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A királyeszme a nyolc boldogságban
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TARTALOM : 1. A  nyolc boldogság helye a Máté evangéliumban; 2. A  boldog
mondások értelmezésének nehézségei; 3. Máté szerkesztői munkája, és a boldog
mondások eredeti megfogalmazása; 4. A  ‘szegény’, ‘éhező’ és ‘síró’ szavak elem
zése; 5. A z Ó kori Kelet királyeszméje; 6. Az Ószövetség messiás-király eszméje; 
7. A  szegények boldogsága a királyeszme fényében; 8. Máté erkölcsi értelmezése

Jézus igehirdetésének központi témája az Isten országa meghirdetése. Az Is
ten országának, helyesebben az Isten királyságának fogalmát nem érthetjük 
meg az Ókori Kelet és az Ószövetség királyeszméjének ismerete nélkül. Ez 
a rövid írás a Máté evangéliumában szereplő nyolc boldogságot, különösen 
is az elsőt vizsgálja ennek a királyeszmének a segítségével. Ezáltal közelebb 
kerülhetünk Jézus örömhírének helyes megértéséhez, valamint az ókori ki
rályeszme evangéliumi beteljesedését is szemügyre vehetjük.

Tanulmányunk a nyolc boldogság kutatásában beállt jelentős irányvál
táshoz csatlakozik. Míg a régebbi exegézis általában erkölcsi értelmezést 
adott a boldogmondásoknak (‘boldogok az irgalmasok’ ezt jelenti: ‘legyetek 
irgalmasok’, és majd jutalmat kaptok érte), addig Chester C. McCown,1 Y. 
de Montcheuil2 és Jacques Dupont3 felismerései világossá tették, hogy a 
boldogmodások az Isten királyságának meghirdetései, és jelentésüket főként 
az Ókori Kelet királyeszméjének hátterében érthetjük meg.

1. A nyolc boldogság helye a Máté evangéliumban

A Máté evangélium szerkezetét Jézus öt nagy beszéde határozza meg. Min
degyiket egy hasonló mondat zárja le mint a hegyi beszédet a 7,28-ban: Kai 
éyévexo őxe éxéXeaev ó ’lTiaoűq xoüq Xóyout; xoúxoq („Történt pedig, hogy 
amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket..”). Pontosan ugyanezeket a

1 M c C o w n , C.C., „The Beatitudes in the Light of Ancient Ideals” JB L  46 (1927) 50-61.
2 D e MONTECHEUIL, Y., L e Loyaume e t  ses ex igences (Paris 1957).
3 D ü PONT, J . ,  L es  Beatitudes. I. L e p ró b á m é littéraire. L es deux versions du Sermon su r le m ontagne e t des 

Béatitudes. II. L a  B onne nouvelle. III. L es Évangelistes. (Paris 19692; 19732).
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szavakat halljuk minden beszéd végén (Mt 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). Az utol
sónál még hozzáteszi: rcávtaq („mindezeket a beszédeket”).

Ezáltal Máté Mózeshez hasonlítja Jézust, aki új Tórát ad,4 a végső kinyi
latkoztatást. A Mózes öt könyvére való utalást W. Bacon ismerte fel ezt elő
ször a „Die fünf Bücher des Mattháus gégén die Juden” című cikkében.5 Má
té főleg Jézus tanítását ill. az „új erkölcs” szempontját teszi hozzá Márk 
evangéliumához, amelyet fő forrásaként felhasznál. Ezt hiányolta Márknál. 
Máté szerint az is örömhír, az is az evangélium lényegéhez tartozik, hogy 
Krisztus megtanított és erőt ad Istennek tetszőén élni.

A hegyi beszéd úgy kezdődik, hogy Jézus felmegy „a hegyre”. A termé
szetes megfogalmazás ‘egy hegyre’ vagy pedig (hogy egy példát vegyünk) ‘a 
Tábor hegyre’ lenne. A kicsit különös „felment a hegyre” fogalmazás a 
Sínai-hegyre utal. Jézus felment a pár excellence hegyre, a kinyilatkoztatás he
gyére. Máté 10 boldogságmondást hoz (9x „Boldogok”, végül: „Örüljetek és 
ujjongjatok”).6 Ezzel azt hangsúlyozza, hogy Jézus új tízparancsolatot, új 
törvényt ad.

Lukácsnál is megtalálható ugyanez a (Q forrásból származó) ún. ‘hegyi’ 
beszéd, de ott úgy szerepel, hogy Jézus imádkozott, s utána lejött a hegyről, 
és egy síkságon mondta el a beszédet (Lk 6,17). Valószínűleg a síkság volt a 
beszéd eredeti helyszíne a Q forrásban, amit Máté megváltoztat. Az új Mó
zest az új Sínai hegyen akarja bemutatni. Máté Jézust más helyeken is úgy áb
rázolja, mint az új Mózest. így például a gyermekségtörténetben. Ahogyan 
Mózes születésekor a fáraó megölette a fiúgyermekeket, úgy a gyermek Jézust 
is halálra keresi Heródes, és megöletik helyette a betlehemi fiúgyermekeket. 
Jézus, éppúgy mint Mózes, megmenekül, s azután Egyiptomból jön, mint 
ahogyan Mózes Egyiptomból vonult ki.

