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1.  A TÖRTÉNET MŰFAJA 

Rövid  előadásom  alapjául  azt  a  közismert  történetet  választottam, 
amit mindhárom szinoptikus feldolgoz (Mk 2,1‐12; Mt 9,1‐8; Lk 5,17‐
26) és a János evangéliumában is megjelenik egy hasonló gyógyítás (Jn 
5,1‐15),  de  ez már  csak  szókészletében  emlékeztet  a  szinoptikusok 
elbeszélésére. Az adott perikópát elolvasva egyértelművé válhat szá‐
munkra, hogy műfajilag egy komplex elbeszélésről van szó, hiszen ab‐
ban  a  gyógyítás  csodája,  a  vitabeszéd  és  a  csattanós  válasz,  az  un. 
apophtegma  is megjelenik. A műfaji  besorolással  nem  csak  nekünk 
akadnak  gondjaink.  Ha  végignézzük  a  szöveg  kutatástörténetét, 
egyértelművé válhat  számunkra, hogy a  tudósok maguk  is vitáznak 
arról, milyen műfaji besorolásba helyezendő a szöveg. Az elsők között 
M. Dibelius  tett kísérletet az Újszövetségben szereplő  történetek mű‐
faji  besorolására.  Ő  a most  tárgyalt  elbeszélést  a  paradigmák  közé 
sorolta,  amely  műfajnak  az  a  sajátossága,  hogy  mivel  a  prédiká‐
ciókban, mint példa  jelent meg, ezért egy önmagában zárt elbeszélés, 
aminek megértéséhez nem kell ismernünk az előzményeket.1 Van, aki 
egyértelműen  apophtegmának,  vagyis  kijelentésnek,  mondásnak 
tekinti, ami köré aztán egy történetet kanyarintott a tradíció.2 De olyan 
véleménnyel is találkozunk, hogy ez a történet egy Márk előtti gyűjte‐
mény részét képezné, amit evangéliumunk 2,1‐3,6 verseiben található 
 

1 H. Zimmermann, Neutestamentliche Methodenlehre, Leipzig 1967, 152. 
2 J. Gnilka, Jesus von Nazareth, Freiburg 1993, 117. 
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és összességében öt apophtegmát tartalmaz, öt vitabeszédbe ágyazva, 
ami  részben  (2,1‐12.15‐28?) már Mk  előtt  összekapcsolódott.3 Konk‐
rétan pedig  ez  a  gyógyítás‐történet  eredetileg  egy  csodatörténet  lett 
volna, ami kibővül az  írástudókkal  folytatott vita képévé és  így ala‐
kulhatott át a későbbiekben apophtegmává.4  Jóllehet az  sem zárható 
ki, hogy Mk tudatos szerkesztése  is megjelenik ebben, hiszen válasz‐
tott  történetünk  nem  csupán  az  első  eleme  az  öt  vitabeszédnek,  de 
egyben záró eleme az öt gyógyítás történetnek is, amely az 1,21‐2,12‐
ben található5 és hasonló témakapcsolást találunk pl. az 1,21‐28‐ban is, 
ami bizonyosan Mk keze munkáját dícséri.6 Az apophtegma műfajáról 
tudható, hogy görög filozófusokhoz, majd szentekhez, szerzetesekhez 
kapcsolódó  műfaj  volt,  ahol  a  történet  egy  hangsúlyos  mondattal 
fejeződött  be,  ami  a mi  esetünkben  a Mk  2,10  lenne:  „Azért  pedig, 
hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsá‐
tani  a  földön”. Mielőtt  tovább  részleteznénk  az  apophtegmát, mint 
műfajt, fontos megjegyeznünk, hogy, az Emberfia kifejezés itt szerepel 
első alkalommal az evangéliumban, azt Mk majd csak később, a 8,31‐
ben  vezeti  be  és  csak  innentől,  Péter  bizonyságtételétől  figyelhető 
meg, hogy az evangélista ábrázolásában Jézushoz a messianisztikus és 
apokaliptikus  címek  kapcsolódnak.  Egyértelmű,  hogy  ezen  tradíció 
szerint  Jézus  alkalmazta  ezt  az  elnevezést  saját  magára  és  abban 
feltehetőleg már  a  korai  egyház  gondolkodása  jelent meg.7  Ezek  is 
érvek  amellett,  hogy  Mk  már  így  kapta  örökül  ezt  az  anyagot.8 
Mindazonáltal  továbbra  is  kérdéses  marad,  ha  és  amennyiben  ez 
valóban egy készen kapott tradíció lenne, akkor miként illik bele ez a 
kijelentés Mk  evangéliumának  koncepciójába,  ahol  a messiási  titok 
annyira  jelentős  szerepet  tölt  be.  Elképzelhető,  hogy  Jézus  már 

 
3 E. Schweizer, Das Evangelium nach Markus  (NTD  I.), Göttingen 1989, 28;  további 

elképzelések a két sor kialakulásához  in R.T. Mead, „The Healing of the Paralytic — a 
Unit?”, JBL 80 (1961) 348–54, 352. 

