
632018 – 1  SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  

A történet meglepő fénybe állítja azt a Jézust, 
akit a pogánymisszió úttörőjének szeretnénk 
látni, és akit a nyitottság mintaképeként állí-
tunk önmagunk és generációnk elé. A szöveg 
alaposabb elemzése azonban olyan részletekkel 
szolgál, melyek egyfelől Jézust „konzervatív” 
kegyes zsidóként láttatják, másfelől pedig arra 
mutatnak rá, hogy a pogánymisszióra való 
nyitottság csak a többedik nekirugaszkodásra 
lehet a perikópa témája. Tisztában vagyunk az-
zal, hogy merész vállalkozásba kezdünk, ami-
kor az eredeti szituációhoz próbálunk közel 
jutni, melynek valószínűsége mindegyik felté-
telezett redakciós lépéssel csak messzebb kerül 
a bizonyíthatótól, mégis megpróbálkozunk el-
helyezni a történetet Jézus életében, és egy új 
szempont alapján, a mester és tanítványa közt 
zajló tanítási folyamat részeként igyekszünk 
megérteni a történetet.

I
Bultmann szerint a történet az „ős-Mk” része, 
bár elképzelhető, hogy Mt egy korábbi verzi-
ót ismert, mint amit Mk jelenlegi formájában 
találunk. A történet műfajilag az apophteg-
mákhoz tartozik. Néhány elemet leszámítva a 
szöveg koherensnek tűnik. Bultmann úgy lát-
ja, a Mátéi bővítés a 15,23-24-ben a fokozást 
szolgálja, emiatt másodlagosnak tekinthető; 
a Mt 15,24 pedig régi hagyománynak tűnik, 
melyet az evangélium szerzője illeszt a szöveg-
be. A Mk 7,27-ben viszont a prōton, vagy akár 
az egész bevezető („Hadd lakjanak jól először 
a gyermekek”) is másodlagosnak bizonyulhat, 
mivel ez a nyitó gondolat gyengíti Jézus érvét.1 
Burkitt kísérletet tesz a szövet történetének 
rekonstrukciójára.2 Szerinte a szöveg négy stá-

1  Bultmann, Rudolf: Geschichte der synoptischen Tradi-
tion, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 19312, 38.

2  Burkill, T. A.: The Historical Development of the 
Story of the Syrophoenician Woman (Mark vii:24-
31), in Novum Testamentum 9, 1967, 161–177.

JÉZUS ÉS AZ 
IDEGEN: EGY 
TANÍTVÁNYOKNAK 
SZÓLÓ TANÍTÁS?
(A szirofőníciai 
asszony esete –  
Mk 7,24-30/Mt 15,21-28)

Kustár György

MIGRÁCIÓ



64

Kustár György

SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 1

diumon megy keresztül. 1. A jézusi mondás áll a középpontban, és egy Tórahű kö-
zösség zártságát legitimálja a pogányokkal szemben. 2. Teológiai változás következik 
be: a történet kibővül az asszony válaszával és a gyógyulással. Ennek jelentősége, hogy 
ebben a stádiumban Izrael privilegizált helyzete nem szűnik meg ugyan, de a pogá-
nyok befogadása megtörténhet. Ők azonban még nincsenek az asztalnál. 3. A Mk-i 
redakció (24. és 31. vers) Jézus démonűző hatalmát és Izrael határain túli hatékony-
ságát hivatott kifejezni; emellett missziói irányba tereli a történetet. 4. A Mt redakció 
az utolsó stádium: bizonyos anyagok használatával kibővíti és átszerkeszti az anyagot: 
a kapernaumi százados története (Lk 7,1-10/Mt 3,5-13), Bartimeus meggyógyítása, 
(Mk 10,46-52), a Mt 10,6 mondása Izrael elveszett juhairól, valamint a történet, 
melyben Jézus együtt étkezik a pogányokkal (Mk 2,15-17) mind alakítják a végső 
verziót. Burkitt rekonstrukciójával nem értünk egyet, de úgy látjuk, a komponáltság 
nyomai világosan láthatók a szövegen.

A történet kulcsmozzanatai: 
1. Szirofőníciai asszony: magas társadalmi státuszban lévő nőről lehet szó, erre 

utal a fekhely megnevezése (kliné = kanapé, heverő; vs. krabatton = szalmaágy; és 
trapedza = asztal, ami a módosabbak bútorzata)3 egy elit városban (a görög vidékek 
jól fejlettek!). Az új fordítás értelmezi a helyzetet: „bár sziro-főníciai volt, mégis kérte 
Jézust”, holott a szövegben csak kai szerepel. Ez azért is félrevezető lehet, mert több 
kommentár szerint a nő nem gyenge és kiszolgáltatott, hanem Tiruszból való, mely 
kulturális és gazdasági fölényével rátelepszik a környező területekre. Galileában pél-
dául tiruszi érméket használnak Jézus idejében.  A másik probléma, hogy Jézus egy 
asszonnyal beszélget. Ez több későbbi rabbinikus intéssel is szembemegy: Jézus ideg-
ennel, nővel, tisztátalannal áll szóba.4

2. Jézus népének magasabbrendűsége – A márki összefüggésben Jézus ör-
dögűzései az Isten Országa betörését jelző csodák: az isteni hatalom kifejeződései. 
Mt-val megegyezik a Mk-ban található történet abban, hogy ezek a jelek Izrael fiai-
nak vannak fenntartva. Persze nem kizárólagosan, de először a fiakat kell jóllakatni. 
(vö. Róm 1,16 és Jn 4,22, ApCsel 3,26, 13,46) A zsidóknak erre az elsőbbségére utal 
az Ézs 2,2-4, 62,1kk, 60,1kk: Izraelt gyűjti össze Isten először, aztán a pogányokat. 
Az Úr szolgája először „Jákób törzseit állítja helyre”, és utána lesz a „népek világossá-
ga”. (Ézs 49,6) A Septuaginta fordítása révén a művelt zsidóság meggyőződött arról, 
például Josephus Flavius is, hogy a görög filozófia legnagyobbjai ugyanoda jutnak, 
mint a zsidók, csakhogy a görögöknek nem volt bátorságuk ezt a nép számára is meg-
világítani, és eltéríteni őket a többistenhittől.5 Jézus elfogadja a zsidó–pogány-sorren-

3  Beavis, Mary Ann: Mark (Paideia Commentaries on the New Testament), Baker Academic, Grand 
Rapids, 2011, 123.

4  Witherington III, Ben: Women in the Ministry of Jesus: A Study of Jesus’ Attitudes to Women and their 
Roles as Reflected in His Earthly Life, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 1984, 78.

5  Josephus, Contra Apionem, 2,169
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det, és ebben konzervatívnak mutatkozik.6 Ugyan például Robert H. Stein szerint 
Jézus „először” kitétele reményt ad a pogány asszonynak, és utat nyit a további kérés 
felé, ezzel visszalép a klasszikus értelmezés felé, miszerint itt Jézus próbára teszi az 
asszony hitét.7 Meglátásunk szerint nem valószínű, hogy Jézus ki akarna provokálni 
valamiféle hitvallást. Úgy tűnik, Jézus egyelőre nem akar átlépni egy határt, főleg, ha a 
szöveg keletkezéstörténetének kérdését komolyan vesszük (lásd alább).

