
tatnak annak üzenetén, a mai embert mindaddig nyugtalanítják, amíg tisztán
nem lát ezekben a kérdésekben. (Ha pl. tudjuk, hogy Jerikó a honfoglalás ide
jén romokban hevert - amint az archeológia bizonyítja -, akkor nem omol
hattak le falai a papok kürtszavára, amint Józsué könyvében leírva találjuk.
Tisztázódik a probléma, amikor a szentírástudomány segítségével megtudjuk.
hogy Józsué könyve nem történeti dokumentum, hanem irodalmi műfaját a mai
hősi eposzhoz hasonlíthatjuk.) Ezekben a kérdésekben segít bennünket a nép
szerűsítő bibliatudomány, amely közérthetősóge és egyszerűsége folytán közelebb
vihet a problémák megoldásához. Ide tartoznak a bibliai lexikonok, bevezetések
az egyes könyvekhez, a biblia világának ismertetése, különösképpen pedig az
irodalmi műfajok kérdésének tisztázása, amit csak a bibliatudománytól várhatunk.

Míndezek azonban nem pótolják számunkra magának a bibliának rendszeres
olvasását és átelmélkedését, Ezek a segédeszközök csupán a biblia kapujáig ve
zetnek el, nagyon sokszor csak bizonyos peremkérdéseket magyaráznak meg.

Amint látjuk, a bibliatudomány nem ellensége sem hitünknek, sem eddigi
ismereteinknek a bibliával kapcsolatban. Ezért nem kell gyanúval és előítélettel

fogadni sokszor talán zavarba ejtő állításait sem. Nem a biblia üzenetet krití
zálja, hanem mondanivalóját akarja érthetőbbé tenni számunkra.

Felhasznált irodalom: Dom Célestin CharJier: La lecture chrétienne de la Bible. Ed.
d" Maredsous 1957. - N. Lohfink: Vom Verstehen der Heiligen Schrift. Leipzig - J. Dheilly:
Bible et Chrétiens daujourdhui, Desclée 19G6. - L. Grollenberg: Comment Jire la Bible.

Paris-Bruxelles.

KOSZTOLÁNYI ISTVÁN

JÉZUS SAJÁT SZAVAINAK KÉRDÉSE
A II. vatikáni zsinat ezt a kijelentést hozza szentírási konstitúciójában: "Az

emberré lett Ige, Jézus Krísztus Isten szavait hirdeti"l. Jézus tehát; Isten üze
netét hozta számunkra, ezért kijelentései míndenkor érdekelték az embereket,
és érdekelte őket, miképp hangzottak el eredeti formájukban, Az evangéliumok
hozzák ugyan Jézus szavait, azonban kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy
ezek a szavak, kijelentések nem felelhetnek meg míndenkor az eredetileg el
hangzott szavaknak, mert ha párhuzamosan fordulnak elő több evangéliumban,
lényegileg megegyeznek, külsőleg azonban eltérnek egymástól, még fontos dol
gokban is. Ez nem magyarázható meg mindig azzal, hogy azÚr Jézus arámul
beszélt, az evangéliumok pedig görögül közvetítik az Úr szavait. Igy vagyunk,
hegy a legnagyobb jelentőségű kijelentésnél maradjunk, az utolsó vacsora sza
vaival. Máté így hozza: "Vegyétek, egyétek; Ez az, én testem ... Igyatok ebből

mindannyian. Mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért: kiontanak
a bűnök bocsánatára'<. Márknál ezt olvassuk: "Vegyétek. Ez az én testern ...
Ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak'<. Lukács ezt írja:
,.Ez az én. testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre ...
Ez a kehely az Újszövetség az én véremben, melyet értetek kíontok'". Szent
Pál a korintusiakkal ezt közlí : "Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt
tegyétek az én emlékezetemre. Ez a kehely az Újszövetség az én véremben. Ezt
tegyetek, valahányszor isztok belőle. az én emlékezetemre'<. Erre azt lehetne
mondani, hogy az elhangzott szavakat, főképp abban az izgalmas helyzetben,
amelyben volt az Úr tanítványaival, nem jegyezték meg pontosan. Azonban nem
állunk jobban akkor sem, ha látott dolgok feljegyzéséről van szó. Gondoljunk
csak a kereszt f'eliratárn'', amely míndegvtk evangélistánál másképp van rögzítve.
Ebből a két példából láthatjuk, hogy ugyanazt a dolgot négyen négyféle módon
adják vissza. Ez meg is felel az ember természetének és hozzájárul a szent írók
szavahíhetőségéhez, mert éppen az lenne a baj, ha minden szóról szóra egyeznék.
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Ez az eljárásmód nem ütközik a sugalmazás tanába, mert a sugalmazásnál
Isten úgy használja eszközül az embert, hogy meghagyja természetét és ennek
megfelelő módon vezeti. A sugalmazás az igazságot biztosítja, nem a történeti
séget, mert ,,8. történetiségnek az alapja nem a szöveg sugalmazott volta. A su
galmazás egy történeti kijelentést, mely igaz, igaznak mond'", Isten szándéka
nem az volt, hogy Jézus életeről és szavairól történeti anyaget adjon, adatokat
közöljön. hanem azt akarta, hogy ez úgy jusson el hozzánk, amirit azt az egy
ház életében hirdették, mert csakis így lehet a hit és erkölcs alapja. A szöveg
nek élnie kell az egyház tanításában, mert élet csak életből fakadhat.

