
13 

Keresztelő János követsége Jézusnál. 
(Máté 11, 2 - 1 9 . Lukács 7, 18-35 . ) 

Keresztelő Jánosnak Jézushoz menesztett követségéről két 
evangélistánk emlékezik meg, csakhogy más-más összefüggés-
ben. Egyik Lukács, másik Máté. Máténál ugyanis e részletet 
apostoli instrukció, Lukácsnál ellenben közvetlen a naini ifjú 
feltámasztásának története után találjuk. Márk hallgat. 

A mi Máté és Lukács tudósítását illeti, ezek csakis egy s 
más mellékkörülményre nézve térnek el egymástól. Nevezetesen: 
Lukácsnál ez a kérdés: „Te vagy-e az eljövendő"? kétszer 
hangzik fel, t. i. egyszer János, másszor a követek ajkáról. 
Hasonlókép csakis Lukács jegyzi meg. hogy Jézus épen gyógyí-
tott és sok csodás dolgot mívelt, midőn a követek hozzáérkez-
tek. S végre szintén csak Lukács veti oda befejezésül: „És az 
egész nép hallgatta őt, és a vámosok Istennek adván meg az 
igazságot, megkeresztelkedtek János keresztségével; a farizeusok 
pedig megvetették Isten tanácsát magukban, meg nem keresztelked-
vén általa." — Egyébként azonban mindkét tudósítás csaknem 
szórói-szóra egyez. 

A tényállás ez. Mikor Jézus Galileában nyilvánosan fellé-
pett, tudjuk, hogy Keresztelő János fogságba esett. Heródes 
Antipas Machaerus várába záratta. Tanítványai ki s bejártak 
hozzá s értesítették őt Krisztus cselekedeteiről is. —Mát. 11, 2.: 
τα έργα τον Χρίστου — Α hatás sajátságos. János és Jézus közt 
ugyanis írónk szerint már a keresztség alkalmával tisztázva volt 
a viszony. János Jézusban felismerte a Messiást és abban a tu-
datban, hogy a Messiás már megjelent, nyugodtan ment börtö-
nébe, mert lelkét egy édes remény sugara világította meg: rövid 
idő multán a dolgok rendje megváltozik, a Messiás proklamálja 
magát s akkor ő is szabad leszen! De e remény csak nem 
akart teljesedni. Nem csoda tehát, ha János napról napra mind 
türelmetlenebbé lesz, sőt utóbb már hitében is ingadozni kezd. 
Azt hallja, hogy Jézus itt meg ott, azt meg azt teszi, hogy 
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testi lelki betegeket gyógyít, de ő még többet vár tőle, várja 
hogy nyíltan kiálljon, hogy fellépjen, mint Messiás s megalapítsa 
országát. Ámde Jézus ellenkezőt tesz. Rejtőzik, s ha valami 
csodás dolgot mivel, a miből a nép szinte ráismerhetne, ő ren-
desen megparancsolja az illetőnek, a kivel azon csodás dolgot 
elkövette, hogy hallgasson, hogy ne szóljon senkinek. Ezt János 
nem érti. Azért, hogy biztosat tudjon, követeket küld Jézushoz, 
hogy megkérdezze: ki is légyen hát ő? Kérdése a múltra nézve 
vád, a jövőre nézve követelés: „Te vagy-e az eljövendő vagy 
pedig mást várjunk"? Más szóval: te vagy-e a Messiás? Az exe-
geták Keresztelő János e kérdését illetőleg igen eltérő vélemény-
ben vannak. Mit fejez ki ez a kérdés? Kétséget Jézus Messiás 
voltában vagy csupán ösztönzést, hogy végre valahára már nyíltan 
lépjen fel? Ez azon pont, a melyre nézve nem tudnak meg-
egyezni. Egy részök azt állítja, hogy Keresztelő János nem 
Jézus messiási voltában, hanem csak messiási fellépése és műkö-
dése módjának helyességében kétkedett. — Paulus, Olshausen, 
Neander. Ebrard, de Wette és Hausrath. — Más részök pedig 
odanyilatkozik, hogy János nem a maga, hanem tanítványai 
megnyugtatása érdekében, tehát azért menesztett követséget, 
hogy azok messiási hitét erősítse. — Origenes, Chrysosthomus 
Augustinus, Hieronymus, ujabban Luther, Kálvin, Melanthon, 
Calovius, Bengel. — Végre vannak, akik azt állítják, hogy 
Keresztelő János feltétlenül hitt ugyan Jézus messiási voltában, 
de már türelmetlen lett s indirekt uton akarta őt rábírni, hogy 
állítsa már fel a messiási birodalmat. — Kuinoel, Fritsche, 
Haase. — 