3. a kutya – háziállat? Az utcán kóborló kutyák veszélyesek és ártalmasak; tisz-
tátalanok is, mert döghúst esznek. Amikor a cinikusok magukat kutyáknak nevezik, 
akkor egy elterjedt megvetést vesznek büszkén magukra. A kutya egyébként a Mt 
7,6-ban is előfordul, „ne adjátok oda a kutyáknak, ami szent”, és Pál a heretikusokra 
is használja: „Óvakodjatok a kutyáktól” (Fil 3,2).8 Az is igaz, hogy a görögök tartanak 
kutyát – ebben az esetben a gyerekek kutyáiról van szó [vö. b Ket. 61 b; b Shab. 155 
b];9 akik az asztaltól esznek. Mk talán erre utal, és eleve finomítja a történetet (Mt-
ból nem derül ki). Így vagy úgy, a kisebbítő értelem nem meggyőző: nem feltétlenül 
„ölebről” van szó, szemben a nagytestű vadkutyáról (künariois vs. künész), a Mk féle 
verzióban ugyanis több kisebbítő képzővel ellátott szó van, melyek értelmén ez nem 
változtat.10 Az viszont lehetséges, hogy a párbeszédben van egy csavar: a jézusi mon-
datot az asszony átértelmezi: míg Jézus vadkutyáról, addig az asszony a háziállatról 
beszél. Mindenesetre az nem segít, ha a képet enyhíteni próbáljuk: ha az értelmét 
vesszük, a hasonlat mindenképpen megdöbbentő marad: „nem jó a gyermek helyett 
a kutyákat etetni”.11

4. Mi zajlik a történetben? Egyszerű próba lenne? Nem feltétlenül. Jézus nem 
azért vonul vissza kánaánita vagy pogány területre, hogy ott gyógyítson vagy igét 
hirdessen. Márk a kontextusban ugyan utal arra, hogy Jézus pogány területen van, és 
ezzel úgy vetíti előre a későbbi pogánymissziót, mint ami már Jézus életében is jelen 
van, a történet mégis egyedi: az asszony nem hirdeti ezt követően Jézust (vö. Gadarai 
megszállott Mk 5,1-5), és Jézus terve sem változik meg, nem kezd a pogányok meg-
térítéséhez.12 Ráadásul Jézus a Mk 7,24 és Mt 15,21 szerint sem akar találkozni sen-
kivel. Az okokat nem ismerjük. A szituáció arra utal, hogy Jézus nem végez tudatos 
missziót. Valószínűleg tehát kivételes esetről van szó.

6  Cranfield, C. E. B.: The Gospel According to St. Mark, Cambridge, Cambridge University Press, 
1959, 247.

7  Stein, Robert H.: Mark, Grand Rapids, Baker Academic Press, 2008, 353.
8  Gullota, D. N.: Among Dogs and Disciples – An Examination of the Story of the Canaanite Wo-

man (Matthew 15:21-28) and the Question of the Gentile Mission in the Matthean Community, 
Neotestamentica 48, 2014/2, 325–340, itt: 333. Emiatt úgy gondolja, és ebben egyetértünk, hogy a 
„kutya” megnevezés élének bármilyen tompítása nem több felesleges magyarázkodásnál.

9  Cranfield, The Gospel According to Mark, 248.
10  A lány tügatrion (7,25), a morzsa pszichion (7,28), a gyerek paidion (7,28.30). Lásd Stein: Mark, 

351.
11  Beavis: Mark, 124. Szemben ezzel lásd például: Porter, Lawrence B.: Dogs in the Bible, A Closer 

Look and a Theological Conclusion, The Bible Today, 2016/1, 111–118, különösen: 116.
12  Lásd alább. Ráadásul a 4000 megvendégelésének történte sem feltétlenül pogány földön zajlik, mivel 

a szakasz nem használ helymegjelölést.
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Érdemes megemlíteni, hogy egy zsidó ember számára elképzelhetetlen, ami tör-
ténik, több okból is. Ehhez látni kell az izraeliták idegenekkel szembeni ellenérzéseit:

a. A helyben lakó idegen, aki nem asszimilálódik, veszélyforrás, akinek Izraelhez 
nincs köze. A hellénizmus idején a zsidóság kénytelen elviselni a jelenlétüket. Ők a 
nokri kategóriájába sorolhatók (az idegenekre használt négy héber terminus egyike), 
vagyis a teljesen idegen, aki a fogság előtti időszakban a legrosszabb bánásmódban 
részesül. „Az egyetlen kapcsolat az ilyen idegenekkel egy mindenfajta engedmények, 
privilégiumok nélküli mostoha gazdasági-kereskedelmi kapcsolat, mintegy több lé-
pés távolságból (5Móz 14,21; 15,3; 23,21).”13 Az intertestamentális korban ez a fe-
szültség nem enyhül: a zsidó háború (Kr. u. 66–70.) alkalmával megtörtént, hogy 
a vegyes lakosú városokból az éppen nyertes oldalon lemészárolták a kisebbséget. 
Tibériászban a zsidók,14 a többiben (Cézárea Maritima, Szkitopolisz, Askelón, Pto-
lemaisz, Hipposz, Gadara, Damaszkusz, és végül Tírusz) a görögök.15 Cézáreában 
kudarcba fullad a kísérlet, melynek célja az volt, hogy zsidók és pogányok egyenjogú 
polgárokként éljenek egymás mellett. Addig küzdenek, míg Nero a helléneknek adja 
meg a politész címet.16 Vagyis a zsidók és hellének együttlakása nemhogy nem prob-
lémamentes, hanem mély feszültségekkel teli.17

b. Ide kapcsolódhat az az észrevétel, hogy Jézus sosem ment be a nagyvárosok-
ba (Szepphoris Názárettől 6 km-re fekszik, Tibériasz Kapernaumtól rövid hajóút).  
A történetben is csak a horiont (területet) látogatja: a város környékén lévő kisebb 
településeket. Ennek oka sokféle lehetett, többek közt az idegen istenek kultusza 
(Cézárea Maritimában valószínűleg Mithrasz-kultusz, Cézárea Filippiben pedig 
Pán-tisztelet) vagy a tisztátalanság (Tibériász zsidó temetőre épül.) De lehetséges az 
is, hogy Jézus a városok körzetében lévő zsidó telepeket látogatja.18 Ez a felvetés még 
tovább gyengíti a pogánymissziós Sitz im Lebent feltételezők érveit.

c. Emellett a mátéi verzió dramatizálja a feszültséget azzal, hogy szirofőníciai 
helyett kánaánitának nevezi az asszonyt. Ez felidézi a történetet hallgatóban az ősla-
kosok és Izrael szövevényes és konfliktusokkal teli történetét, amellett, hogy emléke-
zetbe idézi: az őslakosok mindig bűnforrásnak számítottak (vö. 1Kir 5,1; 7,13; 9,11; 
Zsolt 83,5–10; 87,3–6; Ézs 23,1–8; Ez 26–28; Joél 3,4–8; Ám 1,9–10; Zak 9,2–4). 

13  Jenei Péter: Jövevények a kapuknál – Jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi 
és narratív szövegek alapján, Doktori Értekezés, Debrecen, 2014, 38. Az idegenekre használt külön-
böző kifejezésekhez lásd: i. m., 31–64. 

14  Vit 74.
15  Bell 2,457, 466kk, 477k, 559kk
16  Ant 20,182kk, Bell 2,284. Az ellentétekhez lásd Theissen, Gerd: A Jézus-mozgalom, Ford. Szabó 

Csaba, Budapest, Kálvin, 2006, 205.
17  Az ellenállás a Hasmoneus forradalom idején éleződik ki: étkezési tilalmak, az endogám házasság 

intézményének erősödése, a diaszpórában saját lakónegyedek, stb. mind az együttélést nehezítették. 
Vö. Theissen: A Jézus mozgalom, 235.

18  Theissen, Gerd: Lokalkolorit und Zeitgeschichte: Ein Beitrag zur geschichte der synoptischen Tradition, 
Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 1989, 63–84.
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Josephus szerint a tírusziak esküdt ellenségei a zsidóknak,19 Theissen szerint pedig 
Tírusz gazdaságilag uralta a környező vidéket, és a hellén kultúra képviselőjeként 
Palesztina miliőjét is befolyásolja, ami miatt a Hasmoneus időktől az idegen kultúra 
képviselőjeként is veszélyforrássá vált.20

d. Az idegen mint ellenség a római uralom idején többszörösen is gyűlölt. Emö-
gött pedig alapvetően eltérő univerzális politikai és hatalmi igények is állnak. A hel-
lén kultúra világméretű küldetéstudattal rendelkezett,21 a zsidóságban pedig szintén 
fellelhető az a tendencia, hogy majd ők veszik át az uralmat a világ felett. Tacitus 
beszél arról, hogy „egyedül a zsidók nem akarnak alkalmazkodni” (hist 5,10), ebben 
pedig a zsidók öntudata játszik komoly szerepet. A Tóra, valamint a szigorú monote-
izmus lett a határ, mely elválasztja egymástól a zsidót és a pogányt.