Hogy megérthessük, miért jelennek meg különféle formában az egyes evan
géliumokban ugyanazok az események, beszédek vagy kijelentések, idézzük em
lékezetünkbe, mit mond az 1964-i Instructio az evangéliumok kialakulásáról.
Három állomást különböztet meg. Az első az Úr Jézus tanítása, aki tanítványai
oktatásában alkalmazkodott a korabeli tanításrnódhoz és tanítványaihoz, hogy ta
nítását megtarthassák emlékezetükben és azzal élni tudjanak. Ebben a fázisban
valóban Jézus szavairól (ípsíssima verba Jesu) van szó, de az Instructiót kiadó
bizottság egyáltalán nem állítja, hogy az evangéliumok ennek a fázisnak a fel
jegyzései lennének. A második állomás a tanítványok munkája, akik Jézus fel
támadása után tanuságot tettek Jézusról, életét, tanítását hirdették, de nem
tették mitikus személlyé Krisztust, hanem arról a Krisztusról tettek vallomást,
akivel együtt éltek, látták tetteit, hallották szavait. A harmadik állomáson az
evangélisták az apostolok szóbeli tanítását, mely már állandó jelleget vett fel,
amelynek egyes részeit ismeretlen személyek írásban is rögzítették, különleges
céllal leírták, és így keletkezett a négy sugalmazott, kánoni evangélium. A ren
delkezésükre álló írásbeli, de főképp szóbeli hagyományból kiválogatták azt,
ami nekik s híveiknek legjobban megfelelt, Irásba fektették. Amikor pedig Jé
zus tanítását, életét leírtak, az egyes dolgokat, eseményeket, kijelentéseket ebbe
vagy abba az összefüggésbe he!lyezték, amint az céljaiknak legjobban megfelelt.
Ezért a szentírás-magyarázó feladata, hogy utánajárjon, mit akart az evangé
lista mondani akkor, amikor ily módon adta vissza az eseményt vagy azt egy
bizonyos szövegben elhelyezte", Erről mondja a II. vatikáni zsinat konstitúciója,
hogy ez a tény nem mond ellent beszámolójuk igazságának, hisz a dolgok ér
telmét megőrizve adják azokat víssza'', Ez lenne a szerkesztői munka egyik
faja, amely egészen természetesnek vehető. De mi van akkor, ha a s:zerkesztő

újramagyarázza Jézus szavait, azokat bizonyos aktuális helyzetre alkalmazza?
Ilyen lenne egyesek szerint Máté eljárása, amikor a Lukács-féle első boldog
ságot: "Boldogok vagytok, ti szegénvek'<" így adja vissza: "Boldogok a lelki
szegények"!', mások fordítva mondják, Ilyen kibővítésnek fogják fel egyesek
Máténál aMiatyánkot, ment Lukács rövidebben hozza. Az Instructio nem mond
erről semmit sém kifejezetten, de az ilyen szerkesztőí eljárást megerősíteni lát
szik akkor, amikor ezt mondja: "Egyes darabokat kiválas:ztottak a hagyomány
anyagából. másokat összefogtak, ismét másokat az egyház helyzetére való tekin
tettel magyaráztak't-é, A kutatók véleménye erre vonatkozólag az, hogya Comissio
kijelentései még nem elég kifejezettek, hogy az ember állíthassa, hogy az evan
gélísták ilyen szerkesztői munkát végeztek, de viszont nem állítja az ellenkező

jét sem, és ma a hallgatás is [elentös-''.
Az első század végén már hivatalos írásban rögzítve voltak Jézus szavai,