4 H.W. Kuhn, Ältere Samlungen im Markusevangelium, Götingen 1971, 53k. 
5 L. Williamson, Mark, Louisville 1983, 64. 
6 Dóka Z., Márk evangéliuma, Budapest 1996, 40. 
7 H. Branscomb, „Mark 2,5,  ‘Son Thy Sins Are Forgiven’”,  JBL 53  (1934) 53–60, 55; 

Ami a beszéd és ezen belül a 10a eredetét illeti, általánosságban két álláspont fogalma‐
zódik meg. Vagy önálló elbeszélésként létezett és Jézus egyéb beszédeivel hagyományo‐
zódott, vagy a korai egyház alkotása. G.H. Boobyer ezt annyival egészíti ki, hogy véle‐
ménye szerint a teljes elbeszélést így, egységként kapta örökül Mk, csupán a 2,10a‐ban 
jelenik meg valamiféle szerkesztői betoldás, ami az olvasóknak szól. Ez nem feltétlenül 
jelenti azonban azt, hogy Mk betoldása lenne, elképzelhető hogy a tradíció első tovább‐
adóié  (lásd G.H.  Boobyer,  „Mark  II,10a  and  the  Interpretation  of  the Healing  of  the 
Paralytic”, HThR 47 [1954] 115–20, 115 és 120). 

8 Schweizer, Das Evangelium nach Markus, 29. A  tömeg  (o;cloj) kifejezés ugyancsak 
első alkalommal  jelenik meg az  evangéliumban. Ezen  szó  jelentéséhez a Mk‐on belül 
lásd Ch. Meyers, Binding the Strong Man, New York 200213, 156k. 
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működése kezdetén az Emberfiaként aposztrofálta volna magát és ezt 
éppen az írástudók előtt tette volna meg? 

Az apophtegmaták  legelterjedtebb szövegkörnyezetei a viták és a 
tanítói  beszédek,  ahol  az  ellenfelek  kérdésére  csattan  fel  a minden 
érvelést  lehetetlenné  tevő,  találó  válasz.  Éppen  ezért  Jézus  esetében 
nem  is  igen  beszélhetünk  vitákról,  hiszen  a Názáreti meglehetősen 
gyorsan lezárja a további faggatózás lehetőségét, alkalmanként egy jól 
irányzott viszontkérdéssel, így valódi beszélgetés nem alakulhat ki. Ez 
a  tény pedig  lehetővé  teszi a R. Bultmann által kidolgozott  feltevést, 
miszerint  az  apophtegmákat  körülölelő  beszélgetések,  viták  nem  a 
Jézussal valóban megtörtént eseményeket tárnak elénk, hanem „ideá‐
lis helyzeteket”. Ami pedig ezeknek a hagyományozását illeti, beszél‐
hetünk  „organikus”  és  „nem  organikus”  apophtegmákról.  Míg  az 
elsőnél csak a keretelbeszéléssel együtt válik érthetővé a mondat (pl. 
Mk  3,1‐6),  addig  a másodiknál  az  apophtegma  önállóan  is  érthető, 
tehát a kezdet kezdetén így hagyományozódott, később kapcsolódott 
hozzá  az  elbeszélés  (vö.  Mk  2,15k;  2,18;  7,1k).9  Ha  ez  utóbbira 
keresünk példákat a Biblián kívülről, úgy nincs nehéz dolgunk, hiszen 
ide  sorolhatóak  a  közmondásszerű  bölcsességek,  melyek  fő  karak‐
terisztikuma  éppen  az,  hogy  önállóan  is  képesek  létezni  és  hatni. 
Sokkal nehezebb kérdés már, hogy miként képzelhető el az organikus 
apophtegma hagyományozása? Úgy véljük, jól megvilágítja ezt egy az 
irodalomból kölcsönzött  történet. Kiváló  irodalmáraink  azzal múlat‐
ták az időt, hogy különböző szavakat építettek be egy értelmes mon‐
datba, úgy, hogy egy szó vége és a következő szó eleje adta ki a felad‐
ványt (feladvány: óra = Ez a karó, ragyogó lehetőség arra…). Ha igaz 
az  anekdota,  Karinthynak  adták  fel  barátai  ugyanezen  feladatra  a 
Conrad  von  Hötzendorf  nevet.  A  nagyszerű  elme  a  következő 
történettel  állt  elő:  Adott  egy  zend  nemzetiségű  fűtő,  aki  roppant 
szerelmes,  ámde  a  nehéz  gazdasági  helyzetre  való  tekintettel, 
szerelmével  csak  a  nyílt  utcán  találkozhat,  azon  a  sarkon,  aminek 
közelében a hölgy egy boltban tölti munkaidejét. Mivel morc zimankó 
van, barátunk meglehetősen megfázott és folyamatosan fújja az orrát. 
A  főnöke  pedig  a  következő  mondatot  intézi  hozzá:  „A  babád  a 
sarkon  rád  fon,  hőt  zend  orrfúvó  bajnok”. Ha  úgy  tetszik,  ez  egy 
organikus apophtegma, mivel a mondat csak abban az esetben válik 
érthetővé, ha  a  köré  épített  elbeszélés  az  összes  lényegi  információt 
tartalmazza. 

