
Hányszor volt Jézus Jeruzsálemben? 

Ezt a kérdést a legtöbb ember egészen fölöslegesnek és 
hiábavalónak Ítélheti, mert köztudomásszerűnek tart ja, hogy 
utoljára virágvasárnap ment a Mester hazája fővárosába 
s ez az „utol jára" szó azt foglalja magában, hogy előbb 
már bizonyára volt, ha többször nem, hát legalább egyszer-
kétszer. 

Én magam is ezek közé a legtöbb embertársaim közé,* 
tartozom; de nyílván s őszintén kimondom, hogy ide tartozá-
somban régi idő óta háborgat valami kételyszerű dolog s e 
sorokban a címbe írt kérdésre adandó feleletemmel épen e 
kételyszerűséget akarom megszüntetni, hogy többé ne hábor-
gasson. 

Elmondom a kétely előállásának történetét. 
Még 1896—97 táján történt, hogy egy konfirmációi kátét 

kellett megbírálnom. A káté 12 ik kiadásában szó volt a Jé-
zus életének főbb mozzanatairól s a virágvasárnapi út igy 
volt megnevezve: „ jeruzsálemi útu. A bírálatban megjegyez-
tem, hogy a kifejezés így helyesbítendő: „utolsó jeruzsálemi 
útja Jézusnak." Hogy az ismeretlen szerző elfogadta-e nem-e 
az észrevételt, nem tudom, mert a munka nem jelent meg 
nyomtatásban. — De a kérdést egy alkalommal előhoztam 
nagynevű s nagytudományú tanáromnak s akkor tiszttár-
sunknak, Nagy Gusztávnak, kérdezvén: helyes volt-e a 
káté-iró kifejezése, illetőleg: valóban csak virágvasárnap 
volt-e' Jézus Jeruzsálemben s így helytelen-e a megszo-
kott kifejezés: utolsó útja Jézusnak Jeruzsálembe virág-
vasárnap volt? 

S a kérdezésre a válasz ez vol t : valóban csak virág-
vasárnap volt Jézus Jeruzsálemben s így a közönséges ki-
fejezés helytelen, a Káté-iró irása pedig helyes. 

A válasz meglepett, mert nyilvánvaló történeti igazság, 
hogy Jézus 12-éves korában ott volt Jeruzsálemben, a mikor 
a „doktorok között ült vala", — arról nem is szólván, hogy 
az édes anya tisztulásának napjai letelése után is volt, 
mint kisded gyermek, Jeruzsálemben. — De meglepett a vá-
lasz azért is, mert az is történeti igazság, hogy Jézus gya-
korta járt a főváros környékén s így lehetetlen, hogy be ne 
tért volna abba! . . . 
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Természetesen a dolgot nem lehet másként tisztázni, 
a kételyt elűzni, a valóságot megállapítani, mint a evangyé-
liomi túdósítások egybevetése által. S ha ezzel sikerül az 
igazságot kétségbe vonhatatlanul fölmutatni: a kérdésre 
a választ megnyertük, amely egyszersmind megnyugtatást 
is eredményez, a mi szintén jelent valamit. 

Lássuk azért az adatokat! 
* * 

* 

Az első helyen álló evangyéliomi tudósításban, a Máté 
szerinti evangyéliomban a következő helyek szólnak Jézus 
útjáról Jeruzsálemet illetőleg: 

1. 20 1 7 : „Kai αναβαίνω ν ο 3Ιησούς el ς Ιεροσόλυμα, παρέλαβε 
τους δώδεκα μα&ητας ν.ατ' Ιδίαν εν r f j όδω, vagyis: „és fe lmenvén 
Jézus Jeruzsálembe, magához vette a 12 tanítványt, csakis 
őket, az úton " 

2. 21 1 0 : Kai είσελθούντος αντοϋ εις Ίερουόλνμα . . . vagyis : 
„és bemenvén ő (Jézus) Jeruzsálembe " 

3. 2 1 1 7 : εξήλΟεν εξω r7g πόλεως εις Βηδανιαν, a z a z : „Kiméne 
a városból (Jeruzsálemből) Bethániába. . . " 

4. 21 1 8 : Πρωίας δε επαναγων εις την πόλιν — azaz „reggel 
pedig betérvén a városba (Jeruzsálembe. . . ) . . ." 