beszédei, de mellebte futott még a szájhagyomány is. Ennek tulajdonítható, hogy
vannak Jézusnak oly szavai, kijelentései, melyek nem találhatók az evangéliu
mokban (agrafon), mint például Szent Pál milétuszi beszédéből ismeretes Jézus
mondás: "Nagyobb boldogság adni, mint kapni"14, vagy a Jelenések könyvében
szereplő Jézus-mondás: "Lásd, úgy jövök, mint a tolvaj" 15. Ezek a Jézus-mon
dások (logion vagy Iogía) tovább éltek, többé-kevésbé hűen is, mint ezt az oxyr
hynchuszi papíruszban olvashatjuk: ~,Senki sem próféta hazájában, és az orvos
nem gyógyítja ísmerősét"16. Össze is gyűjtötték őket, és ezek alkotják az ún.
logton-gyűjteményeket, melyek közül a legismertebb a Tamás-evangélium 114 Úr
mondásával. Ezek közt találunk olyanokat, melyek azonosak a kánonikus szö
veggel ; vannak,· melyek eltérnek tőle, de nem ütnek el Jézus gondolatvilágától,
tehát aforizmákhoz hasonilítanak, és vannak, melyek eretnek tanítást tartalmaz
nak. Ilyen logionok a Tamás-evangéliumból: "Jöjjetek hozzám, mert az én igám
kellemes és az én uralmam szelíd. Nyugalmat találtok magatoknak"?", vagy:
"Aki közel van hozzám, közel van a tűzhöz, aki távol van tőlem, távol van az
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országtól"18. A Tamás-evangélium logionjain látszik a legjobban az arám szí
nezet, mert a chenoboszkioni (Nag Hammadí) kopt logionok görög fordítás után
készültek; de még a két fordítás után is észrevehető az arám hatás. Ezek az
ősi hagyományok élénken éltek még a II. században, sőt tovább élnek a negye
dik századig, amikor aztán nagyjából megszűnik az apokrif (szentíráson kívülí)
evangéliumok irodalma, melyek hordozói voltak a különféle Jézus-mondásoknak.
Ez a hagyomány oly erős volt, hogy még a gnosztikus írók sem tudták magukat
függetlenítení ettől. Ezeknek a logionoknak az az értéke, hogy a kánoni evan
géliumokkal egy időből származnak. Nem igazolják a Bultmann-féle feltevést,
hogy a közösség alkotásai, hanem az őshagyományokból származnak, amelyből

egyformán merítettek a kánoni írók, az ősközösség és az eretnek szerzők. Az
egyháznak itt döntő szerepe volt, mert amikor megjelentek a különféle Jézus
mondások, életrajzok, akkor elkülönítette őket egymástól, és így alakult ki a
négy evangélium, míg a többi az apokrifek közé került, amelyet még akkor sem
használtak hivatalosan, ha helyes tanítást adott (Tekla és Pál aktája). Igy aztán
feledésbe ment sok logíon, és ma már nem lehet eldönteni, hogy ténylegesen
az Úr mondásaí vagy s:em.

A szétszórtan lévő Jézus-mondásokat a modern korban gyűjteni kezdték,
amelyek közül nem egy került elő egyházatyák írásaiból vagy a ltturgíából. Leg
teljesebben A. Resch gyűjtötte ezeket egYbe19• Könyvének első kiadásában 74
Ür-rnondást fogadott el valódinak, míg a második kiadásban csupán 36-ot, de
még ezt a számot is csökkentették s- mintegy egy tucatot fogadtak el később

hitelesnek.
Komolyabb munka csak a formatörténeti módszer bevezetése és a szerkesz

téstörténeti kutatás után vált lehetövé, A formatörténeti módszer alkalmas volt
arra, hogy az egyes mondások vagy beszédek elemzésével megállapítsa, mi szár
mazhatott Jézustól. A szerkesztéstörténet pedig a meglévő szövegből kiemelte,
hogy mi a szerző, a szerkesztő hozzáadása, arnint ez Szent János evangéliumá
ban válik feltűnő módon láthatóvá. Csak ezek után az előzetes munkálatok után
lehetett alaposabban hozzáfogni a komoly kutatáshoz, Ezt a kutatást lehetövé
tette az, hogy nagyobb anyag állt rendelkezésre, mint a régebbieknek, és itt
komoly szerep jutott a chenoboszkioni gnosztikus könyvtár 49 könyvének, mely
nagyjából egészen jó állapotban maradt ránk. Jelenleg csak az apokrif evangéli
umok számát 46-ra teszík-", De így is csak a legnehezebben lehet megállapítani,
hogy valamilyen mondás ténylegesen Jézustól származik, vagy amint nevezik:
ípsíssíma verba Christi.