Azt  is  tényként kell elfogadnunk, hogy az elbeszélés mostani  for‐
májában  semmiképpen  nem  tartozhat  a  gyógyítási  csodák  közé, 
hiszen teljesen hiányoznak abból a klasszikus gyógyítás‐történetekből 

 
9 H.  Conzelmann  és A.  Lindemann,  Arbeitsbuch  zum Neuen  Testament,  Tübingen 

199511, 94. 
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megszokott elemek: a beteg odalépése és a gyógyulás kérése,10 adatok 
a beteg kortörténetéből, adatok a gyógyítás  technikai kivitelezéséről. 
Ugyanakkor jól kivehetőek a gyülekezet épülését célzó elemek, hiszen 
abban a hitről és a bűnök bocsánatáról van szó,11 vagyis, éppen a kie‐
gészítésekben semmiféle jellegzetesen márkit nem vélhetünk felfedez‐
ni,  így abban egyértelműen a gyülekezet érdeklődése érhető  tetten.12 
Mindezt elfogadva, magunk elé vehetjük a másik két szinoptikust  is, 
hátha az továbblendít bennünket a holtponton és további titkokat árul 
el  az  eredeti  Sitz  im  Lebenről.  Sajnálatos módon  azonban,  ennek  a 
perikópának  az  esetében  ez  sem  segít, mivel  a  szövegek  vizsgálata 
egyértelműen arra enged következtetni, hogy bár Mt és Lk meglehe‐
tősen  sokat  változtatott  a márki  anyagon, mégis Mk  képezte mind‐
kettő  forrását, melyet a két későbbi szinoptikus anélkül dolgozott át, 
hogy egymást,  illetve egy ettől eltérő forrást  ismertek volna.13 Mások 
úgy vélik, hogy azok az egyezések, amelyek Mt és Lk között megfi‐
gyelhetőek,  de  eltérnek  Mk  szövegétől,  amennyiben  nem  a  vélet‐
lennek  köszönhetőek,  úgy  vagy  egy  rendelkezésükre  álló,  ámde  az 
általunk ismert Mk‐tól eltérő hipotetikus szövegre vezethetőek vissza, 
vagy a szóbeli hagyományra.14 Ez pedig azt  jelenti számunkra, hogy 
innentől  kezdve  csak  sötétben  tapogatózhatunk,  ami  az  eredeti  ese‐
mények körülrajzolását illeti. Mert hiszen miről van szó? Éppen azért, 
mert Mt és Lk szabadon változtat az anyagon, elképzelhető, ők maguk 
is úgy gondolták, az elbeszélés  lényegét szükséges visszaadniuk,  így 
valóban csak az apophtegma lenne minden szempontból fontos. Ezt a 
megállapítást pedig még az a tény sem teszi semmissé, ha a Mk 2,5b‐
10  (11a)‐ben megjelenő  vitabeszéd  későbbi  betoldás  lenne  a  csoda‐
elbeszélésbe, amiben így a csoda az apophtegmatikus Emberfia logion 
illusztrációjává  válna,15  hiszen  mint  a  fentebbi  összehasonlításból 
 

10 J. Gnilka szerint ezt az elemet teljességgel helyettesíti a beteget szállítók szolgálata 
és a nehézségek leküzdése, de azt ő sem vitatja, hogy a várt gyógyítás helyett a történet 
meglepő  fordulatot vesz, amikor egy vitába csap át  (in  J. Gnilka, Das Evangelium nach 
Markus, I. [EKK], Düsseldorf 1994, 95k). 

11  Zimmermann, Neutestamentliche Methodenlehre,  153;  vö.  továbbá  F.  Bovon, Das 
Evangelium nach Lukas III/1. (EKK), Zürich 1989, 245k. 

12 Kuhn, Ältere Samlungen, 53. 
13 Vö. Conzelmann és Lindemann, Arbeitsbuch, 66k. 
14 Bovon, Das Evangelium nach Lukas, 245. 
15  Gnilka,  Das  Evangelium  nach Markus,  96;  „Ez  csakúgy, mint  a  többi  Emberfia 

logion  szóbeli  hagyományozásként  létezett  korábban,  mégpedig  önálló  formában” 
(ibid. 97). Lásd továbbá Schweizer, Das Evangelium nach Markus, 29. Persze olyan véle‐
ménnyel  is  találkozunk,  amelyik  ezt  a magyarázatot nem  tartja kielégítőnek, ugyanis 
egyáltalán nem  tűnik  logikusnak, miért éppen ebbe a  történetbe  illesztették be azt az 
Emberfia  logiont  (miért nem pl.  a Zákeusról  szólóba). Sokkal valószínűbbnek  látszik, 
mivel  ez  egy konfliktusokat  tartalmazó, öt  elbeszélésből álló  sor  része, hogy  ez  a  sor 
(lásd  fentebb) már  írásban  állt Mk  rendelkezésére  (vö. Branscomb,  „Mark  2,5”,  55k). 
Ugyancsak a későbbi változtatás elleni érvként hozható fel az Emberfia titulus kivételes 
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kiderült, Mt és Lk már ezt a kiegészített anyagot használták. Miköz‐
ben abban is biztosak lehetünk, hogy a két későbbi szinoptikus változ‐
tatásainak hátterében a  jobbító  szándék, esetleg valamilyen  teológiai 
elgondolás áll. 