Összefoglalva, amit Jézus tesz, csak a mi fülünket sérti. Az asszony görög, szirofő-
níciai, Mt szerint kánaánita – egy ellenséges nép tagja, nem monoteista, idegen, az 
erőszakos hellenizáció nyomán gyanússá és ellenségessé vált kultúra és ideológia kép-
viselője, egy gazdaságilag és kulturálisan domináns város lakója. A zsidók fülét egyál-
talán nem Jézus elutasító mondata botránkoztatta meg, hanem éppen az, ami miatt 
fennmaradt (és ami nekünk már egyértelmű): Jézus „tiltott” területre lép, amikor 
nemcsak hogy szóba áll egy pogány asszonnyal, hanem segít is rajta.

A történet mégis lebegésben marad: nincs konzekvencia, pusztán a megtörtént 
gyógyulás. Az asszony nem válik prozelita zsidóvá, se keresztyénné, bár hisz Jézus 
gyógyító erejében. Jézus, úgy tűnik, egy egyszeri és rendkívüli hit megnyilvánulásá-
ra reagál. Megnyílik egy határ, megtörténik a gyógyulás, mert Jézus hatalma erre is 
kiterjed. Míg a történet egyetlen lépést tesz, addig az evangélium szerzői több mási-
kat is. Ezek a lépések vezetnek végül oda, hogy Márknál a rejtőzködő Isten Fia úgy 
nyilvánul meg hatalmasan, mint akinek ördögűző hatalma kiterjed Izrael területén 
kívülre, Máté esetében pedig a Tórahű zsidó Jézus, aki bár még nem lép át határokat, 
végül feltámadása után azt parancsolja: „menjetek, tegyetek tanítványokká minden 
népet…”

19  Josephus Flavius: Contra Apionem 1.13 §70.
20  Theissen: A Jézus mozgalom, 172k.
21  Theissen: A Jézus mozgalom, 234. Ez kulturális szinten is megfigyelhető: Magából Tíruszból több 

jeles filozófus és költő származik. A gadarai Meleagrosz tíruszi származású, a szkeptikus Hérakleitosz, 
a peripatetikus Diodorus, a fiatalabb Cato tanítómestere, Antipater szintén. Az epikureus Zénón 
és Boethus is hasonlóan Szidónból származott. Ez arra utal, hogy a hellén városokban magas szintű 
oktatás folyt, és a kulturális élet kisugárzott Palesztina területére is. Sokatmondó, hogy Josephus és 
Philón a zsidó szektákat filozófiai irányzatokként állítják be: a farizeusokat sztoikusokként, az esszé-
nusokat püthegoreusokként.
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II.
A szakasz tehát nagyon is tisztában van a jézusi szituáció egyediségével: Jézus nem 
a pogánymisszió szándékával megy Tírusz (és Szidón) környékére.22 Vegyük sorra 
a bevezető megjegyzésekben még nem rendszerezett érveket. Márk szerint Jézus el 
akar rejtőzni, Máté szerint pedig talán átutazóban van.23 Az evangéliumok teológiai 
összefüggése ezt a sajátos szituációt elmosni látszik azzal, hogy a misszió kérdését is 
beemeli ebbe a történetbe, miközben, tegyük hozzá, a rákövetkező kenyérszaporítási 
történet is óvatos: a Mk 7,31 szerint Jézus a Galileai-tenger mellé megy, ami már nem 
feltétlenül pogány terület, és a 4000 megvendégelése előtt nem olvasunk helymeg-
jelölést. Mi lehet a történet eredeti Sitz im Lebenje? Maga a pogánymisszió nehezen, 
mivel a történet nem tartalmaz erre utaló jeleket, hacsak Márknál az a mozzanat 
nem, hogy tudatosan pogány területre lép (szemben Mt-val, akit úgy keres fel az asz-
szony, hogy a saját territóriumát elhagyja.).24 Ez azonban túlságosan áttételes utalás. 
És még ha nem is tekintenénk redakciós munkának a helymegjelölést, akkor sem kell 
az eredeti összefüggésnek a pogánymisszióhoz kapcsolódnia. Gerd Theissen szerint 
ugyanis Jézus, aki Tírusz környékén és Dekapolisz körzetében is megfordul, tulaj-
donképpen az ottani zsidó településeket látogatja, melyek létére Josephusnál világos 
utalások vannak.25 Maga a redakciótörténet is árulkodó: Máténál az asszony nemzeti-
ségének megnevezése megváltozik: származása a szintén kánaánita Támárt, Ráhábot, 
Ruthot és Betsabét idézi elénk, akik a zsidó prozelitizmus tradicionális példái.26 Ezzel 
azonban éppen a missziói jelleg másodlagos voltáról tesz tanúbizonyságot a történet. 
Máté redakciós munkája egyébként máshol is egyértelmű nyomokat hagy a történe-
ten. „Tírusz és Szidón környéke” lesz „Tírusz vidékéből” (Mt 15,21); a tanítványok, 
akik Mk-nál nincsenek meg sem említve, fellépnek a történetben (Mt 15,23b); Jézus 
először hallgat (Mt 15,23a), majd később a márki történetben nem található mon-
dással válaszol (Mt 15,26). Ezek mind olyan elemek, melyek az idegenekkel szembe-
ni ellenséges viszonyt hangsúlyozzák, vagy legalábbis a történet feszültségét fokozzák. 
Ennek lehetséges funkcióját Glenna S. Jackson érdekes párhuzama világíthatja meg. 
Az asszony kitartó kérése egy rabbinikus szabályhoz hasonlít, mely Ruth történetén 
alapszik. Amikor Naomi haza akarja küldeni Ruthot, háromszor küldi el. Negyedjé-
re, miután meggyőződött arról, hogy valóban mellette akar maradni, nem próbálja 
többet lebeszélni.27

22  Az természetesen más, hogy a történet maga a pogánymisszió problémájával foglalkozik-e, vagy hogy 
a pogánymisszió kérdésének megválaszolásához használják-e. Boring szerint az előbbiről van szó, és ez 
a történet nem is feltétlenül Jézus életének egy jelenete. Lásd Boring, M. Eugene: Mark: A Commen-
tary, (The New Tesmatent Library), Louisville/London, Westminster John Knox Press, 2006, 207.

23  Harrington, Daniel J.: The Gospel of Matthew, Collegeville, Liturgical Press, 1991, 235.
24  Gullotta: i. m., 330.
25  Theissen: Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien, 69–70.
26  Gullotta: i. m., 331.
27  Jackson, Glenna S.: A Source for Metthew’s Story of the Canaanite Woman, in Proceedings 14, 

1994, 47–56, itt: 50–53.
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Rút Rábbá 2.16
 

„Forduljatok vissza, lányaim, és menjetek utatokra”  [Rút  1:12].  Rabbi  Sámuel 
ben Náchmáni mondta Rabbi Júdá ben Hániná nevében: Három alkalommal íra-
tott meg, hogy »fordulj vissza«, annak megfelelően, ahogyan egy leendő prozelitát 
háromszor utasítanak el, de ha ezt követően is kitart, befogadtatik. Rabbi Jicchák azt 
mondta: »Meg van írva: Nem hált jövevény az utcán.« [Jób 31:32]: Az ember bal 
kezével el kell utasítson, de jobbjával közel kell vonjon.”

Ez alapján a párhuzam alapján a mátéi verzióban a hallgatás, a tanítványoknak, majd 
az asszonynak címzett direkt elutasítás és végül az elfogadás tulajdonképpen a proze-
lita beavatás egyik formája lenne. Jacksonnak abban igaza van, hogy így értelmezve a 
történet az evangélium logikájába illeszkedik: eszerint Jézus elutasítása tulajdonkép-
pen nem megy szembe a mátéi nyitottsággal, mely már az evangélium egyik nyitó 
jelenetében egyértelmű: pogány mágusok teszik tiszteletüket a kisdednél. A mátéi 
bővítés valóban a prozelitizmus problémája felé tereli a szöveget (háromszori eluta-
sítássá alakítja a márki párbeszédet), hasonlóan Márkhoz, aki a helymegjelölésével 
és a szövegkörnyezet kialakításával teszi ezt. Csakhogy, mint azt remélhetőleg látni 
fogjuk, a történetnek nem ez az eredeti Sitz im Lebenje.