(JÉZUS SA.TAT SZAVAI.) Igy csak a legutóbbi időkben merült fel a kérdés,
megállapíthatók-e ténylegesen a szeritírásban azok a szavak (vox), azok a mon
dások (verba), amelyek betűről betűre adják vissza Jézus kijelentéseit. Az első,

aki ezzel a kérdéssel foglalkozott, Joachim Jeremias Kennzeíchen der ípsíssíma
vux Jesu címmel. Nyolcoldalas tanulmánya 1953-ban jelent meg a Wikenhauser
német biblikus 70-edik születésnapjára készült Synoptísche Studíen-ben. A cikk
hevezetőjében felveti a kérdést, vajon meg lehet-e találni Jézus szavait eredeti
formájukban, mert az őket tartalmazó evangéliumok a húsvét utáni szemléletben
adják Jézus szavait, s így az evangéliumokban inkább kervgrnát (igehirdetést)
vagy jobban mondva az ősegyház tanítását kell látnunk. E kétség ellenére is
hozzányúl a kérdés megoldásához és két kiválasztott szón akarja bemutatni, mí
képp lehetséges megállapítani, hogy az evangéliumokban találkozhatunk Jézus
legsajátosabb kifejezéseivel. Jellemző azonban, hogy mindkét szó arám nyelven
maradt bent az evangéliumban.

A négy evangélium egybehangzó tanusága szerint Jézus az Istent míndíg
"Atya" névvel szólította meg (egyetlen kivétel Mk 15,34 és a párhuzamos he
lyek, ahol Eloi az Isten megszólítása). A szinoptikusokban (az első három evan
géliumban) kevesebbszer fordul elő, mínt János evangéliumában, ahol Il5-ször
szól Jézus az Istenről, mínt Atyjáról'", Ennél a megállapításnál már tekintetbe
veszi a modern kutatásí eredményeket s kimondja, hogy az evangéliumok alko
tórészeiben: Mk-ban, Logiákban, Mt sajátjában, Lk sajátjában és János evan
géliumában mindenütt megtalálható az Atya megszólítás. Az Atya megszólítás
a legtöbb helyen magában áll, minden hozzáadás nélkül. Egyedül Mt 1l,25-ben
van hozzátéve: ég és föld Ura; Jn 17,1l-ben: szent és 17,25-ben: igazságos. A
Miatyánk kezdete Lk-nál egyszerűen: Atya22, míg Mt-nál: ki vagy a mennyek
ben23, de ez mint a tanítványok imája s nem mínt Jézus imája jön számításba.

509



Jézus az Atyára az arám "Abba" szót használta, amint ez Mk 14,36-ból ki
tűnik, Az "Abba" megszólításként (vocatívus) áll a szövegben, Az "Abba" szó
különös jelentősége nemcsak az, hogy az Istent atyaként szólíthatjuk, hanem hogy
ezt a gyermek nyelvén tehetjük, mert az arámban az "Abba" jelentése a ma..
gyal' édesapának vagy még inkább apukának felel meg. Ezzel a közvetlcnség jut
kifejezésre, mint megállapítják'", amelyben bent van a gyermek szerétettel teljes
tisztelete édesapjával szembens-. Hogy ez a megállapítás újszerű, egy francia
szentírás-magyarázó könyve mutatja, hogy amikor magyarázni kellene az arám
hátterét az evangéliumokban, ehhez a szóhoz még semmit sem fűz az 1930-ban
megjelent munka, pedig igen jellegzetes kífejezés'",

A szónak igen nagy hatása volt Szent Pálra. Abból, hogy Krisztus "Abbá·
nak" szólította mennyei Atyját, vezeti le, hogy mí Isten fiai és örökösei va
gyunk-", Ennek a. szónak a horderejét csak a teológiailag képzett Pál tudta ér
tékelni. A zsidók imáikban nem szólították meg sohasem ezzel. a, szóval Istent.
Isten ugyan Atyja volt a zsidóknak, de csak az egész zsidóságnak, nem pedig
az egyes embereknek, ezért legfeljebb "Abinut" (mi Atyánkot) mondtak. A zsidó
nem is mert volna gondolni arra, hogy oly személyes kapcsolatba kerüljön az
Istennel, mint ezt ez a gyermeki kifejezés feltételezi. Az imákban a zsidóságnál
sehol sem szerepel ez az "Abba" szó, mint Isten megszólítása, kivéve három
szöveget. Ezek közül azonban kettő középkorí betoldás, csupán a harmadik ér
demel megfontolást, mely 1941-ben került elő s a Kr. e. első századból szár
mazik. De ebben tulajdonképpen nem az Istent, hanem a rabbit szólítják így
a gyerekek és esőt kérnek tőle, Ö azonban Istenhez intézi a gyerekek kérését.
Tehát itt sincs szó Istennek "Abba" szóval való megszólításáról. Csakis Jézus
szólította meg így az Istent, és ezzel teljesen. új fogalmat adott az embereknek
az Istenről. Ez a kifejezés aztán békerült a liturgiába, de nemcsak az arámul
beszélők liturgiájába, hanem a görög közösségek istentiszteletébe is, mégpedig
az eredeti arám nyelven. Ez aztán még jobban ailátámasztja, hogy ez a szó Jé
zus ajkaról hangzott el.