A Márk szerint való evangyéliom adatai a következők: 
1. 11 n : ,,εισηλΟεν εις 'Ιεροσόλυμα ό 7ησοΐ-ς" . . . vagy i s : 

bement Jézus Jeruzsálembe. 
2. 11 is : »Έρχονται εις Ιεροσόλυμα azaz :" menének Jeru-

zsálembe (s Jézus bement a templomba). 
3. 11 27 : „Και έρχονται πάχιν εις Ίεροσολυμα" — és ismét 

menének Jeruzsálembe (ós Jézus széjjel járt a templomban). . . 
4. 14 3: szerint Jézus Bethániában volt s a 13 . vers 

szerint mondá a két tanítványnak; menjetek el a városba 
(,Jeruzsálembe!) s egy ember jő előtökbe s (15. vers) ő 
mutat nektek . . . vacsoráló házat, a hová (17. vers) mikor 
estve volna, elméne a 12 tanítványnyal. 

A Lukács szerinti evangyéliomban a következő adato-
kat ta lál juk: 

1. 2 22'· felvivék a kis gyermeket Jeruzsálembe, hogy az 
Urnák bemutassák őt,— vagy a mint az eredeti szöveg 
í r j a : ,,άνήγαγον αυτόν εις 'Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω ν.υρίω." 

2. 2 4 3 : „elmarada a gyermek Jézus Jeruzsálemben'·. 
3. 13 22 : „általment (Jézus) minden városon és falun, 

tanítván ós Jeruzsálembe menvén, (a hol ugyanazon napon) 
jövónek hozzá némelyek — 31. vers! — a farizeusok közül, 
a kik ezt mondják; eredj ki és menj el innét, mert Heródes 
meg akar téged ölni. 

4. 13 
3 3 - 3 5 : versek: szükséges nekem, hogy úton jár jak 

ma is, holnap is és azután is, mert nem lehetséges, 
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hogy a próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeru-
zsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és meg-
kövezed azokat, a kik hozzád bocsátottak : mennyiszer akar-
tam egybegyűjteni a te magzataidat, miképen a tyúk az δ 
fiacskáit az δ szárnyai alá és nem akarátok: imé hagyatta-
tik a ti házatok pusztán s bizony mondom pedig néktek, 
nem láttok engemet míg nem eljön az idő, a mikor ezt 
mondjátok : áldott a ki jött az Urnák nevében! Vagy a mint 
az eredet i szöveg v a n : „Πλην δει με σήμερον και αυριον και τή 
έχομέντ] πορεύεσ&αι ότι ουκ ένδέχαται προψήτην άπολέσ&αι εξω 
'Ιερουσαλήμ. 'Ιερουσαλήμ, 'Ιερουσαλήμ, ή άποκτείνουσα τους προφήτας, 
και λι&οβολονσα τοις αποσταλμένους προς αυτήν, ποσάκις ή&έλησα 
έπιοννόξαι τα τέκνα σον, ον τρόπον όρνις τήν εαυτής νοσσιάν νπό τάς 
πτέρυγας, και ουκ ήΟ-ελήαατε; Ιδού, άφίεται νμϊν ο οίκος υμών 
έρημος. Αμήν δε λέγω νμϊν, οτι ου μη με ΐδητε εως αν ήξΐ] οι ε εΐπητε, 
Ευλογημένος δ ερχόμενος έν ονόματι κυρίου". 

5. 17 η : „mikor menne Jeruzsálembe . . ." (által megyen 
Samaria és Galilea között). 

6. 18 31: „magához vévén Jézus a 12 tanítványt, monda: 
imé felmegyünk Jeruzsálembe. . . " 

7. 19 n : (Jerikóból Jeruzsálem felé menvej az úton men-
tében monda példabeszédet, mivelhogy közel volna Jeru-
zsálemhez. 

8. 19 35_48 a virágvasárnapi út. 
A János szerint való evangyóliom adatai ezek: 
1. 2 1 3 _ u : „az első csodatétel után Kapernaumba ment 

Jézus, de ott „nem sok napig" volt, mert közel vala a 
zsidóknak húsvétjok. Felméne azért Jézus Jeruzsálembe és 
talála a templomban. . . 

2. 3 !_21 jeruzsálemi időzósről szól a Nikodémussal való 
viszonyt illetőleg. 

3. 3 22 '· „azután móne Jézus és az δ tanítványai Júdeának 
földére. 

4. 5 i : a Kapernaumi királyi főember fiának meggyógyí-
tása után 4 46-54. „felméne Jézus Jeruzsálembe" . . . A Be-
thesda tavának története . . . templomban létele Jézusnak 
(14. vers). 

5. 6 ι : a jeruzsálemi időzés ós tanítások „után móne 
Jézus Galileának Tiberias tengerén túl". 