Ugyanez a Mózes-motívum jelenik meg itt a hegyi beszéd elején is: Jézus 
felmegy az új Sínai hegyre, és új törvényt ad. Máté a beszéd helyszínének 
módosításával nem meghamisítja az eseményt, hanem az esemény mélyebb 
jelentését, igazi horderejét ábrázolja.7 Máté evangélista azt látta, hogy Jézus

4 Már az evangélium eleje (Mt 1,1: píf&cx; yevéoecoq) utal a Teremtés könyvére.
5 LÁNGÉ (ed.), Mattháus-Evangélium  (1919), 41-51.
6 A z utolsó 3 boldogságmondás tematikus alapon (ui. mindhárom az üldözésekről szól) 

való egyesítése a középkori bibliamagyarázat (többek között Aquinói Szt. Tamás) öröksége.
; Talán meglepő számunkra, hogy Máté ilyen szabadon megváltoztatja a beszéd helyszí

nét síkságról egy hegy tetejére. Azért olyan szabadok az evangélisták egyes történetek elme
sélésekor, mert a régi keleti ember másképp mondja el ugyanazt, mint egy modern nyugati. 
Mas volt a történelemről és az igazságról való felfogásuk, mint egy modern nyugati civilizá
cióban élő emberé. Ma egy eseményt így mondanánk el: „Március 28-án reggel hét órakor az 
Astoriánál, egy CD 28-32-es rendszámú, 60 km/h sebességgel közlekedő Wartburg személy- 
gépkocsi a kanyarban jobbra befordulva elütötte Kiss Béláné hetvenkét éves budapesti lakost, 
aki három percen belül belehalt sérüléseibe.” Mi ezt tartjuk egy korrekt beszámolónak arról,
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új Törvényt ad. Ő az új Mózes. Ha a síkságon is állt (ahogyan a Q forrás 
hagyományozta az eseményt), valójában fent állt a kinyilatkoztatás hegyé
nek tetején, felment az új Sínai-hegyre. Máté az új Izraelt látta megszületni 
ott, az új Sínai-hegy alatt. Ezt a látást akarja átadni az evangéliumával. Ami
kor átfogalmazza a körülményeket, akkor azt írja le, ami a mélyben való
ban megtörtént.

Jézus a mátéi ábrázolásban nem is annyira Mózessel azonos, hiszen Mó
zes nem beszélt a hegyen, hanem csupán átvette a Törvény tábláit. Ott Isten 
beszélt. A boldogságok meghirdetésével Jézus ad kinyilatkoztatást a hegy
ről. Máté Jézust Istennel állítja párhuzamba. A „Hallottátok, hogy monda
to tt ..” kifejezés szenvedő igealakja passivum divinum,8 s a jelentése ez: „Isten 
mondta a régieknek, én viszont azt mondom nektek...” Itt is Istennel áll 
párhuzamban a törvényt hirdető Krisztus.

2. A boldogmondások értelmezésének nehézségei

Jézus prédikációjának az egyik legfontosabb része a boldogmondások, s mé
gis nagyon sokszor félreértjük, nem értjük őket. Általában erénylistának 
szoktuk értelmezni. Azt a kijelentést, hogy „Boldogok a tisztaszívűek”, így 
értjük: legyetek tiszta szívűek, és akkor jutalmat kaptok. A „Boldogok a 
lelki szegények” azt jelenti, hogy legyetek lelki szegények. Hogy miért pont 
így fogalmaz Jézus, ezen nem nagyon szoktunk elgondolkodni. A ‘boldo
gok’ felkiáltást pusztán formai, díszítő elemnek tartjuk. Három boldogság 
azonban kilóg ebből a sorból, ebből a fajta értelmezésből. Az hogy valaki 
szegény, sír, vagy éhezik, az nem erény, és nem jár érte jutalom. S pontosan 
ez a három boldogság a legeredetibb, legfontosabb. A Q forrásban, amiből 
Máté és Lukács (Lk 6,20s) is merített, ez a három boldogság így együtt sze
repelt. Szerepelt a Q-ban még egy negyedik boldogság is („Boldogok vagy
tok, ha gyaláznak titeket az emberek...”), ennek megfogalmazása ’azonban 
erősen ősegyházi, ezért egyenlőre nem tárgyaljuk. A három nem erkölcsi 
jellegű boldogság mondás (‘szegények’, ‘sírók’, ‘éhezők’) Jézus egy eredeti 
prédikációjának emlékét őrzi, valaha így együtt hangzott el a három.

hogy mi történt. A  keleti ember ugyanezt így mondta volna el: „Meghalt az anyám. Megha
sadt az ég, és azóta nem ragyognak a csillagok.” Azt, hogy igazából mi történt, azt minden 
bizonnyal ez a második beszámoló mondja el jobban. Nem a felszínt mondták el a keleti 
emberek, hanem a mélyet.

8 Olyan szenvedő igealak, amely igének cselekvő alanya Isten. Isten nevét a Jézus korabe
li zsidóság tiszteletből nagyon ritkán ejtette ki, és ezért Isten cselekvéseit gyakran szenvedő 
igékkel fejezték ki, az alany (Isten) megnevezése nélkül.
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3. Máté szerkesztői munkája, és a boldogmondások eredeti megfogalmazása

Az említett négy Q-ból származó boldogmondáson felül a többi boldog
ságmondást Máté más forrásokból szedte össze, s fűzte az előző háromhoz, 
így például az 5,5 („boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet”) a Zsolt 
37,11-ből származik. Jézus gyakran használta a boldogság-mondás műfaját 
(pl. „Boldog a ti szemetek mert lát”; „Boldog aki hallgatja és meg is tartja Is
ten igéjét”; „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek...”), így Máténak 
volt honnan merítenie.