Legtanácsosabb, ha a szöveg mellett maradunk és annak 
összefüggéséből iparkodunk a dolog mibenállása iránt eligazodni. 
Említettük már, hogy maga a kérdés felvetése: „Te vagy-e a 
Messiás vagy mást várjunk?", akár miként csűrjük csavarjuk 
a dolgot, a türelmetlenség, ingadozás magvát foglalja magában. 
A követek e kérdést, mint Lukácsnál olvassuk, ép akkor intézik 
Jézushoz, a midőn ő messiási munkájában foglalatos, midőn 
gyógyít testi lelki betegeket s csodás dolgokat mivel. A Messiás-
ról mind e dolgok már előre meg voltak jósolva. Egy cseppet 
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sem csodálkozhatunk tehát azon, ha Jézus egyenes feleletet nem 
ád, hanem a helyett, hogy azt mondaná; Én vagyok a Messiás 1 
egyszerűen utal működésére, utal azon tényekre, a miket véghez vitt 
s a mik a nép hite szerint a Messiás személyével kapcsolatosak, 
utal közelebb arra, hogy ime a vakok látnak, a siketek hallanak 
a hallottak feltámadnak stb. Kell-e ennél több ? Minden szónál 
ékesebben beszél a tett! A mit Ézsaiás 35, 5 — 8. mond, 
hogy a messiási korban be fog következni, ime az mind tény, 
arról személyesen meggyőződhettek. „Menjetek el tehát, — mondja 
Jézus — és adjátok tudtára Jánosnak azt, a mit láttatok és 
hallottatok." Luk, 7, 22. 

Látni való ebbó'l, hogy Jézus János kérdésére igennel felel; 
de nyomban hozzáteszi: „Boldog a ki én bennem nem botrán-
kozik meg!" Mi indította Jézust arra, hogy e nyilatkozatot 
megtegye, volt-e neki oka erre, neki a ki épen ténykedése által a 
megjövendölt Messiásnak bizonyította be magát? Igen is volt. — 
Keresztelő János, kiről azt olvastuk Máté 11, 2., hogy a Krisztus 
tetteiről való hírvétel késztette követségküldésre, ez által tényleg 
már is megbotránkozott Jézusban. Ő kételkedik, ő bizalmatlan 
mert hát Jézus tesz ugyan egyet s mást, de az még mind nem 
elég, az ő eddigi működése a maga egészében még nem igazi 
messiási fellépés és működés. A messiási kor a nép hite szerint 
nagyszerű események, világrendítő hatalmi tények kíséretében 
fog bekövetkezni; nem rejtett, de nyilvánvaló ország lesz az, a 
melyet a Messiás felállít. — így gondolkodott a nép. És János? 
Hát bizony ő is ugy képzelte a Messiást, mint emberfiát, ki 
az ég felhőjén jön, ítéletet tart és felállítja megdönthetetlen, 
örökre szóló birodalmát (Dániel könyve). Hiszen emlékezzünk 
csak vissza Keresztelő János fellépésére. Mit mondott ő a Jordán 
mellett? „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. A 
ki utánam jő, az nálam erősebb; az keresztel szent lélekkel és 
tűzzel. Kezében a szóró lapát; megtisztítja szérűjét, a gabonát 
csűrébe takarja, a polyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti". Mind-
ezek oly vonások, a melyek a Messiás birodalmának népies fel-
fogására mutatnak s elárulják, hogy Keresztelő János is népének 
fia volt, hogy ő is azt várta, hogy midőn a Mesiás eljő, isteni 
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hatalmánál fogva egyszerre, gyorsan, mint a világ bírája ítélettel 
kapcsolatban felállítja országát. 