Az aktív hagyománytörténeti alakulás ellenére John P. Meier megjegyzése, mely 
szerint „a szirofőníciai asszony története annyira át van szőve az őskeresztyénség misz-
sziói teológiájával és kérdéseivel, hogy a történet elsőgenerációs keresztyének alkotá-
sának tűnik”,28 csak a szakasz végső formára vonatkoztatható. Természetesen a márki 
történeten is rajta van a redaktor(ok) keze nyoma. Bultmann-nak például valószínű-
leg igaza van abban, amikor a Mk féle verzióban idegen elemnek érzékeli a prōtont. 
Nem pusztán ez az egy szó, hanem már a vers teljes első fele is gyöngíti a rá következő 
tagmondat logikáját, amely Mt-nál még brutálisan éles. Nem meggyőző több exegéta 
érve, akik szerint Jézusnak ez a „megengedő kitétele” által nyújtott „kiskapu” bátorítja 
az asszonyt a kérésére.29 A két állítás közt ugyanis nincs feltétlenül összefüggés. Jézus 
válaszának márki változata arra utal, hogy majd a pogányok később kapnak a kenyér-
ből, az asszony válasza viszont nem az üdvtörténeti sorrend bevárásáról szól, hanem 
arról, hogy neki elég a morzsa, ami a gyerekek kenyeréből lepotyog.30 Vagyis itt már 
nem az elsőbbségről van szó. A márki mondat első felének másik kifejezése tovább 
gyengíti az asszony válasza és a jézusi gondolat közti kapcsolatot: a jóllakni kifejezés 
a khortadzó = „teljesen jóllakni”, „megelégíteni”, „tele lenni”, arra utal, hogy Jézus a 
„kutyáknak” a maradékot szánja. A lehulló kenyérdarabok azonban nem a maradékot 

28  Meier John P.:, A Marginal Jew – Rethinking the Historical Jesus, Vol. II, Mentor, Message, and Mirac-
les, New York, Doubleday, 1994, 660–661.

29  A „nai, kürie” nem feltétlenül az üdvtörténeti sorrend igenlése, vonatkozhat egyszerűen arra, hogy 
„nem jó elvenni a gyerekek kenyerét”. Lásd pl. France, R. T.: The Gospel of Mark: A Commentary on 
the Greek Text, Grand Rapids, Eerdmans, 2002, 298.

30  France: i. m., 299.
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jelentik, hanem az étkezés közben földre hulló morzsát.31 Itt logikai bukfenc talál-
ható, amihez képest a mátéi, sokkal nyersebb verzió egyértelműbb, és mondandóját 
tekintve egységesebb („Ha kenyér nem jár, jó a morzsa is”). Lehetséges, hogy az asz-
szony sürgeti Jézust: neki nem kell a maradék (mert a jóllakásig még sok időnek kell 
eltelnie), neki sürgősen kell a segítség, emiatt elég a morzsa is. Ha ez így van, akkor a 
mondatot újra kell értelmezni: az asszony válasza így olvasva egyszerű kiskapukeresés. 
Viszont így a felelet már nehezen illeszthető be a pogánymissziót alátámasztó évek 
sorába: nem lett volna ugyanis zavaró igazságtalanság azt a megállapítást, mely szerint 
„a pogányoknak a morzsa is elég”, didaktikus célra vagy érvként használni?32 Azzal a 
megoldással sem járunk jobban, ha azt feltételezzük, hogy a kánaánita asszony által 
kért „morzsa” és a Jézus által emlegetett „maradék” ugyanazt jelöli. Ebben az esetben 
az asszony nem kér mást, mint ami a 27a-ban elhangzik, és a válasz tautologikussá 
válik.33 Ez megint csak arra utal, hogy a 27. vers első fele redakciós munka lehet.

Mindezek alapján vajon indokolt azt állítani, hogy mindkét evangélium már a 
pogánymisszió szempontjából használna egy olyan történetet, mely eredetileg más 
szempontok alapján születik meg?34 Hacsak azt nem feltételezzük, hogy a mátéi kö-
zösség pogányellenességét tükrözi a szakasz,35 akkor át kell gondolnunk annak e le-
hetőségét, hogy a perikópa a történeti Jézus idejébe nyúlik vissza, vagy legalábbis 
jóval Márk előtti időből származó hagyomány. Az asszonyt elutasító jézusi magatartás 
ugyanis a kiterjedt pogánymisszió idején már kellemetlen lehetett, emiatt nehezen 
elképzelhető, hogy az őskeresztyénségnek érdeke lett volna Jézusról idegeneket el-
utasító képet kialakítani, vagy egy olyan történetet hagyományozni, mellyel a benne 
szereplő jézusi elutasítás miatt már nem értenek egyet.36 Úgy tűnik, a márki redakció 
éppen ezt az idegenellenesnek tűnő elemet próbálja tompítani vagy átértelmezni, 
Máté pedig éppen hogy felerősíteni akarja, fokozva a csattanó felé vezető feszültséget, 
míg el nem juttat a megoldásig, az idegenek felé megnyíló isteni kegyelemig.37 A za-

31  A kifejezés is más: a Mk 8, 8-ban (az ötezer megvendégelése történetében) a perisseuma és a 6,42-ben 
(a négyezer megvendégelésének történetében) a plērōmata kifejezések jelölik a maradékot, szemben az 
itt található psichionnal (falat, morzsa). Így látja például Grundy, Robert H.: Mark: A Commentary 
on His Apology for the Cross, Grand Rapids, Eerdmans, 1993, 374–375.

32  Hill azt a hibát követi el, hogy visszafelé olvas: már eleve a pogánymissziót tartja szem előtt, vegyíti a 
kánaánita asszony történetét a két kenyérszaporítási történettel, és azt a következtetést vonja le, hogy 
itt nem lehet szó arról, hogy „a pogányok csak egy töredékét kapják annak, amit Izrael”. Szerintünk a 
történet eredetileg éppen ezt mondja, mert nem a pogánymisszió az eredeti Sitz im Leben. Lásd: Hill, 
D. A.: The Gospel of Matthew, London, Marshall, Morgan & Scott, 1972, 254.

33  Jézus így azt mondja, hogy „előbb hadd lakjanak jól a fiak, aztán a kutyák…”, az asszony pedig: „de 
a kutyák is kapnak az evés végén a maradékból”.

34  Pontosan ezt gondolja Burkill, T. A.: The Historical Development of the Story of the Syrophoe-
nician Woman (Mark vii:24-31), in Novum Testamentum 9, 1967, 161-177, aki szerint az első fázis 
Jézus mondása köré épül, és szándéka az, hogy a mózesi törvények köré épülő gyülekezet zártságát 
megőrizze. (175.)

35  Így véli például: Gullotta: i. m., 336–338.
36  Theissen: Lokalkolorit und Zeitgeschichte, 66.
37  Hasonlóan érvel Scott, J. Martin C.: Matthew 15.21-28: A Test Case for Jesus Manners, Journal for 

the Study of the New Testament 63, 1996/1, 21–44, itt: 29.
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var azonban nem szűnik meg: az ebben a történetben megjelenő „konzervatív Jézus” 
olyan Tórahű tanító (Mk-ban is!), aki komolyan veszi a tisztasági követelményeket, 
és Izrael üdvtörténeti elsőbbségéből nem enged.38 Máté evangéliumának tágabb ösz-
szefüggésében pedig azért zavaró a történet, mert kilóg az üdvtörténeti sorrendből: 
amikor Jézus kiküldi a tanítványait, megtiltja nekik, hogy pogány földre lépjenek 
(Mt 10,5-6). A pogányoknak író Márk teológiájában pedig Jézus túlságos konzerva-
tivizmusa vagy patriotizmusa értelmezhető nehezen.