Máté új tízparancsként, törvényként értelmezi a nyolc boldogságot. En
nek a háromnak is lelki értelmet ad. A ‘szegények’-hez hozzáteszi, hogy ‘lé
lekben’ szegények. A ‘lélekben szegény’ szókapcsolat értelmezésénél a hé
ber (és az arám) nyelv egy sajátosságából kell kiindulnunk.9 Mivel a héber 
nyelvben kevés az elvont melléknév és főnév, ezért elvont fogalmakat gyak
ran a „szív” Ül. „lélek” szónak egy hétköznapi tulajdonságot jelölő szóhoz 
való hozzáfűzésével jelez. így a Példabeszédek könyvének kifejezése: „ala
csony lelkűek”, Ül. „lelkűkben alacsonyak” (Péld 16,19: m i bsü), értelme a 
következő. Az alacsonyságot átvitt, lelki értelemben kell érteni: alázatos, 
nem gőgös. Ennek az ellentéte a „magas lelkűek” kifejezés (Préd 7,8: 
m i m ;), azokra utal, akik nagyképűek. Mind a kétszer a hozzátétel a mi 
(7iv£í>(rcx). A „megvert lelkűek” kifejezésben (íz 66,2: mi nro) a lélek szó arra 
utal, hogy a megvertséget átvitt, lelki értelemben kell felfognunk. Éppígy az 
„ütött, lelkűek” (Zsolt 34,1-9: m i ’XDI; LXX xa7tetvoí = alázatosak, kicsik) és 
a „megtört szívűek” (íz 65, 14) kifejezésekben a ‘szív’ vagy ‘lélek’ szó hozzá
tétele, azt jelenti, hogy nem fizikai ütésről, vagy alacsonyságról, hanem egy 
lelki-erkölcsi tulajdonságról van szó. A mátéi „lelki szegény” is azt jelenti, 
hogy a szegénységet átvitt, lelki értelemben kell érteni: akinek a lelke aláza
tos, kicsi, aki Istenre szorul, aki nem gőgös. Az szegény lelkileg, aki tisztá
ban van azzal, hogy rászorul Istenre és másokra. Eckhart mester szép ma
gyarázata szerint az a lelki szegény, aki semmit sem akar, semmit sem tud, 
semmit sem birtokol.10

Máté az ‘éhező’-höz is hozzátesz egy szót. Az ő megfogalmazása szerint 
az boldog, aki éhezi (és szomjazza) „az igazságot”. A zsidóknál az igazság 
(npmf) azt jelentette, hogy valaki igaz, szent ember (p’lK; vö. Mt 5,20: „Ha 
igazságotok -  azaz életszentségetek -  nem múlja felül a farizeusokét..”). 
Éhezni az igazságot azt jelenti, hogy vágyom arra, és mindent megteszek 
azért, hogy Istennek tetszőén élhessek, igaz emberré válhassak. Ez a fajta 
éhezés sokszor szerepel a Szentírásban. A ‘bölcsességre éhezni’ (Sir 24,21),

9 Máté ugyanis sémita módon gondolkodik és fogalmaz.
10 MeisterEckharts Schnften undPredigten (ed. H. Büttner; Jena 1923), 180-085.



KIRÁLYESZME A  NYOLC BOLDOGSÁGBAN 81

azt jelenti: teljes erőből keresni a bölcsességet, tehát tenni is érte. Fiion is 
használja a kifejezést az ‘erényeket (ápétr]) éhezni’ szókapcsolatban (Poster 
Cain 172). Máté tehát lelki, erkölcsi értelmet ad az éhezésnek is.

A sírás az egyetlen, amit Máté nem fogalmaz újra, hanem változatlan 
formában vesz át a Q forrásból. Az egyházatyák később ennek is lelki ér
telmet adtak. Azt mondták, hogy itt nem világi szomorúságról van szó. 
Origenész szerint például Jézus itt a saját és a mások bűnei felett való szo
morúságra utal (Comm. Ps. 37,7).

Eredetileg azonban úgy hangozhattak el a boldogság mondások, ahogyan 
Lukács is idézi őket: „Boldogok a szegények, övék a mennyek királysága. 
Boldogok az éhezők, mert majd jóllakatnak. Boldogok a sírók, mert megvi- 
gasztaltatnak.” A ‘jóllakatnak’, ‘megvigasztaltatnak’ szenvedő igealakjai ún. 
passivum divinum-ók, a jelentésük: Isten majd jóllakatja őket, vigasztalást ad 
nekik. A ‘mennyek országa’ kifejezés nem a mennyországot jelenti. A ko
rabeli zsidó szóhasználatban gyakran használták a ‘mennyek’ szót az Isten 
nevének kifejezésére. Mivel tiszteletből nem akarták Isten nevét kiejteni, 
ezért más szavakkal helyettesítették (a név, a hely, az egek).11 Helyesebb a 
kifejezést Isten királyságának fordítanunk. Isten királysága az, amikor és 
ahol Isten király. Amikor és ahol Isten akarata megtörténik, végre nem csak 
a mennyben, hanem itt a földön is. így imádkozzuk a Miatyánkban: „Jöjjön 
el a te királyságod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a föl
dön is”.

Maga a boldogságmondás (makariszmosz) ismert műfaj az Ószövetség
ben. Főleg a bölcsességi irodalomban gyakori (Péld 3,13; 8,32.34.35; Bölcs 
3,13, stb.). Általában egy tettet és annak eredményét állítják ezek a mondá
sok párhuzamba: „Boldog az az ember, aki bölcsességet talál, mert drágább 
az minden gazdagságnál” (Péld 3,13). Az apokaliptika is használja a boldog
ságmondás műfaját. Itt a jutalom mindig eszkatológikus, a végső időben a 
kiválasztottaknak osztályrészül jutó boldogságra utal. A tett, az erény álta
lában rövidebb megfogalmazásban szerepel az apokaliptikus mondásokban, 
mint a bölcsességi makariszmoszok esetében, vagy akár teljesen ki is van 
hagyva: Boldogok vagytok, mert majd ez és az történik veletek (vö. Jel 22,7.
14). ..................................................