A második szó, amelyet Jeremias krisztusi eredetűnek tart, az "amén". Ez
Jézus beszédeinek bevezetésére szolgál és ugyanakkor a beszéd tartalmának, igaz
ságának a megerősítésére is, legtöbbnyire ebben az alakban: amén legó hűmín

(bizony mondom nektek). Jánosnál az "amén" kettőzve fordul elő, ami liturgiai
hatásra utal. Az "amén" szó a négy evangélístánál összesen Iüü-szor fordul elő,

az esetek fele Jánosnál található, mert ő kettőzve használja. Annyira jellegze
tes Krísztus beszédére, hogya Jelenések könyve Jézusnak az "Amén" nevet ad
ja28• A megszekott zsidó használatban a szó ígenlést, megerősítést, jelentett. Az
Újszövetségben teljesen új szóhasználatot kell látnunk, amely az evangéliumok
ban kizárólag Jézus szavaira vonatkozik. Az "amént" felfoghatjuk esküt potjó
kifejezésnek, melyet Jézus azért vezetett be, hogy ezzel kikerüije a zsidóknál
gyakori esküt, s megfelel a próféták "Úgymond az Isten", "így szól az Úr" ki
jelentéseknek. Egy német tudós tagadja ugyan, hogy esküt akar helyettesíteni az
..amén", de azt hangoztatja, hogy e szóval Jézus kijelentéseit magáénak vallja,
amelyek reá vonatkoznak, s így mintegy az egész krisztologiát (Krisztusra vonat
kozó tanítást) magukban foglalják; aki pedig ezt megvallja és életével megerő

síti, hisz Krísztus megváltó erejébenö',
Az "amén" használatában azt vesszük észre két evangélistánál, Máténál és

Lukácsnál, mintha húzódnának a használatától, ha Márkkal vetjük egybe őket,

és az "amén" helyett más szavakat használnak. Ennek alapján lehetséges, hogy
másutt is előfordulhatott, de ezt nem lehet kimutatni, mert a saját anyaghoz
tartoznak e helyek. Viszont Jánosnál az "amén" gyakoribb használatát a liturgia
hatására lehet visszavezetni, ezért ő nem húzódozott a használatától, amint ezt
várni lehetett volna Máté és Lukács eljárása után, pedig ezeknél később írta
evangéliumát.

Jeremias azzal indokolja az "amén" jézusi eredetét, hogy Márknál 13-szor
fordul elő s míndannyíszor egy-egy logionnal áll kapcsolatban. Ez pedig a leg
régebbi időkre utal, mert vagy eszkatalogikus (világ végére vonatkozó) kijelen
tésekkel van összekötve, vagy pedig Jézusnak a farizeusokkal való vitáiban for
dul elő. Példaképpen legyen elég kettő: "Bizony (amén) mondom nektek, hogy
minden bün... bocsánatot nyer. De aki a Szenblelket káromolja, nem nyer bo
csánatot, bűne örökre megmarad'P'', és: "Ha csak egy pohár vizet ad is nektek
valaki inni azért, mert Krisztuséi vagytok, igazán (amén) mondom nektek, meg-
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kapjátok érte a jutalmat"?'. Az első a farizeusokkal folytatott vitából szárma
z-k, míg a második az eszkatológiával tart kapcsolatot. Ugyanez állapítható meg
Máténál is. Ha mármost méclegeljük azokat a helyeket, ahol Jézus az "amént"
használja, megállapíthatjuk, hogy ezek a kijelentések isteni teljhatalommal ren
delkező személy kijelentései, aki tudatában van isteni felségének és ez az istení
öntudat kifejezése teszi az "amént" Jézus saját szavává (ipsissima vox Jesu) 
állapítja meg .teremías'",

Ezt a munkát eddig, úgy látszik, még senki sem folytatta, mert pozitíve
bebizonyítani, hogy Jézus ajkáról valamelyik szó elhangzott, szinte lehetetlen,
legföljebb valószínűsíteni lehet. Jézustól ugyanis sem írás, sem hitelesített kije
lentése nem maradt fenn. Az evangéliumokban megmaradt arám kijelentések ta
Ján azért kerülhettek be eredeti nyelvükön, mert Jézus: ajkáról tényleg elhang
zottak, és valami leülönős ok foroghatott fenn, hogy az eredeti nyelven marad
tak meg. Márk hozza Jairus leányának feltámasztásánál Jézus szavait: "Talita
kum"'!:). Ez feltűnhetett a csodánál jelenlévő Péternek, hogy milyen kedvesen
szól a kíslányhoz, mert a "talita" jelentése bárány'" iSI,tehát azt mondta neki:
"Báránykám, kelj fel!" Ez csenghetett vissza az öreg Péter fülében, és így örö-
kítette meg Márk szavait evangéliumában. .