Az irodalmi kontextus sem feltétlenül segít a történet eredeti szándékának meg-
értésében. Első ránézésre úgy tűnik, Mk/Mt inkább tematikus módon rendezi az 
anyagot, mintsem teológiai mondanivaló alapján. Egyszerűen a kenyér–eledel téma 
vonul végig a nagyobb egységen: először a tiszta–tisztátalan kérdése kapcsán (Mt 
15,1-20), aztán a kánaáni asszony történetében (15,21-28), majd végül a négyezer 
megvendégelésében (15,29-39). A blokk viszont nem egységes: az étel témája kü-
lönböző szempontokból kerül elő: az első történetben a tisztaság a kérdés, az utolsó-
ban a mindenkit jóllakató Messiás tette. Ráadásul a süketnéma meggyógyítása (Mt 
15,29-31/Mk 7,31-37), ha a kenyeret tartjuk a fő témának, megtöri az egységet. Az 
összefüggés nem irányítja azt a feltevést kényszerítő erővel, hogy a tiszta és tisztátalan 
kérdése vagy a pogányok részesedése az eszkatológikus lakomában a meghatározó 
témája a kánaáni asszony történetének, ahogy erre többen is utalnak.39

III
A történet furcsa marad, és éppen a konfliktus miatt: Jézus a szirofőníciai asszony 
történetében elutasítja a kérést, majd a süketnémát, szintén pogány területen (?), 
ellenkezés nélkül meggyógyítja. Vajon van-e ennek valamilyen jelentősége? Sokan 
Jézus szavait megpróbálják tompítani, hogy ezzel vegyék el a történet élét. Lawrence 
D. Hart szerint Jézus egy humoros kihívást tartalmazó mashalt használ, hogy az asz-
szonyt mélyebb igazság felismerésre juttassa. Ezt egy olyan, talán korábban is létező 
mondással teszi, mely kreatív választ vár: ebből a szempontból a Jézus szavát követő 
válasz irányított.40 A példabeszédnek arról a típusáról van szó, melynek képi világa 
a természet rendje ellen van, maga is abszurd, mint például az Ámósz 6,12: „Fel 
lehet-e szántani [a sziklát] ökrökkel?” Ez a felvetés már csak azért sem meggyőző, 
mivel a válasz, ha ez egy megtörtént eset nyoma, messze nem lenne kiszámítható. 
Emellett elveszi a történet lehetséges historikus jellegét: ha egy mashal adja a keretet, 

38  A gondolathoz még visszatérünk. William Loader még két történetet talál Mk-ban, mely ezt a kon-
zervativizmust tükrözi: a leprás meggyógyításának története (Mk 1,40-45) és a vérfolyásos asszony 
meggyógyítása (5,25-34). Lásd Loader, William: Challenged at the Boundaries: A Conservative 
Jesus in Mark’s Tradition, in JSNT 63, 1996, 45–61.

39  Többek között Edwards, James R.: The Gospel According to Mark, Grand Rapids, Eerdmans, 2002, 
219; Iverson, Kelly R.: Gentiles in the Gospel of Mark, London, T&T Clark, 2007, 51. A nagyobb 
összefüggésben természetesen igaz a megállapítás, de mintha a történet nem illeszkedne probléma-
mentesen a kontextusba.

40  Hart, Lawrence D.: The Canaanite Woman: Meeting Jesus as Sage and Lord: Matthew 15:21-28 
and Mk 7:24-30, Expository Times 122, 2010/1, 24–25.
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mely két egymáshoz tartozó részből áll, akkor zsidó műfaj ismeretét feltételezi egy 
pogány asszonytól. Ez egy irodalmi igénnyel megalkotott szöveg kompozíciós tech-
nikáinak érvényesítésével inkább magyarázható, egy spontán történeti szituációban 
viszont nehezen elképzelhető. És valóban, Hart alapvetően irodalmi alkotásként néz 
a történetre, és ez értelmezésének korlátja is. Kelly Iverson már komolyabban veszi 
a történeti helyzetet, és értelmezése alapján Jézus mondata ironikus példázat, melyet 
nem kell szó szerint venni; célja a válasz tesztelése, és nem az elutasítás.41 A két érvelés 
abban megegyezik, hogy azt feltételezik, hogy Jézus nem változtatja meg az akaratát 
a történet folyamán. Többen vannak ugyanakkor, akik szerint itt Jézus tanul valamit, 
megint mások szerint Jézus meggondolja magát, és eredeti szándékával ellentétesen 
cselekszik. William Loader azt állítja: „Ha az anekdota bármilyen kapcsolatot fel-
tételez a történeti Jézussal, akkor az a magyarázat tűnik a legmegfelelőbbnek, mely 
szerint itt vonakodó és mégis határozottan pozitív választ ad egy pogánynak.”42

Csakhogy ez az állítás félreérthető, és félrevezető is lehet. Wendy Cotternek min-
den valószínűség szerint igaza van, amikor azt mondja: „ezeknek a történeteknek a 
funkciója olyan közönséget előfeltételez, melyet komolyan érdekel, vajon Jézus ho-
gyan fogadja ezeket a könyörgőket, akik tökéletlenek, szegények, illetlenek, durvák, 
és kifogásolhatók egy tisztelettudó társaságban”.43 De ha ebbe az irányba haladunk, 
akkor az értelmezésünknek abban kellene segítenie bennünket, hogy kiderítsük, Jézus 
tette paradigmatikus lehet-e, és ha igen, miben? És éppen Jézus szándékának feltérké-
pezése vezet tévútra, mivel a durva elutasítás mindig meg fogja akasztani a megértést. 
Ha az esemény jelentőségét Jézus tette körül bontjuk ki, akkor abba az irányba kellene 
elmozdulni, amelybe Cotter is teszi. Szerinte „bárki, aki Jézus erényeit akarja utánoz-
ni, filantrōpiára, praotēsére és epiekeiajára kell törekednie”.44 Vagyis így értve, az akadá-
lyok ellenére kimutatott kegy, a rendkívüli hit következtében megváltoztatott szándék 
révén válna Jézus példává. Némi merészséggel még tovább is húzhatnánk az értelmezés 
ívét: ebben a dinamikában Jézus maga is imitátorrá válna: ahogyan Ábrahám Istennel 
alkudozik Sodoma igazainak sorsával kapcsolatban (Gen 18,16-33), vagy Mózes a né-
pével kapcsolatban (Num 14,10-25), úgy alkuszik meg a gyógyítással kapcsolatban Jé-
zus az asszonnyal.45 A szituáció nem egyedi, csak az összefüggés az: Ábrahám és Mózes 
a saját népe érdekében vitázik Istennel, a kánaánita asszony történetében egy idegen 
nő Jézussal a saját gyermekéért. Jézus zavarba ejtő története úgy válna példává, hogy 
Istenhez hasonlóan cselekszik, aki meggyőzhető, mert megváltoztatja a szándékát, és 
éppen ez az isteni irgalom lényege: Istennek és választottainak élő, vibráló, akadályok-
kal teli, de az utakat is megváltoztatni képes kapcsolata van.

41  Iverson: i. m., 52.
42  Loader: i. m., 51. Persze Loader óvatos, és nem megy el addig a pontig, ameddig Hooker, aki szerint 

a történet nem lehet invenció.
43  Cotter Wendy J.: The Christ of the Miracle Stories – Portrait through Encounter, Grand Rapids, Baker 

Academic, 2010, 254.
44  Cotter: i. m., 255.
45  További példákat hoz Keener, Craig S.: A Commentary on the Gospel of Matthew, Grand Rapids, 