Jézus boldogságmondásai tehát ezt a műfajt követik. Van azonban egy
két újdonságuk is. Jézus egy sorozatot mond el, míg Ószövetségben legfel
jebb két boldogságot találunk egymás után. Újdonság az is, hogy megszólít
ja a hallgatókat, tehát nem általánosságban beszél az erényes emberekről,

11 A  héberben (és az arámban) az ég szó mindig többes (pontosabban kettes) számban 
szerepel. A  magyar (és sok más) nyelv is ismeri az ég szó Istenre vonatkoztatott használatát 
(pl. ‘az ég akarata’).
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hanem azokhoz szól, akik éppen ott vannak. Az is egyedi, hogy ennyire pa
radox a jelen cselekedet, vagy állapot, és a jövőbeli jutalom kapcsolata: a 
szegényeket, a sírókat, az éhezőket mondja boldognak.

4. A ‘szegény’, ‘éhepő’ és 'síró’szavak elemzése

De miért is boldogok akik éheznek, a szegények, a sírók? Jézus egy társa
dalmi réteget emel ki, és rájuk mondja, hogy boldogok?

A nyugati nyelvekben a szegény szót általában a kevés-bői eredeztetik, 
így a latinban például paucus-kevés, pauper-szegény. Görögül két szó is van a 
szegénységre: 7tévr|<;, akinek fáradozni kell, fáradozó. Már az is nagy nyo
morúságnak számított, ha valakinek dolgoznia kellett. A gazdagok általában 
nem dolgoztak az ókorban. A másik a Ttxcoxóq: „elrejtőző”. Ezt a szót hasz
nálták a koldusokra, a valóban nyomorultakra, akiknek szégyellniük kellett 
a szegénységüket, s bujkáltak. A LXX-ban ez a szó egy gazdagabb jelentést 
kap, mert gyakran az ’ii) fordítása. Az 'VJ igéből képzett melléknév (adjectimm 
verbale), szó szerint azt jelenti: „meghajlott, meggörbített ember”. A keleti 
nyelvekben a szegény az, akit megtaposnak, akin átgázolnak, akinek mindig 
hajlongania kell ura előtt, akinek nincs lehetősége arra, hogy a jogait meg
védje, akivel bárki bármit megtehet. Az ’3i> elsősorban szociológiai fogalom. 
A megalázott, az elnyomott réteget jelenti.

A szomorúságra is két szava van a görögnek: egyrészt a Áúnn, ez egy álla
potszerű szomorúság, a másik a rcévfkx;, ami a szomorúság külső kifejezéseit 
jelenti. Akkor használják amikor kitör a szomorúság az emberből, már nem 
tudja magában tartani. Ehhez tartoznak a könnyek, a jajkiáltás. Ez is mélyebb 
értelmet kap a Hetvenes fordításban, mert gyakran a héber bnx (‘gyász’) szót 
is ezzel fordítják. Nem csak a szomorúságra, hanem a gyászolók j aj kiáltására 
is ezt a szót használják.

A görögben a netváco ige annyit jelent, hogy éhes valaki. A LXX viszont 
nagyon gyakran a Din (‘éhínség’) szót is ezzel fordítja (vö. Tér 41,55), amire 
pedig a görögnek van egy külön szava (Át|ió<;). így a neiváco a LXX-ban in
tenzívebb tartalmat nyer, az éhínséget, az éhezést is kifejezi. ‘Éhezők’ 
(rceivmvTEq) azok, akinek nincs meg a holnapi betevő falatjuk. Tehát Jézus 
azt mondja, hogy boldogok a megtaposottak, a megalázottak, a jajveszéke- 
lők, és az éhezők.

Mind a három kategória ugyanazt jelenti, ugyanarról a társadalmi cso
portról van szó. Az Ószövetségben gyakran együtt is szerepelnek: szegé
nyek, börtönök lakói, süketek, vakok, gyászolók, megtört szívűek, sánták, 
az özvegyek, az árvák, az elnyomottak és a menekültek (vö. íz 61,1). Ez az a 
kategória, akiket Jézus boldognak hirdet. Lehet hogy ezek az emberek jám
borok, de ez nincs külön megemlítve. Nem az az oka boldogságuknak, 
hogy jobbak, mint a többi. Nem bennük van a boldogságuk oka: „Boldo
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gok vagytok, ti, szegények, mert tiétek Isten királysága.” Olyan természetű 
az Isten Királysága, hogy őket boldoggá teszi. A boldogmondások igazi ér
telmét éppen ezért a királyeszme segítségével közelíthetjük meg.