E!gy másik szó, mely elhagyta Jézus ajkát, lehetett az "effeta" - nyílj
rneg3

" . Mivel ez a szó bekerült a keresztség szertartásába, mutatja hogy kez
dettől fogva nagy tekintélye volt, mert Jézustól származott; más indoka nem
lehetett annak, hogy bekérült a keresztségi szertartásba, A "Kéfa" szót János
örökítette meg evangéliumában-", A szó jézusi eredetére utal, hogy Pál nyolcszor
használja a szót Péter helyett s talán ezzel a használattal akarja Péter elsőséget

hangsúlyozni. Jézusi eredetű lehet még a "geenna", "szátán", "Beelzebul", "ma
mónász" és a 21. zsoltár kezdő szavai. Ezek a szavak minden bizonnyal a hús
vét előtti időből származnak SI arám formájukban maradtak fenn; egy SiZÓ van,
rnely a húsvét előtti időből való, de görögül maradt meg, amikor Jézus Heródes
Antipást "rókának" nevezí". Ez annyira jellemző megjelölés, hogy csakis Jézus
tól származhat. (Egyetlenegy szó van, amelyről biztosan meg lehet állapítani,
hogy a húsvét utáni időből származik, de ez nem Jézus szájából hangzik ell,
amikor Júdást "iskariótinak" nevezi a jeruzsálemi ősközösség. A szó az arám
,.skarjábó!" származik, amelynek jelentése "hamis, képmutató, áruló", ebből Jett
az Iskarja : íszkariótész'".

(JÉZUS EREDETI MONDASAI.) Jeremiason kívül más nemigen vállalkozott,
hogy egyes szavak jézusi eredetét kimutassa, mert ez igen nehéz feladat. Inkább
Jézus kijelentéseit, beszédeit próbálják Jézusra visszavinni, amennyiben lefejtik
róla míndazt, amit szerkesztőí hozzáadásnak tartanak. De erre vonatkozólag áll
az a megállapítás, hogy Jézus kijelentéseinek legnagyobb részét pozítíve nemigen
lehet bizonyítani. De az újszövetségi írók szavahihetősége minden tekintetben
elfogLlcJható. Amikor tehát az evangelisták idéznek egy Jézus-mcndást, el lehet
fogadni, hogy tőle származik, mert megfelel a mondás Jézus elgondolásának, jel
!t'g7.etes, eredeti formája van. így a "Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán,

mint a gazdagnak Isten országába bejutni'':" mondás megfelel annak az elgon
dolásnak. amit Jézus a gazdagokkal szemben vallott, és a mondás magán viseli
azt a kü'lső formát, hogy Jézusé lehesserr".

A mondásoknak eltérő visszaadása nem ütközik a sugalmazásba, és ezt az
Instructio nyíltan ki is mondja-'. Megfigyelhető, hogy egészen másképp szerkesz
tik rneg az evanaélisták az Úr Jézus beszédeit, mint az elbeszélő részt, és ez
egyes szavakban is kifejezésre jut, például a szír-föniciai asszony "Kürie" (uram)
szóval illeti Jézus,t"2, ami egészen feltűnő, mert az ő szájában ennek a szónak
a jellentése nem ugyanaz, mint volt a jeruzsálemi közösség ajkán. Az Izrael szó
csak az Úr Jézus beszédeiben, angyal vagy zsidó beszédében fordul elő43•

Ezen az alapon fogott hozzá Schürmann az evangéliumok vizsgálatához. hogy
mlt lehet az Úr Jézus eredeti mondásának tartani és mit nem. O nem egyes
szavakat vizsgál, hanem mondásokat, kijelentéseket. Ezért Jézus saját szava (vox
ipsissima Jesu) helyett inkább Jézus saját mondásairól (verba ipsíssírna Jesu)
beszélhetünk. Schürmann 1953-ban cikket írt Jézus nyelvéről.". Második kiadás
ban cikke összegyűjtött munkálatai közt jelent meg45• Szabályokat próbál fel
állítani, hogy mik az ismertető jelei Krísztus kijelentéseinek. Hét általános sza
bályt állít fel, ezeket tovább bontja apróbb részletekre és összesen 42 sajátos-
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ságot állapít meg, amiket összefoglalóan így lehet leírni mínden részletezés
nélkül: E sajátosságok akkor illenek Krisztusra, ha Krísztus titkára, mibenlé
tére és kinyilatkoztatására vonatkoznak, mert fényt vetnek Krisztus fenségére.
Amint istenségét elrejti embersége, úgy van kijelentéseivel, ezek az emberi be
széd mögé rejtik titkaikat. Legjellegzetesebb ismertetőjegyei: "Én vagyok" (egó
eimi) , "Emberfia" (hüiosz tú antrópú), "az én igém" (ho logosz mú) formák,
mert ezekben a szavakban meg nyilvánul Krisztus isteni öntudata. Beszédeit to
vábbá jellemzi az ünnepélyesség, mely az "eljönnek a napok" (eleuszontai hé
merai), "íme" (idú) szavakban jut kifejezésre. Található Jézus beszédeiben a
mindennapitól eltérő szóhasználat, mint például Szimon Barjóna. Közléseinek fon
tosságát hangsúlyozza a "bizony mondom nektek" (amén legó hűmín) szavakkal.
Az egész emberi életet beállítja a végre, ezért eszkatologikus kijelentések is
vannak benne. Érezteti isteni hatalmát és ezt szembeállítja az emberi tekintély
lyel, ennek jellegzetes szava a "hanem" (alla). E hatalom folyománya, hogy pa
rancsol: "kövess engem" (akolúthei moí), "ki közületek" (tisz ex hümónj-",