Ezt tudva, kérdjük immár, hogy megfelelt-e János e vára-
kozásának Jézus működése? Semmiképen. Jézus nem mint erő-
szakos. hanem mint szelid nagyság jár kel a nép között; rej-
tőzködik ; éppenséggel nincs szándékában, hogy magát mint 
Messiást proklamálja. Ő országát nem egy erőszakos hatalmi 
ténynyel, hanem lassanként terjeszti s ez országnak semmi köze 
a zsidók érzéki messiási országához. De ne mi. Jézus maga 
döntse el a közte és János között való viszony dolgát. S el is 
dönti. Olvassuk csak tovább a történetet. Mikor a követek el-
távoztak, Jézus megszólal s elmondja a nép előtt, mit tart ő 
Keresztelő Jánosról. „Mit mentetek ki — kérdi — látni a pusz-
tába?" Más szóval: mit gondoltok, hogy a pusztában fellépett 
Keresztelő János ki és mi volt ? Talán szélingatta nád, azaz 
egy olyan ember, a kinek nincsenek határozott elvei, hanem ma 
így, holnap meg ugy viselkedik; ma engem Mesiásnak tart. 
holnap pedig már bizalmatlanságot szavaz? A feleletet maga 
Jézus nem adja meg, de kétségtelen, hogy már a kérdés feltevése 
magában foglalja a tagadó választ. Keresztelő János nem ingatag 
jellem. De — folytatja tovább — talán mást kerestetek ott. 
kerestetek gyengeségbe öltözött embert, azaz valami puhálkodó 
élvvágyó kéjencet? Erre a kérdésre maga a Mester adja meg a 
tagadó választ. A puhálkodó buják nem a pusztában, a nélkülö-
zések színhelyén, hanem a királyi udvarokban vannak. De ha 
sem nem ingatag, sem nem élvhajhász, hát akkor mi volt ő 
mit láttatok benne ? Prófétát ? Igen, — mondja Jézus — sőt én 
azt mondom nektek: többet mint prófétát. A próféták Isten aka-
ratát hirdették s megjövendölték a messiási kort ; Keresztelő 
János kiválik a többiek közöl, mert ő neki azon kívül még egy 
nagy jelentőségű feladat jutott osztályrészül; ő a Messiás elő-
futója, a Messiás útegyengetője, kiről különösen is megmondotta 
az Isten, hogy: „íme elküldöir v. én követemet, a ki megké-
szíti a te utadat előtted" — ....... 7, 27. v. ö. Maiak. 3, 1. 
Keresztelő Jánosnak e szerej az egész emberiség körében 
kiváló jelentőséget kölcsönöz. A Messiás útegyengetőjének lenni 
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oly hivatás, a minél magasztosabb nem képzelhető. Ezért mondja 
Jézus, hogy „Keresztelő Jánosnál nagyobb nem támad az asz-
szonyok szülöttei között"; nála csak egy nagyobb van, maga a 
Messiás, Isten egyszülött fia. 

Eddig tehát rendben volnánk. De most jön egy mondat, a 
mely első pillanatra úgy látszik, hogy az előzővel homlokegye-
nest ellenkezik. „Nincs nagyobb nála az asszonyok szülöttei közt, 
de — a kisebb a mennyek országában nagyobb nála". A nehéz-
séget ép a „kisebb" szó okozza. Az exegeták közül ugyanis e 
szót sokan a „mennyek országában" kifejezéssel kötik össze, a 
mikor is az értelem ez volna: a ki kisebb azaz alacsonyabb fokon 
áll a mennyek országában, az isteni Ítélet szerint az is nagyobb 
nála. Helyesebb azonban a „kisebb" szót a „nála nagyobb"-bal 
kötni össze, a mikor is ez az értelem: — a ki kisebb, az is 
nagyobb nála, de nagyobb csak annyiban, a mennyiben a 
mennyei ország vagy is a messiási birodalom tagja. —- Keresz-
telő János ugyanis épen. mint a messiási kor előkészítője, a 
maga személyét tekintve még kivül áll a messiási országon, ő 
még az ó-testamentomi theokratiának tagja. Ez a kettő pedig 
elvileg különbözik egymástól. A viszony tehát János és a messiási 
ország tagjai közt ez: János, mint a régi kornak tagja, párat-
lan nagyság viszonyban saját országa tagjaival, de a messiási 
ország tagjai, mint olyanok, a kik immár a régi kort elvben 
absolute felülmúló országnak tagjai, bárha személyileg jelenték-
telenebbek is Jánosnál, mégis, a messiási országhoz való tartozó-
ságuknál fogva nagyobbak Jánosnál; mert hisz az ő theokratiája 
csak árnyék, annak tagjai tehát csak az igazság árnyékát ismerik, 
az új theokratia tagjai ellenben a teljes igazságban élnek. Felem-
líthetünk még egy nézetet, melynek szintén tekintélyes hivei 
vannak. Ε nézet szerint a kisebb szó magára Jézusra vonatkozik. 
Ε szerint az értelem ez volna: a ki látszólag háttérbe szorul 
János mellett, t. i. Jézus, a mennyek országában nagyobb lesz 
nála. Ε nézetet vallják Chrysosthomus, Erasmus, Luther, Melan-
thon, Calvinus stb. — A szöveg összefüggésével azonban a fel-
fogás ellenkezik, mert hisz van-e alap arra, hogy Jézus, a ki 
már a keresztség alkalmával Messiásnak proklamáltatott, most 
Jánossal szemben önmagát emelje ? 2 
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De még határozottabban is megmondja Jézus, hogy kicsoda 
Keresztelő János. Ő egyszóval: Illés. Ε kijelentés megértése 
végett tudnunk kell, hogy Maiak. 4, 5.-ben az Isten azt mondja: 
„íme elküldöm nektek Illés prófétát az Ítéletnek ama rette-
netes napja előtt." S a nép körében csakugyan általános volt az 
a hit, hogy a nagy próféta, az égbe ragadott Illés újra visszatér, 
még pedig a Messiás eljövetele előtt. Erre hivatkozik Jézus is, 
midőn azt mondja, hogy Illés, a ki eljövendő volt, eljött, hogy 
„János az, ha el akarjátok fogadni." — Jézus maga elfogadja, ő 
nem botránkozik meg benne, bárha fogságban is ül. 