5. A% Ókori Kelet király eszméje

Az ókori keleten a királyoktól elsősorban azt várták, hogy a nyomorultakat 
segítsék, a szegényeket az árvákat, az özvegyeket megvédjék. Idealizálták a 
királyt.12 A királyokat pásztornak nevezik, néha még anyához is hasonlít
ják. Azt remélik a királytól, hogy igazságot teremt. A keleti ember számára 
az igazság fogalma nem egyszerűen jogegyenlőséget jelentett, mint a nyugati 
gondolkodásban. Keleten tudták, hogy attól, hogy az erősnek és a gyengé
nek ugyanolyan jogai vannak, még nem lesz esélyegyenlőség. Az az igazság, 
amikor a gyengét hathatósan megvédik. A király akkor igazságos, ha a sze
gény mellé áll, és a jogait megvédi, az erőset pedig visszaszorítja. 
Hammurabbi törvényoszlopán olvashatjuk (Kr. e. 1728-1686):

„Ölemben hordoztam Sumer és Akkád népét, oltalmamban felvirágoztak, bé
kében kormányoztam őket, erőm oltalmába helyeztem őket, hogy az erős ne 
nyomhassa el a gyengét, s igazsága legyen az özvegynek és árvának, hogy iga
zságosság legyen biztosítva az elnyomottaknak.. ” (24,48-79)

A király itt anyaként értelmezi feladatát. Ölében hordozza népét, és a sze
gényeket védi. Akkád nyelven, ahogyan a törvényoszlop íródott, igazságot 
tenni azt is jelenti: adósságot elengedni.13 Jól tudták, hogy a szegényt aki el
adósodott, már sokféleképp kifosztották, és ha most a gazdag az adósságát 
elengedi, akkor nem jótékonyságot gyakorol, hanem a kötelességét teszi, 
akkor áll helyre az igazság.

Asszurbanipál (Kr.e. 668-631) trónralépése kapcsán ezt írják:

„Jog napjai, igazság esztendei, bőséges esők. Azoknak, aki vétkeikért halált 
érdemeltek, uram, a király visszadja az életet. Akik évek óta börtönben vol
tak, szabadon engedted őket. Akik régóta betegek voltak, meggyógyultak, az 
éhezők jóllaktak, a soványak meghíztak, a mezíteleneket felruháztad.. ”14

Amikor egy jó király uralomra lép, mintha visszatérne az aranykor. Re
ménység támad a világnak.

Az Ugariti „Keret” legenda (Kr.e. XIV. sz.) leírja, amint a király (Keret) 
fia, Jasszib, fellázad az apja ellen, s ezt veti a szemére:

12 Ahogyan a magyar népi hagyomány is teszi ezt ‘az igazságos Mátyás’ alakjának ideali
zált képe segítségével.

13 O ppe n h e im , A.L., „Babylonian and Assyrian Historical Texts”, in ANET, 269.
14 SCHRADER, E. - ZlMMERN, H. - WlNKLER, H., Die Keitinschriften und das Alté Testamenf, Ber

lin 19023, 380-381.
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„N em  ítélté l az özvegyn ek , nem  szolgáltattál igazságot a boldogtalannak, nem  
üldözted  azokat, akik  k ifosztják  a szegényt, nem  tápláltad az árvát, aki előtted  
állt, s az özvegyet, aki m ögötted vo lt. N em  vo ltá l testvére a betegnek, sem tár
sa k ín ja inak  ágyánál” (TI. tab., 6. col., lin. 33-34).15

Méltatlan a királyságra az, aki nem érez együtt a szenvedővel, s aki nem tud
ja megvédeni. Csak az méltó hatalmat gyakorolni, aki valóban pásztora 
népének, akinek fáj a népe fájdalma.

Egyiptomban IV. Ramszesz fáraó trónralépésekor (Kr.e. XII. sz.) ezt kiál
tották:

„Boldog nap! A z  ég és a fö ld  ö rvendeznek, m ert te vagy E gyiptom  hatalm as 
ura. A k ik  m enekü ltek  vo ltak , visszatérnek városaikba, akik  e lre jtőztek , elő
jön n ek  ism ét, aki éheztek, vígan jó llakn ak  m ost. A k ik  szom jaztak, b o rtó l ré
szegek. A k ik  m ezítelenek vo ltak , fin om  lenvászonba ö ltözkö d n ek . A k ik  b ö r
tön ben  vo lta k , visszakapták szabadságukat. A k ik  szom orú ak  vo lta k , m ost íme 
örü ln ek . A k ik  lázadásokat szítottak , m ost békésekké vá ltak . A  N ílus magas 
vizei k iárad tak  barlangjaikból, h o g y  felfrissítsék népem  szívét.” (T orinói 
O sztrák on ).16

Amikor egy jó király jön, az egész világ ujjong. A szegények reménye betel
jesedik.

6. Ószövetség messiás-király eszméje

Izrael is ezt várta, elsősorban magától Istentől. Istent királynak nevezte, aki 
a gyöngét védi:

A z  Ú r  m egszabadítja a fog lyokat, az Ú r  a vakokat látókká  teszi, az Ú r  fö lem e
li a lesú jto ttakat, az Ú r  m egoltalm azza a jövevén yeket, fe lkaro lja  az özvegyet 
és az árvát, de elpusztítja  a bűnösök útjait. K irá ly  az Ú r  m in d örök k é.” (Zsolt 
146,7-10)

Az, hogy Isten király, azt jelenti, hogy a szegényt megvédi. Úgy király az Is
ten, hogy a szegény boldog lehet. Izrael alapélménye Istennel kapcsolatban 
az, hogy a rabszolgaságból kimentette őket, neki drága volt a rabszolgák vére. 
Akiket nem tartottak embernek, akiket eltapostak, Isten azok mellé állt. Isten 
védője a gyöngének:

„A z  elveszettet m egkeresem , az eltévedtet hazavezetem , a sebesültet b ekö tö
zöm , a beteget fö lerősítem . D e a kövéret és az erőset elpusztítom . Én fogom  
terelgetn i őket igazsággal.” (Ez 34,16)