Ha e jellegzetességekkel találkozunk Jézus beszédeiben, ez még nem jelenti
azt, hogy ténylegesen Jézus saját kijelentéseiről (ipsíssima verba Jesu) van szó,
mert ezek a jellegzetességek előfordulhatnak az elbeszélő részben is, például
anakolutonok (be nem fejezett mondatok), amik jellemzők Márknál az Úr be
szédeíre'", Az aramaízmusok és semítízmusok sem döntő jellegűek, mert lehet
séges, hogy ezekben az esetekben az evangelisták jobban ragaszkodtak az arám
forrásokhoz a beszédekben, mint az elbeszélő részekben, így például a "plúsziosz"
(gazdag) szó egyformán fordul elő az Úr beszédeiben és az elbeszélő részekben,
s hiába tartozik a szö az Úr beszédeinek szókíncséhez. Különben ennek a szó
nak érdekessége az, hogy míg Lukács evangéliumában l1-szer használja, ugyan
akkor az általa szerkesztett Apostolok Cselekedeteiben egyszer sem fordul elő48.

A "hasonló" (hornoíosz) szót 20-szor használják az evangéliumok, ebből 18 a
színopükusoknál fordul elő49 a példabeszédek bevezetésében. De ezt mégsem te
kinthetjük kifejezettenaz Úr által használt szónak, mert általános sémi szokás
volt, hogy így kezdjék a példabeszédeket. Tehát a megítélésnél nagyon óvato
san kell eljárni, ha meg akarjuk állapítani a kifejezetten jézusi szavakat és
kifejezéseket.

Mikor idáig jutott el a kutatás, felemelte szavát Dunstone sheffieldi tanár
a Studia Evangelica 1964-i évfolyamában, ahol Ipsissima verha Christi címen
jelent meg a tanulmánya'", Altalában véve védelmére kelt az Úr Jézus kijelenté
seinek 15 pontban. Az első pontban védelmébe veszi Krísztus jövendöléseit.
Majd a továbblakban utal arra, hogy Krisztus egy-egy kijelentést többször is
mondhatott, és így különbözőképpen maradt fenn. Ezt állítja: "Nem szükséges
mindig kérdeznünk, vajon Máté vagy Lukács őrizte meg hűen' az eredeti sza
vakat: mindkettő eredeti lehet"51. Több megjegyzése inkább Jézus istenségének
védelme, rnínt kijelentéseinek megóvása, mert még Jézus feltámadását is védel
mébe veszi, hogy bizonyossá tudja tenni feltámadása utáni kííelentéseít'", Ezzel
aztán kapcsolatos az is, hogy tiltakozik minden oly betoldás ellen, melyet a 1"8

clonalisták tesznek Jézus istenségével kapcsolatban'", Arra a vádra, hogy Jézus
szavai közt vannak olyanok, melyek a levelekból ismerősek, így válaszol: "Va
lószínűtlen, hogy Pál előtt ismerős'szavak ismeretlenek lettek volna Jézus előtt
és nem használhatta azokat"54. Így megy végig 15 pontban a racionalisták ellen
vetésein, amelyek azt igyekeztek bizonyítani, hogy a Jézusnak tulajdonított sza
vak inkább a keresztény közösségek szavai, mint Jézus szavai. Végső megálla
pítása az, hogy sem a forráskritika, sem a formatörténet nem tudja bizonyítani,
hogy az Úr Jézus nem mondta e szavakat, és a csodálatos az, hogy az ősegy

ház míly gondosan tudta megőrizni Jézus szavait, s ezért végeredményben a
hit dolga, hogy Jézus szavait halljuk az evangéliumokból.

