja, de nem hirdeti. Pl. a démonok létét – az egész antik világgal egyezően – elfogadja, 
de nem azt hirdeti, hogy ezek vannak (ebben akkor senki sem kételkedett, ezzel semmi újat nem 
mondott volna), hanem azt hirdeti, hogy legyőzettek Krisztus által, ez viszont vadonatúj hír volt az 
antik világban.” – Bolyki János, Az újszövetségi írásmagyarázat elvei, módszerei és példái, Budapest, 
Kálvin Kiadó, 1998, 31.

33  Kee: i. m., 85.
34  Uő., 85.



140

Marozsák Dániel

     SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 1

be Apolloniust, mint egy nemkívánatos μαγος-t, mint egy varázslót vagy bűvészt, 
sőt még inkább, mint egy kuruzslót, aki azt tettette, hogy μαγος”.35 Nem csoda hát, 
hogy Philostratus, aki pozitív képet akar adni Apolloniusról, teljes mértékben elveti 
ezt a korábbi művet, alapvetően nem azért, mert nem értene egyet Moeragenesszel 
a mágiák és babonák megvetésében, hanem azért, mert az írásának az alanyát éppen 
ezzel hozza összefüggésbe.

Ha ezeket az ördögűzéses történeteket, azoknak a célját és az élettörténetben 
való elhelyezkedésüket figyelembe véve összevetjük a Lk 11,20-al, illetve az ezt meg-
előző versekkel (ahol a farizeusok Jézus csodatetteit ördögi erőnek tulajdonítják), 
akkor láthatjuk, hogy mind a két esetben egyfajta apológiát folytat az adott rész a 
csoda eredetét illetően. Azonban míg Jézus ördögűzése mögött egy eszkatológiai ese-
mény rejtőzik, ti. Isten országának az elközelgette, amelynek maguk az ördögűzések 
és gyógyítások egyben a jelei is, addig Apollonius csodatételei mentesek mindenféle 
teológiai töltettől. Ennél a pontnál kénytelenek vagyunk egy picit visszakanyarodni 
eme tanulmány elejéhez. Pontosabban ahhoz a kijelentéshez, amelyet a formatörté-
neti iskola tett meg, mely szerint az evangéliumi csodatörténetek száma a későbbi 
hagyományokban a hellén kultúra behatása miatt nőtt meg. Ez az elmélet tehát azt 
feltételezi, hogy a hagyomány formálódását és alakulását a keresztyén gyülekezetek 
élethelyzete befolyásolta. Azonban azt a formatörténeti iskola sem vitatja, hogy a 
teológiai üzenet többé-kevésbe ugyanaz maradt, csupán a külső forma volt az, ami 
változott. A Lk 11,20-ban is, amelyről a bibliakritikusok is azt mondják, hogy a 
legrégebbi evangéliumi hagyományokhoz tartozik, láthatjuk, hogy a hangsúly nem 
magán az ördögűzésen, a csodás tetten van, hanem azon, aminek maga a csodás tett 
is a jele, Isten országának az eljövetele. Az ehhez hasonló elem pedig teljes mértékben 
hiányzik Apollonius történetéből.

The Belief in Demons and Feats of Exorcism in New Testament Times

Early Christian tradition shows that for the followers of Christ exorcism played a 
crucial role in the ministry of Jesus. And although the existence of such entities like 
demons and devils was widely accepted in the ancient world, there were many ways 
as to how the mediterranean people of the 1st Century AD thought about exorcizing 
them. The first part of this study looks at the different terms and expressions that 
the Bible uses for demons and for the action of exorcizing them. When it comes to 
Jesus, the authors of the Gospels and the Acts are always careful not to use the jargon 
of magical conjurings and spells, there by distancing Jesus’ exorcisms from those 
of itinerant preachers and miracle-workers. The second part examines the problem 
around miracle stories which arises from source criticism.

35  Raynor: i. m., 222.
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According to this theory the miracle stories in the synoptic tradition proliferated 
when the first Christian communities were starting to be influenced more and more 
by hellenistic culture. According to form criticism Luke 11:14ff (and parallels) 
contains the only exorcism story that is included in the Q source. The reason this was 
handed down and kept in both the oral and the written tradition must have been to 
combat those attacks that attributed the miracles of Jesus to demonic powers. In thet 
hird part two non-Christian sources are considered for the irtreatment of exorcism 
stories. These are Philostratus’ Life of Apollonius and the Greek Magical Papyrus. And 
although similarities can be found, yet Jesus’ miracles are unique in the literature of 
the ancient world.



10. kép. Kolumbusz Kristóf Amerika földjére lép. Reinier Vinkeles (I) metszete, 
Jacobus Buys után, 1788. A bennszülöttek itt a hódítók jellemvonásainak ellentéteit 

hordozzák: testük, de kivált fejformájuk és arckifejezésük 
szellemi korlátoltságra utal.
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11. kép. Misszionárius bennszülötteknek prédikál a Hawaii szigeteken, 1823. 
Színezett metszet. A missziós helyzet sematikus megjelenítése egy korabeli képeslapról.