15 VIROLLEAUD, C h ., „Le roi Keret et són fils”, in S y r ia ll  (1941), 105-136.
16 P r jt c h a r d , J.B., Anáent Near Eastem Texls, Princeton 1969, 378-79.
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Úgy pásztor az Isten, hogy a gyöngét védi, az erőseket, akik eddig bántották 
a gyöngéket, elpusztítja.17 Ezt várja Izrael minden földi királytól is, mivel a 
király Isten helyettese, Isten törvényét valósítja meg a földön. Úgy kell 
uralkodnia, hogy a szegényt védi:

„D ávid háza, ítélkezzetek  reggeltől kezdve, m entsétek k i a k ifo szto tta t az el
n yo m ó  kezéből, az idegent, az özvegyet, az árvát; ne zaklassátok őket, ne erő
szakoskodjatok  ve lü k .” (Jer 2 1 ,12 )

Mivel a dávidi dinasztia királyai ezt a várakozást nem teljesítették be, egyre 
inkább egy jövőbeli ideális királytól, ‘messiás’-tól várja Izrael az Isten ki
rályságának földi megvalósítását. A messiás (‘felkent’) szó mindenekelőtt a 
királyok megnevezése volt, mert a felkenés által lettek királlyá. Sok királyt 
messiásnak nevez az Ószövetség, Saultól kezdve.18 A felkenés rítusa Egyip
tomban is ismert: a fáraó felkente a vazallusait, a kisebb királyokat, akik 
uralmát egy adott országrészben elismerte. Ezzel a szertartással a maga ha
talmából adott nekik egy részt az adott területre vonatkozóan. Izrael nép
ének meggyőződése szerint a királyok az ÚR felkentjei, vagyis Isten hatal
mából részesednek, az Ó királyi uralmát kell megvalósítaniuk Izrael népe 
körében. Azt várták a messiás királytól, hogy olyan uralkodó legyen, aki Is
ten igazságát megvalósítja:

„Igazságot fog  szolgáltatn i a n yo m oru ltak n ak , jog szerint ítél az ország szegé
nyeinek. M egveri az erőszakost szája vesszejével... ” (íz 11,4).

„Isten, ítéletedet add át a k irá ly n a k ., hogy igazságosan k orm án yo zza  népedet, 
és m éltányosan  szegényeidet... O  megszabadítja a szegényt, ha hozzá kiá lt, a 
szűkö lköd őt, akin senki sem segít. M eg kö n yörü l a szegényen és a nincstele
n e n .. M egm enti őket az e lnyom ástó l és az erőszaktó l, m ert szem ében drága az 
ő v é rü k ” (Zsolt 72 ,1-2 . 12-14).

A Biblia tehát nem idealizálja a szegénységet, a sírást, az éhezést, hanem egy 
ideális királyságot vár. Egy olyan országot, ahol még a szegény is, még az 
éhező is boldog, mert az éhező enni kap és a síró vigasztalást talál. Az éhező 
nem azért boldog, mert éhezik, hanem mert jóllakik; a síró sem azért bol
dog, mert sír, hanem mert vigasztalásban részesül. Ezt az országot hirdeti 
meg a Magnificat is:

„A  hatalm asokat elűzi tró n ju k ró l, a m egalázottakat felem eli, az éhezőt betö lti 
javakkal, de a gazdagokat üres kézzel kü ld i el.” (Lk 1,52-53)

Egy rabbinikus prédikációban olvassuk:

17 A LXX ezt átírja: „megőrzőm” (<puLó£,(o). A héber szöveg szerint Isten a gyöngét védi, 
az erőset elpusztítja (toox).

18 Azt mondja Dávid: „Hogyan emelnék kezet az ÚR messiására?” (1 Sám 24,7)
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„T anító ink  azt tan íto tták , hogy am ikor eljön  a Messiás, a T em plom  tetejére  
fog  állni, és így szól Izrael fiaihoz: Ó , ti szegények, elérkezett m egváltásotok  
ideje.” {Pesiqta Rabbati 36)

7. A szegények boldogsága a királyesoyne fényében

Amikor tehát Jézus azt kiáltja, hogy „boldogok vagytok, ti szegények, elér
kezett Isten királysága”, akkor meghirdeti azt a királyságot, amire a szegé
nyek vártak. Kikiáltja azt, hogy Isten végre kezébe vette az uralmat. A Mes
siás trónralépése ez a prédikáció. Örülhetnek a szegények és az éhező, mert 
Isten megvalósítja a királyságát, mert lesz védője a szegénynek. Rejtetten azt 
mondja ki ezáltal Jézus, hogy eljött a Messiás, aki elhozza Isten királyságát. 
Boldogok a szegények, mert eljött a Messiás, hogy gazdaggá tegye őket, 
mert van, aki megvédje őket. Amikor egy alkalommal megkérdezik Jézus
tól: „Te vagy-e a Messiás?”, ő ezt válaszolja:

„V akok  látnak, sánták járnak, leprások m egtisztulnak, a szegényeknek hirde
tik  az ö rö m h írt. Boldog, aki nem  b o trán k ozik  meg bennem .” (Mt 11,5-6)

Boldog az éhező tömeg, mert Jézus jóllakatja. Boldog a tékozló fiú, mert el
jött Jézus, hogy megbocsássa bűneit. Nagyon ünnepélyes ez a boldogság- 
mondás-sorozat, ez az örömhír hirdetés. Talán Jézus legelső prédikációinak 
alapmotívuma, kezdő mondatai lehettek ezek a makariszmoszok, amelyek
kel meghirdeti az Országot. Hogy egy ősi prédikáció darabjáról van szó, 
onnan is gondolhatjuk, hogy nincs benne még szó visszautasításról. Úgy 
tűnik, mintha Jézus nagy optimizmussal hirdetné ki ezt az örömhírt. Mint
ha bízna abban, hogy egész Izrael el fogja fogadni az üzenetet. A hagyo
mány ősiségét onnan is sejthetjük, hogy a krisztológia, vagyis az önmaga 
szerepéről szóló tanítás még háttérbe szorul. Teljes egészében az Országról 
van szó, s Krisztus szinte eltűnik e mögött az igehirdetés mögött. A passió
hoz közeledve, egyre többet beszél majd Jézus önmagáról, az Emberfiáról.