6. 7 1 0 : Jézus is felméne az ünnepre, de nem nyílván, 
hanem titkon. 

7. 7 U : mikor az ünnepnek fele elmúlt: felméne Jézus 
a templomba ós tanit vala. 

8. 8 1 -2 : Jézus elméne az Olajfák hegyőre ós jó reggel 
ismét jelen vala a templomban. . . 

9. 10 22 -23 · ,,Έγενειο δε τά εγκαίνια έν το'ις Ίεροσολνμοις, 
ν.αι χειμών ην, και περιεπάτει ο "Ιηοονς έν τω ιεριο έν τή στοά 
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του Σολομώνιος" — vagyis: „lőn Jeruzsálemben egyházi szen-
telósnels ünnepe1.) és tél vala, Jézus pedig jár vala a tem-
plomban, a Salamon tornácában". (A 40. vers szerint aztán: 
elméne a Jordánon túl, a helyre, a hol János keresztel vala 
először és ott monda). . . 

10. 12 12-13: virágvasárnapi út. 
Ezek azok az evangyéliomi helyek, a melyek Jézusnak 

Jeruzsálembe meneteléről, jeruzsálemi tartózkodásáról sző-
lanak. Most vegyük bírálat alá s állapítsuk meg; a virág-
vasárnapi út egyszerűen csak út-e Jeruzsálembe, vagy 
pedig utolsó út-e a fővárosba? Vagyis: volt-e hát Jézus 
virágvasárnap előtt is Jeruzsálemben s akkor valóban utol-
jára ment-e oda? 

* 
* * 

Első tekintetre is megállapíthatjuk, hogy az evangyélis-
ták túdósításaiban nincs meg az az összhang, a melyet talán 
kívánatosnak és szükségesnek tartanánk. A Máté és 
Márk túdósítása egészen szűkszavú, csak épen, hogy ad 
valamit; ellenben a Lukácsé ós a Jánosé versenyez egymás-
sal, sőt a János túdósítása nyilván azt a benyomást kelti, 
hogy János életének, tanítói működésének számbavehető 
részét épen Jeruzsálemben töltötte. 

Az e tekintetben mutatkozó eltérés igen könnyen meg-
magyarázható abból az egészen közönséges felfogásból is, 
a mely a két első evangyéliomi túdósítást úgy veszi, hogy 
azok inkább a túdósításokat adják, ellenben a Lukács sze-
rinti már a külső körülményeket is számbaveszi, a IV-ik 
evangyéliom pedig szerencsés kézzel igyekszik összehozni 
a tanításokat és a külső eseményeket, mert úgy van meg-
győződve, hogy a kettőnek egyesítése, szoros összefűzése 
magát a lényegi igazságot emeli, növeli és erősíti. 

Igy fogván már fel a túdósítások jelentőségét, egyálta-
lán nem így kell venni a Máté és Márk adatait, mintha azok 
egyenesen a mellett szólnának: Jézus virágvasárnap először 
és utoljára volt Jeruzsálemben, annyival inkább nem, mert 
az meg mindkét evangyélistánál adat, hogy a virágvasár-
napi jeruzsálemi út után kiment Jézus Bethániába, a mely 
16 futamatnyira volt Jeruzsálemtől s Bethániából vissza 

*.) Az tyxaCna szót Károli Gáspár „egyházi szentélésu ünnepének 
fordítja. Maga a szó szentélést, félavatást jelent, származtatva az „tv" és 
„xcurüí" két szóból, a melyet aztán némelyek a latin : ,.renovationes" vagy 
„dedicationes" szóval adtak vissza. A héber szó, amely megfelel ennek, a 
Π33Π s november 25-ikén szokták ünnepelni, s miért ezt Leusden: „Clavis 
Graeca" c. könyvének 266-ik lapján olvashatni. (Ultrajecti 1672.). A m a is 
ismert „Kanuká" zsidóünnep volna ez, emlikezés a jeruzsálemi templom 
lerombolására s az égve talált tűzre!. . . 

Theol . Szaklap VII . é r f . 9 
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ment Jeruzsálembe. Ez is legalább annyit igazol, hogy Jézus 
nem egyszer, hanem kétszer volt Jeruzsálemben. 

Különben a Máté és Márk egyesítve e ponton azt jelenti, 
hogy mindkettő arra helyez súlyt: a virágvasárnapi úttal 
dől el az a fanatikus támadás, a melylyel az ellenfelek 
Jézust már előbb is illették, — a diadalmas bevonulás után 
többé nem várhat tak: eljött az idő, hogy az embernek fiát 
csúfos halállal veszítsék el. 