Eerdmans, 1999, 415: Gen 32,26-30; Ex 33,12-34,9; 1Kir 18,36-37; 2Kir 2.4.6.9; 4,14-28.
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IV
Azonban a történet így értelmezve még mindig ugyanabban a megszokott körben moz-
gunk, mint az elemzések nagy része. Talán ha a mimetikus szempontot másképp érvé-
nyesítjük, valami sajátosat fedezhetünk fel. Jézus mindkét történetben tanítványai kö-
zött van (ez Mk esetében implicit).46 Ez pedig egy olyan kontextus, melyről az exegéták 
nagy része elfeledkezik. Mert ha ugyan óvatosan, de a későbbi rabbik mester és tanít-
vány viszonyát feltételezhetjük Jézus és követői esetén is, akkor a történet összefüggése 
megváltozik.47 Jézus nem pusztán tesz valamit, amire az asszony reagál, hogy arra aztán 
Jézus ismét valamit válaszoljon, vagyis a történet nem pusztán kettejükért van, hanem 
mindez a tanítványokért is. Milton Acosta meglátja a történetnek ezt a dimenzióját, 
amikor arról beszél: Jézus szándéka az volt, hogy a tanítványai mentalitását megváltoz-
tassa.48 Szempontja azonban nem elég kidolgozott, mert Jézus szándékának változásáról 
tapintatosan nem beszél. Hart felhívja a figyelmet arra, hogy a nyitányban megjelenő 
„ház” Márk evangéliumában általában tanítói szituációban jelenik meg. De mivel nem 
hangzik el konkrét tanítás, ő ezt jelzésként érti arra, hogy az egész szakasz tanítói cél-
zatú.49 Robert H. Grundy egyenesen azt állítja, a konfliktus éppen abból fakad, hogy 
Jézus privát tanításban akarja részesíteni a tanítványait, és az asszony az exorcizmusra 
vonatkozó kérésével ezt ellehetetleníti. Ez a magyarázat valószínű, de még ha nem is ez 
a történet kontextusa, az véleményünk szerint megállapítható, hogy a tanítói szituáció 
jelzése nem pusztán Mk szándéka. Jelzés értékű ugyanis a történet zárlata, melyben Mk 
arra helyezi a hangsúlyt, hogy „ezért a szóért (logon)” gyógyul meg a fiad, Máténál pedig 
a századoshoz hasonlóan Jézus az asszony „nagy hitét” dicséri. Ez arra utal, hogy a hit 
valamilyen értelemben mintaértékű. És pont ez az irány, mely közelebb vihet a történet 
megértéséhez. Mi van a nő válaszában, ami ezt a reakciót váltja ki? Lehet-e ez egy ere-
deti tanítói szituáció nyoma, melyet az evangélisták is megtartanak, sőt, külön jeleznek 
is? Strack-Billerbeck említ egy rabbinikus történetet, mely megvilágító erejű lehet.50 

46  A történet egy „házban” játszódik, mely Mk-nál a Jézus tanítványainak szóló oktatását vezeti be (2,1; 
3,20,[31]; 7,17; 9,33; 10,10. A szituáció hasonló a 9,30-hoz, melyben Jézus Galileán vonul át, de 
úgy, hogy ne tudjanak róla. Ekkor a tanítványai vele vannak. A 4000 megvendégelésekor ott van-
nak, csakúgy, mint a 7,17-ben, amikor szintén egy házban tanítja őket, egyedül a kánaánita asszony 
története nem említi őket a blokkban. A 8,11kk-ben sincsenek megemlítve, amikor a farizeusok jelt 
kívánnak, de ha valamiféle történeti szituációt feltételezünk mögötte, nyilván Jézus nem egyedül áll a 
farizeusok előtt. A tanító tettei nyilvánosak, tanítványai pedig rendszeresen jelen vannak. A történet 
azonban nem tartja fontosnak megemlíteni a tanítványokat (a 14. vers már feltételezi a jelenlétüket). 
Valószínűleg itt is ugyanerről van szó. Egyébként a szövegkörnyezet más módon is implikálja a tanít-
ványok jelenlétét (lásd alább).

47  Acosta, Milton: Ethnicity and the People of God, in ERT 34, 2010/1, 58-70, itt 68.
48  Acosta: i. m., 69.
49  Hart: i. m., 20–25, itt: 20. Hasonlóan Grundy: i. m., 373–374. Grundy azt állítja, hogy a konflik-

tus éppen abból fakad, hogy Jézus privát tanításban akarja részesíteni a tanítványait, és az asszony 
az exorcizmusra vonatkozó kérésével ezt ellehetetleníti. Ez a magyarázat nem valószínű, de a tanítói 
szituáció jelzése Mk szándéka lehet, amikor redakciós bevezetőjében a történet didaktikus szerepére 
hívja fel a figyelmet.

50  A Talmud iratait Billerbeck hivatkozási módja szerint idézem, feloldva a nevek rövidítéseit.
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Bává Vátrá 8a: Egy rabbi egyszer egy éhínség ideje alatt megnyitotta az éléskam-
ráját. Ezt mondta: Az írások, a Misná, a Talmud, a Háláchá és a Hággádá ismerői 
lépjenek be, de a törvényt nem ismerők nem léphetnek be. Akkor Rabbi Jonátán 
ben f Ámrám előretolakodott, és ezt mondta „Rabbi, adj ennem!” Erre azt mondta 
neki: „Tanulmányoztad az Írásokat?” Ő így válaszolt: „Nem.” Tanultad a Misnát? Azt 
mondta: „Nem.” „De ha így van – válaszolta a rabbi, – milyen alapon adjak neked 
enni?” „Adj ennem, mint egy kutyának, vagy mint egy hollónak (a morzsákból).” 
Akkor adott neki. Miután kiment, a rabbi panaszkodni kezdett: „Átok rám, mivel 
kenyeret adtam egy ám-háárecnek!” Ekkor a fia, Rabbi Simeon így szólt hozzá: Csak 
nem a tanítványod, Jonátán ben f Ámrám volt az, aki sosem akarta egyszer sem 
megízlelni a Tóra dicsőségét (= használni a Tóraismerettel járó előnyöket), [és ezért 
a törvényismeretét letagadja]?  Akkor utánajárt, és azt találta, hogy így van. A rabbi 
ezután ezt mondta: „Mindenki bejöhet.”51 

Lehetséges, hogy Jézus a mátéi történetben valójában példázatos módon beszél és 
cselekszik. Hallgat, majd csak tanítványai kérésére indokolja a hallgatását. Ellenál-
lásával egy döntéshelyzetig vezet el, melynek tanulságai vannak a saját tanítványai 
viselkedésére is. Ugyanakkor úgy tűnik, mégsem konkrétan Jézus tette tanít: ahogyan 
ez a rabbinikus történet is szemlélteti, és ahogy a történet bevezetője utal rá, az egész 
szituáció, pontosabban az interakció tanít valamit. Valójában ezt a szituációt kiélezve 
Máté nem vesz el a szövegből, pusztán kidomborítja annak instruktív jellegét, és 
üzenetét. Az idézett rabbinikus történet tanítvány-alakja és a pogány asszony nagyon 
is hasonló: valójában azért kapják meg, amit kérnek, mert nem tulajdonítanak ma-
guknak semmiféle érdemet, és a zárt ajtók ellenére merészen kitartóak. Ez világosan 
kiderül abból, ahogyan a kánaánita asszony elfogadja Jézus minősítését, de úgy ismét-
li meg kérését, hogy azt már nem lehet elutasítani: ő egy kutya ugyan, de szobakutya, 
aki a szokásnak megfelelően kaphat valamit az asztalról (Mt 15,27/Mk 7,28).52 Az 
asszony válasza sajátos színt nyer, ha a kulturális-politikai hátteret a mondat mögé 
vetítjük. Ahogyan az exegetikai részben láttuk, a hellén és a zsidó kultúra ütközésé-
ben két egyetemes küldetéstudat verseng. Tírusz veszélyforrás, nem pusztán pogány 
lakossága miatt, de nagyvárosi jellege miatt is, mely Galileát gazdasági és kulturális 
befolyása alatt tartja. Az asszony kérése nem a társadalmilag „szegény és kitaszított 
könyörgése”, mivel feltehetően tehetős valakiről van szó. Erre utal az is, hogy „hel-
lén” és görögül beszél: mint tudjuk, a hellénizmus a társadalom felsőbb rétegeit hatja 
át.53 Vagyis ahogy az exegetikai bevezetőből látható, Eugene Boring szavait idézve az 
asszony „egy elnyomó hatalom képviselője”.54 Ráadásul Jézus van idegen földön, és 
nem az asszony, ami Jézus szavait Izrael elsőségéről még bántóbbá teszi. Azáltal, hogy 

51  Strack-Billerbeck: Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch I, München, C. H. 
Beck, 1926, 726. – saját fordítás a német alapján.