Nem arról van szó tehát, hogy a szegények jobbak, mint a gazdagok, 
vagy az éhezők jobbak, mint a jóllakottak, hanem arról, hogy Isten úgy 
uralkodik, hogy még a szegények is boldogok lesznek. A Királyság boldog
ságot jelent a boldogtalanoknak. Ahogyan egy anya is, ha van a gyerekei 
között fogyatékos, beteges, vagy tehetségtelenebb, őt még inkább szereti. Is
ten Uralma is ilyen, hogy elsősorban az elesetteket karolja fel. Jézus műkö
désének vannak kivételezettjei. Egész működésében megfigyelhetjük példá
ul, hogy rengeteget törődik betegekkel és sok beteget meggyógyít. Ebbe a 
kivételezett csoportba tartoznak a gyerekek is. Nem valószínű, hogy Jézus 
azért emlegeti a gyerekeket, mert a gyerekek jobbak mint a felnőttek, vagy 
azért állítja őket példaképül, mert a gyerek bízik az apjában. Az ókorban 
nem idealizálták a gyerekeket, és a Szentírásban sem találunk erre utaló je
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leket. A gyereket a felnőtt és állat közötti átmenetnek tartották, aki még 
nem tud gondolkodni. Úgy ‘idomították’, nevelték a gyerekeket, mint az ál
latokat, bottal. Jézus azért mondja, hogy a gyerekeké, a kicsinyeké az Isten 
Országa, mert megalázottak és kicsinyek; ezért fordul hozzájuk. Mert Is
tennek ilyen a szíve.

„Á ldalak  téged, A ty á m , m ert elre jtetted  ezeket a bölcsek és okosak  elő l, és fe l
tártad  a k icsinyeknek . Igen, A tyá m , így tetszett neked” (Mt 11,25-26).

Az Atya szívét nyilatkoztatja ki Jézus. Jézus működésének kivételezettjei a 
bűnösök is: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bű
nösöket” (Mt 9,13). Nem azért, mert a bűnösök jobbak, mint az igazak, ha
nem mert nekik van szükségük az orvosra.

A szegény, éhező síró sem jobb, mint akárki más, nem azért lesz a meg
ígért boldogság birtokosa, mert azt különösképpen kiérdemelte. Sokkal in
kább arról beszél Jézus a boldogság mondásokban, hogy elérkezett az az 
Ország, eljött az a pillanat, amikor Isten vigasztalást ad a vigasztalanoknak, 
boldogságot ad a szegényeknek.

Olyan öröm kihirdetése a boldogmondások, ahol a szegény, az éhező s a 
jajveszékelő egészen konkrét értelemben, kézzelfoghatóan boldog lesz; 
nemcsak majd a mennyben, hanem ebből valami már itt is elkezdődik. Mie
lőtt lelki értelemben magyaráznánk a megígért boldogságot, azelőtt így a 
maga konkrét valóságában (az éhezők jóllakásaként, és a síró ember vigasz
talásaként) kellene Jézus szavait komolyan vennünk. Az egyháznak ebből 
valamit meg kellene éreztetnie és valósítania, ha hitelesen akarja ezt az 
örömhírt hirdetni. A történelem folyamán a kereszténység számos esetben 
eltorzította az evangélium örömhírét. Azt prédikálta, hogy „nyugodjatok 
meg, szenvedők és éhezők, majd a mennyben kárpótlást kaptok”. Az evan
gélium elveszítette forradalmi erejét. Ha hitelesen akarjuk hirdetni Jézus 
örömhírét, akkor kell, hogy a keresztények között az éhező átélhesse a 
megígért boldogságot, amikor enni kap. Kell hogy a kitaszított, lenézett 
szegény, vagy hajléktalan átélhesse, hogy közöttünk ő is ember, éppolyan 
értékes, mint akárki más, sőt talán ő lesz a legfontosabb. Ha hitelesen akar
juk hirdetni az örömhírt, akkor valamit meg kell valósítanunk Jézus lako
máiból, ahol helye volt a vámosnak és az utcanőnek, ahol nem volt első és 
utolsó vendég (Pilinszky J.: Egyenes labirintus). A kereszténység hitelvesztésé
nek, a missziók megtorpanásának egyik oka, hogy pl. Ázsia népei nemigen 
érzik, tapasztalják ezt a kereszténység részéről.

A sírás, az éhezés, a szegénység természetesen tágabb értelmet is kap a 
nyolc boldogságban. Szimbólumává válik általában az embernek. Az ember 
éhezik a szeretetre, de csak morzsákat kap. Vágyik a boldogságra, de csak



88 SZÉKELY JÁNOS

pillanatokra lehet az övé. Minden ember léte maroknyi, esendő. Boldog a 
szegény ember, mert Isten gazdaggá teszi őt.19

8. Máté erkölcsi értelmezése

Máté a nyolc boldogságnak erkölcsi értelmezést ad. Elsősorban parancsok
ként, erényekként értelmezi a boldogságokat. Több protestáns exegéta szá
mára ez visszatetsző.20 Úgy érzik, hogy Máté meghamisítja az evangéliumot. 
Az evangélium -  szerintük -  alapvetően az ingyenes kegyelem kihirdetése. 
Jézus boldogságot, istenközelséget hirdetett azoknak, akik rászorultak, 
méghozzá ingyenesen. Máté ezt átfogalmazza zsidó mentalitás szerint, tör
vénnyé silányítja.