A Lukács és János túdósításainak igazsága abban fog-
lalható össze, hogy Jézus többször is megfordúlt Jeruzsálem-
ben s a virágvasárnapi út valóban az utolsó volt oda, a 
melynek alkalmából mindaz megtörtónt Jézussal, a minek 
be kellett következnie. 

Hogy lehetett-e s volt-e hát Jézus valóban máskor is, 
sőt többször is Jeruzsálemben ? . . . olyan kérdés, a melynek 
első pontjára határozottan felelhetünk igennel. A máso-
dikra pedig, t. i. hogy valóban volt-e máskor is, sőt 
többször is : a Lukács és János túdósitásai nyomán szintén 
határozottan ezt feleljük: volt. Volt nemcsak azért, mert 
Lukács és János erre vonatkozólag adatokat szolgáltatnak, 
hanem azért is, mert egyáltalán nem lehet még csak el-
képzelni sem azt, hogy Jézus kerülte volna azt a helyet, 
a hol reá földi életének legnagyobb történeti mozzanatai 
várakoztak. S ha bár nem sokat tulaj donithatunk annak, 
hogy Jézus otthonosan járt kelt Jeruzsálemben, mégis az a 
tény, hogy a tudósítások szerint otthon érezte magát a fő-
városban, úgy forgolódott, mintha minden zege-zugát, kövét 
ismerte volna, arról tesz bizonyságot, hogy Jézus Jeruzsá-
lemben virágvasárnap előtt is volt már. Igaz, hogy magának 
Jézusnak van az a nyilatkozata: „nekem Jeruzsálembe kell 
mennem, sokat szenvedni a vénektől, a papi fejedelmektől 
és írástudóktól" (Máté 16. r. 21. v.), de ez azt jelenti, hogy 
utoljára fel kell mennie Jeruzsálembe, a hol bekövetkeznek 
mindazok, a melyek megírattak a próféták által δ róla. Ha 
volt is már Jeruzsálemben, megfordúlt is már a fővárosban: 
mégis el kell oda mennie, mert ott kell végig szenvednie 
mindazt, a mi ehhez a földi élethez hozzá tartozik az ő sze-
mélyében is. 

Nem lehet azt még csak elgondolni sem, hogy Jézus 
az ő prófétái működésében mindenhol megfordúlt volna: 
csak épen azt a helyet nem akarta volna felkeresni, a hol 
ellenségei laktak. Az a nagy erkölcsi bátorság, a mellyel 
az igazságot keményen szemökben mondotta ellenfeleinek, 
föltétlenül veszített volna komolyságában és jelentőségében, 
ha csak a vidéken él vele, csak a kisebb városokban és a 
falvakban használja, de már Jeruzsálemtől irtózik s oda 
még csak belépni sem merészel. Sőt: épen ez az erkölcsi 
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legmagasabb fokú bátorság követelte azt, hogy megfordúljon 
Jeruzsálemben is, be-benézzen oda is, érintkezzék ott is az 
ellenfelekkel, a kik nem is egyszer követeket küldözgettek 
hozzá. Ha volt bátorságuk az ellenfeleknek szóba állani 
Jézussal, ha mindjárt kísértés, tőrbe csalás szempontjából 
is: akkor kellett lenni bátorságának Jézusnak is, hogy fel-
keresse őket, hogy saját otthonukban mondja szemökbe 
mindazt, a mit máshol elmondott és hirdetett. 

Es azt hiszem, hogy a János evangyéliomabeli túdósi-
tások épen erről adnak bizonyságot, erre szolgálnak közvet-
lenül ható erősségek gyanánt, a melyeknek igazságát el le-
het, sőt el is kell fogadnunk annak a nagy erkölcsi jellem-
nek még tökéletesebb volta szempontjából, a ki egyetlen 
ós örök. 

Azért az adatok alapján meghatározhatjuk és ki is 
mondhatjuk: Jézus volt Jeruzsálemben máskor is, többször 
is s így a szóban forgó kérdésnél a helyes felelet ez: virág-
vasárnapján utoljára, ment Jézus Jeruzsálembe, nem 
érintve a virágvasárnapi útat a Bethániából való visszajöve-
tel, a mely csupán azt jelenti, hogy fáradalmát ott pihenhette 
ki, hogy aztán a nagy hét eseményei ott folyjanak le a 
fővárosban. 

Dr. Tüdős István. 

9* 