Ami Mt  illeti,  nála  tendencia,  hogy  a márki  csodaelbeszéléseket 
rövidíti, Márkhoz képest az egyszerűbb kompozíciós felépítést része‐
síti előnyben. Ez a mi szövegünk esetében abban nyilvánul meg, hogy 
Mk dupla expozícióját egy szimplával váltja fel. Nála nem egy házban 
zajlanak  az  események  (Mk  gyakorta  utal  arra,  hogy  Jézus  egy‐egy 
házban  „rejtőzik  el”  vö.  3,20;  7,17.24.  stb.),  így  ennek  megfelelően 
elhagyja a külső nehézségek  leküzdéséről  szóló  felvezetést, noha az, 
kiválóan illene Jézus későbbi reakciójához, ahol a bénát odavivők hitét 
méltatja, ami ez esetben csupán a Názáretibe vetett bizalomban nyil‐
vánul meg,  abban, hogy  a bénát  éppen hozzá viszik. Csak  az  ellen‐
felek argumentatív ellenvetését  őrzi meg, mint a  feszültséget  fokozó 
elemet.  Ezzel  elveszíti  azt  a  képi  ábrázolást,  ami  a Mk  elbeszélését 
annyira  élővé,  szinte  filmszerűvé  teszi,  viszont  sokkal  jobban  ráirá‐
nyítja  a  történet  lényegi mondanivalójára,  a  bűnbocsánatra  olvasói 
figyelmét, mint ahogyan azt forrása tette.16 Érdemes még megjegyez‐
nünk ehhez kapcsolódóan, hogy Mt‐nál teljesen hiányzik az írástudók 
megbotránkozásának  az  oka, mint  ahogyan  az  is  fontos,  hogy  nem 
mindegyikőjük botránkozik meg, csak némelyek. 

Lk‐nál ezzel egy éppen ellentétes tendencia figyelhető meg, ő elő‐
szavához híven  (Lk 1,1‐4)  igyekszik minél precízebben  feldolgozni a 
rendelkezésére  álló  anyagot  és  ezzel  együtt  az  értelmezést  is meg‐
könnyíteni.  Történetünkhöz  kapcsolódva  csupán  egyetlen  javításra 
hívnám  fel  a  figyelmet,  ami  jól  érzékelteti  Lk  törekvését.17 A márki 
szöveget olvasva, meglehetősen nehezen értelmezhető a tető megbon‐
tásának a képe, hiszen tudjuk, hogy a korabeli Galileában a tető szal‐
ma‐agyag  keverékből döngölt  fedés  volt,  amit megbontani  (Mk  2,4) 
nem  igazán  lehetett,  legfeljebb  feltörni,  átfúrni,  átásni,  ez  esetben 
pedig  elkerülhetetlen  lett  volna,  hogy  a  bent  ülők  ne  vegyenek 
törmelék‐  és  porfürdőt.18  Lk‐ot  véleményem  szerint  zavarta  ez  a 
 
megjelenése ezen a helyen, hiszen ez éppen ezen elem tradicionális voltára utal és nem 
későbbi betoldásra (lásd Mead, „The Healing of the Paralytic”, 350). 

16 P. Fiedler, Das Matthäusevangelium, Stuttgart 2006, 214. 
17 Számos egyéb javítás is látható a lukácsi szövegben lásd in Bovon, Das Evangelium 

nach Lukas, 243kk. 
18 Érdekes H. Jahnow ehhez fűzött magyarázata, aki úgy véli hogy bár ez már elhal‐

ványult Mk feldolgozásában, de a tetőn keresztüli leengedésnek oka eredetileg a beteg‐
ségdémon kicselezése lett volna, akinek nem szabadott ismernie a ház bejáratát, nehogy 
visszatérjen a házba. (vö. H. Jahnow, „Das Abdecken des Daches Mc 2,4; Lc 5,19”, ZNW 
24 [1925] 155–58, ezt a véleményt feleleveníti és csatlakozik hozzá Gnilka, Das Evange‐
lium nach Markus, 97k). Erre a cikkre válaszol sok érdekes részletre felhívva a figyelmet 
S. Krauss,  („Das Abdecken  des Daches Mc  2,4;  Lc  5,19”, ZNW  25  [1926]  307–10)  aki 
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pontatlanság,  így  ő  már  cseréptetőről  ír,  amit  valóban  sokkal 
könnyebben meg  lehetett bontani  (Lk 5,19),19 mindehhez pedig az  is 
hozzátartozik,  hogy Mk  egy  palesztinai  házat  vett  alapul,  míg  Lk 
inkább  egy  a városokban  elterjedtebb,  cserepekkel, vagy kőlapokkal 
borított görög típusút.20