Ő tisztában van Keresztelő Jánossal; de kérdés, vájjon tisz-
tábban vannak-e vele és Keresztelő Jánossal a kortársak, vájjon 
képesek-e felismerni Jánosban Illést, ő benne pedig a Messiást? 
Erre is megfelel, midőn felteszi a kérdést: „Mihez hasonlítsam 
e nemzetséget? Hasonló ez a piaczi gyermekekhez, a kik tár-
saikra kiabálnak, mondván: sípoltunk és nem tánczoltatok, 
gyászdalt énekeltünk és nem szomorkodtatok." Csakhogy e 
részlet magyarázatára nézve is igen eltérők a nézetek. Közön-
ségesen azon társak alatt a zsidókat, a gyermekek alatt pedig 
Jézust és Jánost értik. Ε nézet azonban helytelen, mert hiszen 
a szöveg szerint Jézus ép a nemzedéket akarja hasonlítani vala-
mihez s hasonlítja a piaczon üldögélő gyermekekhez; ezek alatt 
tehát semmi esetre sem értendő Jézus és János, hanem az ő 
kortársai. S ugyancsak a szöveg mutatja, hogy viszont a társak 
alatt, a kikre a gyerekek kiabálnak Jézust és Jánost kell érteni. 
Ε szerint a kortársaknak nincs inyökre a Keresztelő, mert noha 
sípolnak neki, ő mégsem akar tánczolni, már t. i. úgy a mint ők 
sípolnak. Nem eszik, nem iszik, hanem mint szigorú askéta lép 
fel s hozzá még megtérést is hirdet. Igen, ő a messiási kort a 
helyett hogy örömmel fogadná, inkább önsanyargatással készíti 
elő. Hisz ez felfordúlt világ, ennek a Jánosnak nincs helyén az 
esze, őt az Ördög megzavarta. — De nincsenek megelégedve a 
kortársak Jézussal sem. Ő volna a Dániel szerint való emberfia 
vagyis a Messiás és ime ő meg eszik és iszik. Ez ugyan még 
magában véve nem volna baj, sőt a zsidóknak igen kedves 
dolog, ha Jézus egyszersmind felállítaná azt a várva várt földi-
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érzéki messiási birodalmat. Az a baj, hogy a bűnösökkel, a vá-
mosokkal, e gyűlölt fajzattal eszik és iszik. Hát a ki ilyet tesz, 
az nem lehet Messiás, az csak egy közönséges dobzódó, részeges 
ember. 

A tudósításokból e szerint két dolog tisztára kiviláglik. 
Egy, hogy Jézust Keresztelő' János,Keresztelő Jánost és Jézust pedig 
a kortársak nem értik meg; más, hogy Jézus Keresztelő Jánost 
és a kortársakat is érti — s hogy önmagával is teljesen tisztá-
ban van, vagyis tudja, hogy Keresztelő János is, meg ő is az, a 
kit a kortársaknak várniok kellene. Épen azért nem erre a nem-
zedékre, hanem az utódokra hivatkozik. Ők fogják igazolni a 
bölcseséget, azaz ők fogják Istennek csodálatos bölcseségót, 
tanácsát megérteni, melynél fogva ő egy oly Keresztelő által, 
mint János és egy oly Messiás által, mint Jézus, valósítá meg a 
maga örök üdvakaratát. 

Dr. Masznyik Endre, 
pozsonyi theol. akad. tanár. 
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