52  France: i. m., 299.
53  Theissen: Lokalkolorit und Zeitgeschichte, 73–74.
54  Boring: i. m., 209.
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a nő elismeri saját tisztátalanságát, alárendeli magát Jézusnak, valamint elismeri egy 
zsidó gyógyító hatalmát, a zsidók választottságának őt mint pogányt megvető gondo-
latával együtt, olyan alázatról tesz tanúbizonyságot, mely Máté szerint a kapernaumi 
százados esetében is a dicsérendő és kivételes hit ismertetőjele.55 

V
De valószínűleg leegyszerűsítése a történetnek, ha azt gondoljuk, hogy az elsősorban 
az asszony okos szavairól vagy Jézus engedékenységéről szól.56 A történet tanulsága 
a tanítványokat célozza meg: azokat, akik a kenyeret kapják. Megszégyeníti őket a 
pogány asszony hite, aki kitartóan könyörög a morzsákért. A történet kérdése: vajon 
azok, akiké az üdvösség ígérete, ilyen alázattal és kitartással törekednek az igazság 
felé, mint amilyennel az asszony a gyermeke gyógyulásáért? A gyógyulás megdöb-
bentő, de nem is csak azért, mert Jézus több határt is átlép, amikor megváltoztatja 
a saját eredeti szándékát,57 hanem azért, mert egy pogány hitvallásának gyümölcse 
van. Ez az asszonyt „beavatottá”58 teszi, „igaz Izraelitává”,59 aki így példává válik. 
James R. Edwards szerint legalább három dologban: hite, kitartása, megértése miatt, 
ami Márknál ironikus is, hiszen saját tanítványai, akik Jézus körül élnek, zsidók és 
„tiszták”, sokszor egyáltalán nem értenek.60 A mátéi verzió is ugyanerre utal: a Mt 
14,31 és a 16,8 a tanítványok „kicsinyhitűségét” jeleníti meg, szemben az asszony 
magatartásával.61

Akkor mi a történet szituációja? Térjünk vissza az asszony tettéhez. Ha a párbe-
szédben megnyilvánuló mentalitást vizsgáljuk, sokkal több keresnivalója van a tör-
ténetnek a kitartó imádság, mint a pogánymisszió felé való nyitottság példái közt. 
A szakaszban a tanítványokra nézve fogalmazódik meg a tanulság: a kitartó kérés 
meghozza a gyümölcsét. A perikópa tehát olyan intrinzikus, befelé irányuló történetet 
tartalmaz, mely ebből a szempontból a Lk 11,5-8 üzenetét visszhangozza: a szük-
ségben lévő, ha azért nem is kapna segítséget, mert az illető, akit esti kopogtatásával 

55  Ulrich Luz szerint ennek a jele az is, hogy az asszony Jézust Dávid Fiának szólítja a mátéi verzióban. 
Ezzel világosan elismeri, hogy Jézus Izraelhez jött, de ő ennek ellenére mégis kéréssel jön elé. Luz, 
Ulrich: Matthew 8–20, Trans. James E. Crouch, Minneapolis, Fortress Press, 2001, 340. Burkill 
kiemeli, hogy ezt az atrocitást egy intelligens hellén nő nem tűrte volna el. Lásd Burkill, T. A.: The 
Historical Development of the Story of the Syrophoenician Woman (Mark vii:24-31), in Novum 
Testamentum 9, 1967, 161–177, itt: 173. Burkill szerint a mátéi verzió a negyedik stádiuma a történet 
fejlődésének, melynek végső formáját a kapernaumi százados Q-ban szereplő története is befolyásolja 
(177.)

56  Számtalan feminista és posztkoloniális értelmezés ezt a dimenziót emeli ki, és az asszonyt dicséri 
ügyes válaszáért, ezáltal leszűkíti az elbeszélés jelentését.

57  Ezt a mozzanatot nem kell feltétlenül túlértékelni, de nincs abban semmi különös, hogy Jézus meg-
változtatja a szándékát.

58  Iverson: i. m., 56kk.
59  Edwards: i. m., 222.
60  Uo.
61  Pl. Gench, Frances Taylor: Back to the Well: Women’s Encounter with Jesus in the Gospels, Louisville, 

Westminster John Knox Press, 2004, 10.
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felébreszt, a barátja, a tolakodása miatt mindenképpen kapni fog kenyeret. Ez a ki-
egészítés a Q-ban is megtalálható szakasz előtt áll, mely az imádságról és a kitartó 
zörgetésről szól. A rabbinikus iratokban találunk egy történetet és néhány tanítást, 
melyek az általunk felvetett szempont megértéshez közel vihetnek.

Misna Táánit 3.8
„Így szóltak egyszer Honihoz, a Kör-vonóhoz: »Mondj imát, hogy essen az eső.« 

Imádkozott, de az eső nem esett. Erre mit csinált? Megvont egy kört, beleállt, és ezt 
mondta az Isten előtt: »Világnak Ura, gyermekeid hozzám fordultak, mert olyan 
vagyok előttük, mint a Te házadnak fia. A hatalmas névre esküszöm, hogy addig 
nem mozdulok el innen, amíg nem mutatsz kegyelmességet gyermekeid iránt.« Ek-
kor elkezdett szemerkélni az eső. »Nem ezt kértem – mondta, – hanem esőt, amely 
megtölti a ciszternákat, mélyedéseket és barlangüregeket.« Erre felhőszakadás kezdő-
dött. »Nem ezt kértem, hanem a kegyelem, áldás, és ajándék esőjét.« Erre elkezdett 
rendesen esni az eső.”62

Szánherin 105a:
 

Ráv Náchmán (320k) azt mondta: „Az arcátlanság segít Istennel szemben. Ez elő-
ször azt jelenti: „Isten ezt mondta Bálámnak: Ne menj velük” (Numeri 22,12), de 
másodszor a 20. vers: „Kelj föl, menj el velük!” Ráv Seset Ráb (260) ezt mondta: „Az 
arcátlanság korona nélküli uralom.”

 
Jeruzsálemi Táánit 2.65b, 32 (vö. Peszáchim 161)

 
„Kiáltsanak teljes erővel Istenhez” (Jónás 3,8) Mit jelent „teljes erővel”? Rabbi Sime-
on ben Cháláftá (190) ezt mondta: „Az arcátlan legyőzi a gonoszt; akkor mennyivel 
inkább a jóságos a világot!”

 
Beráchót 32b:

Rabbi Hámá bár Hániná (260) ezt mondta: Amikor egy ember látja, hogy 
imádsága nem talál meghallgatásra, imádkozzon újra, lásd: „Reménykedj az Úrban, 
légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” Zsoltár 27,14.

 
Midras Psalm 27§7 (114 b): hasonlóan Deuteronomium Rabba 2 (198a), ahol az 
idősebb Rabbi Chijjá (200) van feltüntetve szerzőként.

 
Rabbi Chijjá bár Ábbá (280) azt mondta: Amikor imádkozol, és még egyszer imád-
kozol, légy biztos abban, hogy az imádságod meghallgatásra talál. 

62  Az idézetet a Vermes Géza: A zsidó Jézus, Bp., Osiris, 2005, 94–95. oldalon található fordítás alapján 
idézem.
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Hogyan? Lásd a Zsoltár 27,14-et (a Midras valószínűleg a megismételt „Re-
ménykedj az Úrban”-ra gondol).63

Honi tette rendkívüli, és ezt az is mutatja, hogy a későbbi rabbik el is ítélik, mint 
Istennel szembeni tiszteletlenséget. Simeon ben Setah ezt mondja rá: „Mit tehetek 
veled én, hiszen bár terhére vagy Istennek, ő megteszi, amit kívánsz, ugyanúgy, ahogy 
az apa megtesz mindent, amit nyafogó kisfia kér?”64 Ez a történet, bár nem minden 
részletében, de ben Setah reakciója felől olvasva nagyon is hasonló a kánaáni asz-
szony történetéhez. A kánaáni asszony rendületlenül kér, és ennek a kitartó kérésnek 
meglesz a maga eredménye. Ez Ched Myer szerint azzal kezdődik, hogy az asszony 
megzavarja Jézus privát terét, a visszavonulása idejét. Ez többszörösen is illetlen: egy 
nő zavar meg egy férfit. Másfelől illetlenség történik, mivel privát házról van szó, har-
madszor pedig a kéretlen vagy előre nem jelzett megjelenés abban a kulturális közeg-
ben kifejezett gorombaság.65 Máté esetében ezt jelzi, hogy az asszony kiabálása, majd 
Jézus előtti földre borulása egyaránt imperfektumban szerepel, ami Frances Taylor 
Gench szerint gyakorító értelmet hordoz: az asszony kitartóan, újra és újra kiálto-
zik, majd újra és újra leborul.66 Az asszony annak az arcátlanságnak a példája, mely 
a Sánhedrin 105a-ban, a Midras Psalm 27§7 (114 b)-ben és a DtR 2 (198a)-ban 
olvasható. A Mk 7,24-30/Mt 15,21-28 ennek példája, azzal a különbséggel, hogy 
az asszony helyzete nehezebb, mint Kör-vonó Honié: egyfelől nő, másfelől pogány 
származású, harmadszor durva elutasításban van része. És a történet éppen ezáltal 
lesz példa értékű: ha egy lehetetlen helyzetben is ott a meghallgatás esélye, mennyivel 
inkább azoknak, akik Istenéi (vö. Jeruzsálemi Táfán 2,65 b, 32.). A történet egy pe-
dagógiai szituációt vázol tehát: a tanítványok szeme láttára világos üzenetet hordozó 
esemény zajlik, de az nem a pogányok befogadásáról szól.