Máté számára azonban ez nem valamiféle visszaélés az evangéliummal. 
Maga Szent Pál, noha az indicativus-1 emeli ki a keresztény örömhírből (‘meg 
vagytok váltva’), az imperativus-x. is fontosnak tartja (‘éljetek is úgy, mint a 
megváltottak!’) következményként.21 Máténál ez a kettő alapvetően ugya
naz. Már a parancs is örömhír. Az erkölcs is az evangélium része. Az a tény, 
hogy Jézus megfogalmazza az új törvényt, az a tény, hogy eszményi módon 
lehet élni, s hogy ez már kezd megvalósulni, ez maga is örömhír. Az ember 
számára üdvösség az, hogyha ezt az utat követni tudja. Máté nem lát ellen
tétet parancs és kegyelem között. Nála a parancs maga is kegyelem. A hegyi 
beszédet, ami nála elsősorban törvénygyűjtemény, evangéliumnak nevezi 
(vő. Mt 4,23). Érdekes talán hozzátenni, hogy maga Luther sem állítja min
dig élesen ellentétbe az ingyenes kegyelmet és az erkölcsi követelményt. 
Egy 1522-es prédikációjában mondja: „Az evangélium nemcsak bénákat 
gyógyít, vakokat tesz látóvá, hanem az is az evangélium jótette, hogy a tör
vényt magyarázza... Parancsokat is tartalmaz...” (IVA II, 56).22

Az Ókori Kelet és az Ószövetség királyeszméje McCown tanulmánya óta új 
fénybe helyezte Jézus boldogmondásait. A szegény, az éhező és a síró azért 
boldog, mert a messiás király országában megszűnik a szegénység és jóllak
hat az éhező. A nyolc boldogság ennek a messiási országnak a meghirdetése.

19 József Attila: Egy kisgyerek sír c. verse jól példázza a sírás egyetemességét, szimbólum
jellegét.

20 ZlNZENDORF UND POTTENDORF, N.L. VON, Reden über di vier Evangélista I. (ed. G. 
Clemens, Barby), 1766, 182; vő. LUZ, U., Das Evangélium nach Mattháus I. (EKK), Zürich 19923, 
215-218.

21 Vő. ‘a Lélek gyümölcsei’ (Gál 5,22).
22 Figyelemreméltó módon az evangélium ‘parancsai’ között Luther megemlíti a bol

dogmondásokat is.
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Irodalom

Máté evangéliumáról sok patrisztikus kommentár készült. Az egyházatyák 
Mátét és Jánost kommentálták a legszívesebben. Ilyen ránk maradt kom
mentárok: Origenész (185-254) (ed. E. Klostermann, GCS Őrig 10-12); Je
romos (ca. 340-420) (CChr Ser lat 77); Alexandriai Cirill (t 444) (PG LXXII 
365-474); Poitiers-i Szent Hiláriusz (ca. 315-367) (PL IX 917-1078) (ed. J. 
Doignon; SC 254. 258); Aranyszájú Szent János (ca. 354-407) (PG 57-58); 
katénatöredékek: Matthaus-Kommentare aus dérgriechische Kirche (ed. Reuss, J.; TU 
61; 1957); Aquinói Szt. Tamás (1225-1274), Catena aurea (ed. Oischinger; ma
gyar ford. Benyik Gy. -  Lázár I.; Szeged 2000). Igazi kincsesbánya az egyik 
legelső ‘kritikus’ kommentár: WETTSTEIN, J., Nóvum Testamentum Graecum 
(1752).

Újkori kommentárok: BORNKAM M , G. -  BARTH , G. -  HELD, H.J.,
Überlieferung und Auslegung im Mattháusevangelium (WMANT), Neukirchen-Vluyn 
19757; TRULIN G , W., D os wahre Israel, Leipzig 19753; SAN D , A., Das Evangélium 
nach Matthaus, Leipzig 1989; STRECKER, G., Dér IVég dér Gerechtigkeit (FRLANT 
82), Göttingen 19713; LUZ, U., Das Evangélium nach Matthaus (EKK I), Zürich 
19923.
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Le speranze di un re ideale e le Beatitudini
János Székely

Le speranze per un re ideale, tanto presenti nell’ Oriente Antico, quanto nel 
Vecchio Testamento costituiscono lo sfondo per la comprensione déllé Beatitudini. 
A partire dello stúdió di McCown (1927) si fa sempre piü strada una 
interpretazione concreta déllé frasi di Gesu, che parte dagli ideali sül re pastore, 
protettore dei deboli e dei poveri, difensore degli orfani e déllé vedove. Gesü 
proclamando beati i poveri, gli affamati, i piangenti annunzia l ’arrivo dél regno 
messianico, dél regno di Dió, dove i poveri mangeranno a sazietá, e i piangenti 
cesseranno di piangere. Questo breve stúdió, dopo aver stabilito il testo originale 
déllé beatitudini nella fonté Q, e dopo aver spiegato il senso dei cambiamenti 
operati da Matteo, elenca alcuni testi importanti dél Vicino Oriente Antico, e della 
Bibbia, che gettono una nuova luce sulla buona novella di Gesu. Infine cerca la 
risposta alla domanda se Matteo abbia falsificato il vangelo cambiando la lieta 
notizia sül dono gratuito dél Regno in una léggé alla falsariga della Tora.
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