Összességében  elmondhatjuk,  sem  Mt‐nak,  sem  Lk‐nak  nem 
jelentett Mk normatív példaképet.21 A két szinoptikus szöveg vizsgá‐
lata azt mutatja tehát, hogy ezzel a módszerrel, vagyis a változtatások‐
ból  kiindulva,  nem  jutunk  közelebb  az  eredeti  hagyomány megha‐
tározásához, noha feltételezhetjük, hogy a márki írásba foglalás után, 
ezzel párhuzamosan  tovább  élt a  szóbeli  tradíció  is, ami  esetlegesen 
befolyásolhatta  a  másik  két  szinoptikust.  Ha  mégis  állást  kellene 
foglalni,  úgy  vélhetjük,  hogy  egy  organikus  apophtegmáról  beszél‐
hetünk  ez  esetben,  ami mindemellett  egy  norma‐csodához  kapcso‐
lódik. Ez azt jelenti, hogy Jézus a hagyományos normákat egy új nor‐
mával  helyettesíti22 —  ez  esetben  azt  az  elgondolást  írja  felül,  hogy 
csak  Isten  képes megbocsátani  a  bűnöket.  „Az  újszövetségi  norma‐
csodák a legtöbbször az apophtegmákhoz sorolódnak.”23

2.  MILYENEK A BULVÁRHÍREK? 

El  kell  fogadnunk,  a  történések  legkorábbi  elbeszélése Mk‐nál  talál‐
ható,  így  vizsgálódásunk  kiindulópontja  is  ez  a  szöveg  kell  legyen. 
Olvasva  a  történetet,  számos  érdekességre  lehetünk  figyelmesek, 
persze  csak  akkor,  ha  alaposan  szemügyre  vesszük  azt. A  teljesség 
igénye nélkül, említsünk itt most kettőt. Az egyikről már volt fentebb 
szó, a tető megbontása, „átásása” bizonyosan nem illik tökéletesen az 
elbeszélésbe,  hiszen  aligha  gondolható,  hogy  egy  ilyen  akció  köze‐
pette a port nyelő, házban helyet találó emberek ne menekültek volna 
ki az épületből. A másik meglehetősen nehezen elképzelhető helyzet, 
hogy  a  korábban  még  felhördülő,  szívükben  acsarkodó  írástudók 
reakcióját  írná  le  a  Mk  2,12:  „úgyhogy  ámulatba  estek  mind, 
 
rámutat, a  tető megbontása az ókori keleten egy egészen szokványos dolog volt. Mi a 
magunk  részéről  ugyancsak  elfogadhatóbbnak  gondoljuk  Krauss  véleményét  és  a 
Jahnow által előszedett indiai példákat inkább erőltetettnek. 

19 Érdekes magyarázattal áll elő ehhez kapcsolódóan S. Krauss. Véleménye szerint 
—  és  ez megint  csak  Lk  precizitását mutatja,  itt  nem  arról  lenne  szó,  hogy  a  tetőt 
bontották volna meg, hanem a  lapos tető cserepekkel borított mellvédét, hiszen azt Lk 
nem  állítja,  hogy  Jézus  a  házban  lett  volna.  Sokkal  valószínűbb,  hogy  a  lapos  tetőn 
voltak,  ahol  sokkal  kellemesebb  volt  a  klíma  is, mint  ahogyan  a  tömegnek  is  látnia 
kellett az eseményeket, ha ámulatba estek (ibid. 309k). 

20 Bovon, Das Evangelium nach Lukas, 244; Gnilka, Jesus, 117. 
21 G. Theißen, Urchristliche Wundergeschichten, Güntersloh 19906, 190. 
22 Ibid., 114. 
23 Ibid., 118. 
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dicsőítették  az  Istent…”, akik azon örvendeznének  ez  esetben, hogy 
épp az imént maradtak kínosan alul a vitában. Mégsem törjük ezen a 
fejünket,  mivel  az  eseményeknek  olyan  lendülete  van,  annyira 
plasztikusan képi  és  sodró,24 hogy  ezen  átsiklik  a  figyelmünk. Nem 
így van‐e ez a bulvárhírek esetében is? 