De még így is lehetséges, hogy alul- vagy túlértelmeztük a példázatot. Az is előfor-
dulhat, hogy az imitációs sémát nem elég mélyen keressük. A blokkot, melyet Máté 
Márktól egy az egyben átemel, lehetséges, hogy koherensebben fogja egybe egy másik 
kulcsfogalom, mint a „tisztaság” vagy a „lakoma”. Ha a történetet Jézus és tanítványai 
viszonyában olvassuk, akkor az általunk vizsgált történet szűkebb kontextusa is más 
megvilágításba kerülhet. A tiszta és tisztátalanról szóló tanítás a 7. fejezet 21. versétől 
kezdve olyan konkrét etikai deficiteket sorol „bűnkatalógus” formájában,67 melyek 
a kapcsolatokat zilálják szét. A négyezer megvendégelésének története pedig a tanít-
ványok deficitjét emeli ki. Csakhogy a felismerés elmaradása nem valamiféle elvont 
üzenet meg nem értése: abban buknak el, hogy nem akarnak gondoskodni a tömeg-

63  A Vermestől idézett szakaszt követő idézeteket a Billerbeck: Kommentar I, 456 német szövegéből 
fordítottam.

64  Vermes: i. m., 95.
65  Myers, Ched: Binding the Strong Man: A Political Reading of Mark’s Story of Jesus, New York, Orbis 

Books, 1988, 203–204.
66  Gench: i. m., 8.
67  Stein: i. m., 346.
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ről.68 Jézus ebben a történetben igazi keleti vendéglátóként jelenik meg, sőt, olyas-
valakiként, aki Istenhez hasonlóan jóllakat, és jelenlétével a közösségvállalását fejezi 
ki.69 Ebben az esetben a vendégekről nem gondoskodni durva illetlenség, sőt akár a 
közösség elutasításának is tekinthető. Talán éppen ezért érdekes a történet áldásra és a 
tanítványok közreműködésére helyezett hangsúlya:70 olyanban vesznek részt, melyet 
nem értenek, és nem akarnak. És itt érkezünk el arra a pontra, amikor a történetünk 
új fénybe kerülhet. A pogány asszony tette azért áll kontrasztban a 4000 megvendé-
gelésével, mert ő a tanítványokkal szemben a legvégsőkig elment a gyermekéért, és 
mindent eltűrt azért, hogy megmentse őt, míg a tanítványok a tömeg legalapvetőbb 
szükségét sem képesek betölteni.71 A Mk 7,24-30 narratív mashalja valójában azt 
fogalmazza meg, hogy Jézus fel- és elismeri azt a ragaszkodást és az abból fakadó 
törekvést, mely az asszonyt a gyermekéhez fűzi. Ezt jutalmazza Jézus, és a történet 
valójában így válik példává: az asszony és gyermeke kapcsolata Jézus és tanítványai 
kapcsolatának tükrévé válik. A szövegösszefüggés arra utal, hogy Márk ezt az alapje-
lentést is figyelembe vette, amikor a történeteket összefűzte: egyfelől, ahogy láttuk, a 
4000 megvendégelésének történetében a tanítványok viselkedése válik kontraszttá, a 
másik oldalon a kánaánita asszony története a tisztaságról szóló tanítás ellenpárjává 
válik. Míg ott arról van szó, ami a szájból kijőve tisztátalanná tesz (14,17), vagyis az 
emberek közti kapcsolatot szétromboló bűnökről, itt a gyermeke megmentéséért ho-
zott áldozat (14,27) kerül terítékre. Ezt a kontrasztot Máté belehelyezi a szövegbe, és 
a tanítványokat szemtanúkká téve oldja is: a tanítványok közbenjárókká válnak, bár 
tettük motivációja nem tiszta.72 Csak míg Mt-nál a tanítványok felismerik a tettek 
jelentőségét (15,23.36; különösen is a 16,12: rájönnek, mi a „farizeusok kovásza”), 
addig Márknál nem.

Összegzés

A kánaánita asszony történetének alapjelentése tehát távol áll a missziótól, de Jé-
zus tettének elemzésétől is. Maga a történetben szereplő szituáció tanít, egy viszony 
színrevitele révén: az asszony az odaadás olyan példájává válik, mely a Jézussal és az 
Istennel való kapcsolat egyik kulcsmozzanatát írja le. Így lehet a szakasz egyszerre 
hivatkozási alap és mimetikus „emlékezeti támpont”. Valójában ugyanis a működő-

68  Boring: i. m., 220. perverznek nevezi a tanítványok magatartását, mivel az előző eset fényében 
nagyon komoly vakság jeleként látható.

69  Day, Adam Warner: Eating Before the Lord: A Theology of Food According to Deuteronomy, Jour-
nal of the Evangelical Theological Society 57, 2014/1, 85–97, itt: 89, 93. 

70  Stein: i. m., 370.
71  Mint korábban említettük, a mk-i verzióban a tanítványok jelenléte implicit. Ez azonban a kontextus 

révén explicitté válik: a 4000 megvendégelésének kontextusából világossá válik, hogy mindkét törté-
net a tanítványok jelenlétét feltételezi.

72  Alapvetően kétféle értelmezés létezik: az egyik szerint a tanítványok sürgetésének célja, hogy megsza-
baduljanak az asszonytól. A másik értelmezés szerint azt kérik Jézustól, hogy adja meg az asszonynak, 
amit kér.
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képes Jézus-követés elemeit fogalmazza meg: kitartásra, merészségre, alázatra, nagy-
lelkűségre buzdít, de legfőképpen odaadásra, melyből ezek következnek. A történet 
így többé válik, mint egyszerű narráció. Tétje van, mert csakis annyiban értelmes és 
„megértett”, amennyiben az a követésben újra tetté válik. Mivel a történet mind a 
mátéi és mind a márki kontextusból kilóg, megkockáztatható, hogy a szakasz Jézus 
munkásságának idejéből származik. Ebben az esetben a mimetikus tanítás nem egy 
Jézusnak tulajdonított történethez, hanem magához Jézus személyéhez, és a mester–
tanítvány viszony belső dinamikájához kapcsolódik.

Jesus and the Stranger: A Teaching for the Disciples?
The Syrophenician woman’s faith (Mk 7,24-30 / Mt 15,21-28)

The story of the Canaanite women in its original form reflects neither the situation 
of mission nor a jesuan model-behaviour. On the very situation that portrays 
a relationship lay the didactic emphases: the syrophoenician woman becomes an 
example of self-devotion, that implicitly exemplifies the core feature of the ideal 
relationship between God and man. Accordingly, this miraculous healing can be a 
reference point and a „mnemonic assistance” for the followers of Jesus. This event 
from its original context to the present, teaches the most important expectations of a 
functioning discipleship: endurance, daring, humility, generousity, and what follows 
these: adherence. The understanding of the event means not only comprehending 
a story that can be narrated and enjoyed form a neutral distance as something tied 
to the uniqely jesuan situation. The story is a lesson, a challenge and an invitation: 
if a pagan woman can so astutely and boldly ask and in turn receive a beneficial 
answer, how much more would the elect be heard in time of need, if they were so 
self-devoted as her. If this story can be traced back to the situation of Jesus and his 
discples, than this story becomes an example speaking out of the very situation of the 
master–follower relationship and its inner dynamic.   



6. kép.   Sir Walter Raleigh 1599-ben megjelent „Brevis & admiranda descriptio regni Guianae, avri abundantissimi, 
in America…” című művéből a fej nélküli emberek (Blemmik) ábrázolása. Jodocus Hondius fametszete.