Jézus  rendkívül  provokatív. Már  azzal  bizonyítja  (Ő  vagy Mk?), 
hogy tudja kezelni az emberek kíváncsiságát, hogy a beteget meglát‐
va,  nem  elégíti  ki  a  nézők  és  az  olvasók  vágyát,  nem  a  gyógyítás 
következik,  hanem  rendhagyó  módon  a  bűnbocsánat  kijelentése. 
Biztosan tisztában volt vele, hogy kijelentése a bűnök megbocsátásáról 
megbotránkozást kelt majd a  jelenlévőkben25 — még tán akkor  is, ha 
nem  írástudók  az  illetők,  hiszen  a  normák  átlépése  az  antik  ember 
számára még  inkább  problémásnak  tűnt, mint  napjainkban,  hiszen 
számára  a  normák  világában  megjelenő  bizonytalanság  úgy  jelent 
meg, mint valamiféle  isteni hatalmak által okozott veszély. Csak an‐
nak a tudata volt képes enyhíteni ezt a nyomasztó érzést, ha biztosak 
lehettek benne, a normákat felrúgó cselekedet mögött maga Isten áll, 
amire  csak  Isten  dicsőítése  lehetett  a  válasz  (lásd Mk  2,12).26 Mint 
ahogyan az is egyértelmű, hogy egy kijelentéshez kapcsolódva, éppen 
azért, mert a bűnök bocsánatára csak Isten lehet képes, meg is kellett 
határoznia magát  a  beszélőnek, milyen  szerepben, milyen  funkció‐
jában  teszi  ezt? Erre  ad  feleletet  az Emberfia  titulus.27  Jézus Mk‐nál 
egyértelműen  működése  kezdetén  hívja  fel  magára  ezzel  a 
cselekedettel (botránnyal?)28 a figyelmet. Az a tény, hogy a gyógyítást 
a bűnök bocsánatának meghirdetése  előzi meg,  alapvető kérdésként 
veti fel, vajon lehet‐e bármiféle összefüggés az ember bűne és a beteg‐
ség között? Ez a gondolat ellentmondani  látszik az Újszövetség  taní‐
tásának, mint ahogyan már Jóbnak is kellemetlen perceket szerzett. Ez 
persze  nem  jelenti  azt,  hogy  ez  ne  lehetett  volna  ennek  ellenére 
elterjedt  nézet  még  Jézus  korában,29  az  azonban  biztosnak  látszik, 
hogy  az  Emberfia  és  az  ősegyház  is  határozottan  fellép  eme 

 
24 Vö. Williamson, Mark, 63. 
25  Vizsgálódásunk  szempontjából  ez  esetben  nem  igazán  lényeges  kérdés,  hogy 

vajon ez a bűnbocsánat korlátozott‐e  ([csak] a  földön), hogy  tényleg úgy kell‐e érteni, 
hogy  Jézusnak magának  nincsen  teljhatalma  ebben,  hanem  a  passzív  avfi,entai  Isten 
nevének körülírása lenne (vö. Kuhn, Ältere Samlungen, 56). Hiszen mi a kijelentés hatása 
felől  igyekszünk vizsgálni az elbeszélést, ez esetben pedig egyértelmű, hogy megbot‐
ránkozást  okoz. Azt pedig még  csak  egészen  elfogadható  érvelésnek  sem  gondolom, 
amit Ch. Meyers  fogalmaz meg, aki úgy véli, hogy az  írástudók ez esetben még  csak 
nem  is  JHVH  szuverenitását  védenék,  hanem  saját  szociális  hatalmukat  (Binding  the 
Strong Man, 155). 

26 Theißen, Urchristliche Wundergeschichten, 118. 
27 Boobyer, „Mark II,10a”, 116. 
28 Dóka, Márk, 40. 
29 Branscomb, „Mark 2,5”, 57. 
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gondolkodás  ellen  (vö.  Jn  9,2k),  hiszen  ez  lényegtelenné  válik,  ha 
abból  indulunk ki, hogy  Jézus váltsága mindent meggyógyít,  legyen 
az betegség, bűn, vagy a  legnagyobb ellenség, a halál. Ugyancsak az 
eset  kivételes  voltát  jelzi,  hogy  semelyik  gyógyítás‐történetben  ezen 
kívül szó sem esik vétkekről, vagy bűnökről, mintha azok következ‐
ménye lenne a testi kórság.30 Sőt, mint ahogyan sehol a zsidó tradíció‐
ban sem jelenik meg, hogy az Emberfia bűnöket bocsátana meg, úgy a 
keresztyénségen belül  is csak ezen az egy helyen találkozunk ezzel.31 
És az  is egyedülálló, hogy  Jézus  itt egy konkrét személynek bocsátja 
meg  a  bűneit,32  hiszen  váltságművére  mindenkinek  szüksége  van, 
vagyis mindenki bűnösnek számít. Bizonyosan az sem véletlen, hogy 
mindenféle  változtatás  ellenére, mindhárom  evangélista megőrzi  az 
írástudók reakciójának leírásában a blasfemi,a kifejezést. Ez a provoka‐
tív  felütés  Jézus  munkálkodása  elején  tehát  vagy  Jézushoz  nyúlik 
vissza, vagy Mk‐hoz, célja azonban mégiscsak az lehetett, hogy gyor‐
san elterjedjen a híre a Názáreti prófétának. Hasonló tendencia figyel‐
hető  meg  egyébként  Lk‐nál  is,  aki  elhagyja  az  ajtó  előtt  várakozó 
tömeget, mint ahogyan a Kaphernaum helymeghatározást  is, viszont 
első  alkalommal  ábrázolja  Jézust  farizeusok  és  törvénytanítók  (az 
5,21‐ben Mk‐tól  átveszi  az  írástudó  kifejezést)  társaságában,  akik  az 
egész  országból  érkeztek  hozzá  (Galilea,  Júdea  és  Jeruzsálem),  és 
éppen  előttük  hangzik  el  ez  az  egyedülálló  kijelentés.  Egy megdöb‐
bentő  cselekedettel  együtt  jár  ugyanis  a  hírnév,  a  botrány  az  is‐
mertséggel,  a  megbotránkozás  a  kíváncsisággal  —  és  igen,  Isten 
Fiának,  az  Emberfiának  bűnbocsánata  a  gyógyulással.  Vajon  nem 
ugyanezen módszerrel dolgozik‐e a bulvársajtó is? 

„Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsátattak a bűneid! 
— vagy azt mondani: Kelj  fel,  fogd az ágyadat és  járj!?”  (Mk 2,9) A 
válasz  elég  egyértelműnek  tűnik: mondani  sokkal  könnyebb,  hogy 
megbocsátattak  a  bűneid,  hiszen  annak  nincsen  látható  eredménye, 
bezzeg  ha még  fel  is  kelne,  és  venné  az  ágyát. Na  az már  valami, 
annak már  lenne hírértéke. Azzal már  fel  lehetne kerülni a címlapra 
bármilyen sajtótermékben. Ahogyan fentebb már láthattuk, nem ez az 
apophtegma,  ami  köré  épül  a  történet,  ámde  hatásosságában  ez  a 
kérdés  sem  marad  el  attól.  Jézus  éppen  az  emberi  gyengeséget, 
ostobaságot használja fel,33 amit látunk, ott egyértelműen kisebb esélyt 

 
30 Vö. Fiedler, Matthäusevangelium, 215. 
31 Lásd Kuhn, Ältere Samlungen, 57; Ugyanakkor  tagadhatatlan, hogy a korai egy‐

házban az Emberfia méltóságjelző Jézus Krisztus természetfelettiségét hivatott kifejezni, 
aminek szerves  része volt a bűnök bocsánata  is — mint ahogyan  Jézus  teljes küldeté‐
sének is (vö. Boobyer, „Mark II,10a”, 117). 

32 Gnilka, Das Evangelium nach Markus, 99. 
33 Mások szerint, itt egyfajta a minore ad maiorem érvelésről lenne szó: ha a könnyeb‐

bet  képes megtenni,  akkor  jogosan  tételezhetjük  fel,  hogy  a  nehezebbre  is  képes. Az 
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adunk a csalásnak, mint ami  láthatatlan — pedig ez esetben az  igazi 
ajándék  láthatatlan! Ahogy a  reklámszlogen mondja: „Nekünk bizo‐
nyíték  kell,  nem  ígéret!”.  És  ismét  ott  járunk,  ahol  a  bulvársajtó  is 
képes ráharapni egy hírre. 

Ugyancsak jellemző a bulvárra, hogy olyan képekkel dolgozik, ami 
mindenki  számára  közérthető,  hiszen  népszerűségét  éppen  annak 
köszönheti,  hogy  nem  kell magfizikusnak  lenni  ahhoz,  hogy  hihe‐
tetlenül  mélyenszántó  gondolatokkal  legyünk  gazdagabbak,  a 
maghasadásról,  amit  lehetőség  szerint  egy  ebben  nyilván  szakte‐
kintélynek számító szőke modell oszt meg velünk. Szerencsére azért 
ennyire nem alacsonyodik  le a Szentírás, amikor elmond egy csoda‐
történet. Ámde az jól megfigyelhető, hogy a fentebbi példához hason‐
lóan  olyan  képvilágot  alkalmaz,  ami  könnyen  érthető  és  jól memo‐
rizálható.  Ez  pedig  nem meglepő,  hiszen  a  béna meggyógyításáról 
szóló  történet  írásba  foglalása  előtt  nyilván  szóbeli  hagyományozás 
útján terjedt, ami a hagyományt továbbadók memóriájára éppen úgy 
épített, mint  a  hallgatóság  jártasságára,  az  elbeszélésben megjelenő 
motívumokban  és  formákban.  És  ezen  az  írásba  foglalás  sem 
változtatott nagymértékben, noha a személyes stílus alkalmazására ez 
esetben  sokkal  nagyobb  az  esély,  mint  az  élő  szavas  hagyomá‐
nyozásnál.34

Végül, de nem utolsó sorban, ugyancsak  jellemző a bulvársajtóra, 
hogy  a  sikeres  sztori  érdekében hajlandó még  a  lényegről  is  lemon‐
dani, mellőzni a  legfontosabbat, amivel a  történet  tanúságul szolgál‐
hatna. Teszi ezt nyilván azért, mert nem az emberek gondolkodtatását 
célozza meg, hanem csupán a  felületet karistolja. Ez nem  így van az 
evangéliumokban,  de  az  azért  feltűnő,  hogy  a  nézőközönség  reak‐
ciójában  esetenként ugyanez  a  tendencia  jelenik meg. Véleményünk 
szerint ezt  jól érzékelteti a mátéi elbeszélés, ahol a közönség reakció‐
jában nyoma sincsen a  felismerés szikrájának: „dicsőítették az  Istent, 
aki ilyen hatalmat adott az embereknek”, hiszen itt nem arról van szó, 
hogy általában az embereknek adatott ez a hatalom,35 de nem  látnak 
túl az orrukon és nem ismerik fel Jézusban Isten Fiát, noha ekkor már 
meglehetősen  sok  csodáról  tudunk  az  első  evangélium  elbeszélése 

 
viszont  megint  csak  bizonyos,  hogy  az  ember magában  egyikre  sem  képes,  sem  a 
gyógyításra, sem a bűnök bocsánatára. A „lehetetlen” másutt is bizonyít „még lehetetle‐
nebbet”  (vö. Mk  10,25par. Lk  16,17)  és  itt  is  az  euvkopw,teroj kifejezés  szerepel  (Dóka, 
Márk, 43). 

34 Theißen, Urchristliche Wundergeschichten, 194. 
35  Ehhez  a  kérdéshez  feltétlenül  meg  kell  említenünk  azt  a  tényt,  hogy  egyik 

evangélium  sem  tud  egyébként  arról, hogy az  embernek  ilyen hatalom adatott volna 
(lásd Branscomb, „Mark 2,5”, 54). 



KÓKAI NAGY VIKTOR 42

szerint  (lásd Mt  8).36 Erre persze kihúzhatjuk magunkat,  és büszkén 
mondhatjuk, mi már átlátunk ezen, számunkra minden érthető, és a 
részletek sem maradnak rejtve. Pedig a csodálatos gyógyulás mellett 
észre  sem  vettük,  Jézus  úgy  válaszol  az  írástudók  kérdésére,  hogy 
azok ki sem mondták azt, csak gondoltak rá az ő szívükben… Jóllehet, 
ez is csoda, hiszen az Ószövetségben Isten az, aki a szívek gondolatát 
ismeri. Az írástudóknak, ha valóban mesterei a szakmájuknak, rögtön 
látniuk kellett volna, nem egy egyszerű emberrel állnak szemben. De 
hiába, az események  sodró  lendülete, akárcsak a médiában, az  ilyen 
részletekről elvonta a figyelmüket — tegyük a szívünkre a kezünket, a 
miénket is! 

3.  ÖSSZEFOGLALÁS 

Mindezen  fejtegetésünk  lényegét  talán  abban  foglalhatnánk  össze, 
Jézusról  magáról  elképzelhető,  hogy  tanítása  terjedése,  személye 
ismertté  válása  érdekében  esetleg  alkalmazta  azokat  az  eszközöket, 
amelyeket ma használnak a médiumok, viszont a tradíció továbbadói‐
ról biztosan állíthatjuk, hogy alkalmazták ezeket a fogásokat. Hogy ez 
jó vagy rossz, azon lehet vitatkozni, egy azonban bizonyosnak látszik, 
működött  —  mint  ahogyan  ma  is  működik.  Egy  nagyon  fontos 
különbségtételt  azonban  mindenféleképpen  tennünk  kell.  Erre  a 
különbségre éppen az apophtegma irányítja rá a figyelmünket, hiszen 
abban  egy  olyan  tanítás  szólal meg,  ami döntően megváltoztatja  az 
életünket. A felületes olvasó leragad a ténynél, a béna felkel, veszi az 
ágyát és hazamegy — csodálatos gyógyító  járt közöttünk. De akinek 
van  szeme az olvasáshoz,  annak  figyelmét  inkább  ragadja meg  ez a 
mondat:  „az Ember Fiának van hatalma bűnöket megbocsátani  itt  a 
földön”  (Mk  2,10).  Ha  pedig  ez  az  üzenet  eljutott  hozzánk —  és 
hiszem, hogy  ez  így  történt —  akkor  lehet‐e kárhoztatni a műfajt,  a 
stíluselemeket,  vagy  ezek  alkalmazását,  nem  inkább  arról  van  szó, 
hogy  ha  ez  elkerülte  a  figyelmét,  akkor  a  hiba  az  ön  készülékében 
van? 
 
 

 
36 Máshogyan értelmezi ezt P. Fiedler, aki a bűnbocsánat kapcsán megjegyzi, hogy 

Mt‐nál hangsúlyosan passzívban áll az ige, így Istentől adatik a bűnbocsánat és valóban 
az  embereknek  adatna  ez  a  hatalom,  akik  nem  mások,  mint  a  mátéi  gyülekezet 
(Matthäusevangelium, 215). 
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