Mível az Úr Jézus szavai mínden tekintetben mértékadók voltak és tekin
téllyel bírtak az apostoli egyházban, amint ezt Pál leveleiből tudjuk55, hamar
felmerült az igény, hogy rögzítsék őket. Ennek első nehézsége volt, hogy amint
már említettük, nem maradt fenn egyetlen sor sem Jézustól, amelyet ő írt vol
na. Minden róla szóló beszámoló mástól származik, az apostoloktól vagy azok
tanítványaitól és ezek a beszámolók is a feltámadás után keletkeztek, sokszor
több évtizedes távolságban Jézus halálától. Jézus beszédei különféle megszöve
gezésben állnak előttünk, egymástól eltérőek, s kü1önösen érdekes ebből a szem-
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pontból János evangéliuma, mert ez János átelmélkedésében adja vissza Jézus
szavait. Ehhez még hozzájárul az is, hogy Jézus arámul mondta el beszédeit,
s ezért még akkor is lennének árnyalatbeli különbségek, ha az átültetés hiba
nélkül történik, mert a fordításban a szavak értelme megváltozik akaratlanul
is56•

Mivel Jézus élete Palesztinában zajlott le, itt történt életének rögzítése is
szájhagyományban, majd különböző formájú írásokban-t. Ezek közé tartozhatott
talán az ún. Q forrás (állítólagos beszédgyűjtemény), amelyet Máté és Lukács
forrásként felhasználtak akkor, amikor a Márktól átvett anyagba hol itt, holott
majd az egyik, majd a másik részt átvetlték belőle. Ezzel a rögzítéssei még nem
szűnt meg a szájhagyomány, hanem fennmaradt még a későbbi időkben is,amint
erre példa az Eggerton papirusz vagy a 'I'amás-evangélíum's'. Ebben a szájha
gyományban nagy szerepet játszhattak az ún. Ür-mondások, mert ezeket a korai
egyházi Irók idéztek, mint ezt Antiochiai Ignác példája (+107) igazolja, aki
idézi Jn 3,8-at: "A szél ott fúj, ahol akar ... nem tudod, honnan jő és merre
megy":'9, ráadásul fej ből idézhette, mert levelei - elítélése után - Rómába va
ló vitele közben keletkeztek, így nemigen vihette magával János evangéliumát.
Mármost a vizsgálatnak ki kell terjednie az evangéliumokon kívül a többi új
szövetségi szentkönyvre, az agrafákra, az apokrif irodalomra és a gnosztikus
iratokra, amint ezt Schűrrnann megállapítja'v,

A kutatás elég sok nehézséggel jár, nincs kialakult módszere. Először is
nem ismerjük a zsidók áthagyományozásí módszerét, ezen a területen még igen
kevés kutatás történt. A rabbik tanítási módszeréhez hasonló lehetett Jézus
tanítási módszere is. Jézus elsősorban úgy fogalmazta meg mondanívalóját, hogy
azt könnyen meg lehessen jegyezni, ezért felhasználta a ritmust, az ellentétet,
a szójátékot, a szellemes megfogalmazást. Ha ezt a módszert ismernők, úgy
könnyebb lenne a helyzet Jézus szavainak megállapításánál. A modern kutatók
módszere az, hogy igyekeznek arámra visszafordítani a görög szöveget, miképp
hangozhatott Jézus ajkán a mondás, volt-e benne alliteráció, asszonancia, SZÓJá
ték. Statisztikai módszerrel összeálIították az egyes szavak, kifejezések számát,
megállapítottak, miképp oszlanak meg ezek az egész szövegben és Jézus beszé
deiben. Megfigyelték a tanítványok oktatását, megnézték, vannak-e benne kép
szerű paradoxonok, látható-e benne a palesztinai színezet, Ilyen felismerés az,
hogy 1 Kor 13,2-ben találjuk Mt 17,20-at, amikor Jézus a hegyet áthelyező hit
ről beszél. Nem szabad azonban bent lenni olyannak, ami a későbbi palesztinai
korból származik. Utána kell nézni, hogy a kutatott dolog megtalálható-e a
kettős hagyományban (két evangéliumban)' és megtalálható-e a János-evangéli
umban, ha változott alakban iS61• Lécn-Dufour a formatörténeti módszerrel pró
bálja megállapítani Jézus szavait, míkor azoknak határozott formáiról szól, amit
ezenfelül jellemez az élénkség és tömörség, hogyannál jobban kidomborodjék
Jézus személyes". A vizsgálatok végeredménye Schürmann szerint az, hogy az
evangéliumokban oly nyelvi jelenségekkel találkozunk, amelyek kifejezetten csak
Jézus beszédeiben vannak meg 6d• Összefoglalva az egészet, megállapíthatjuk, hogy
kritikailag azokat a szavakat lehet Jézus szavainak tartani, amelyek nem ma
gyarázhatók meg sem a zsidóság gondolatvilágából, sem az őskeresztény igehir
detésből, és azt is elmondhatjuk, hogy a történeti Krisztus igehirdetését legjob
ban a farizeusokkal és írástudókkal folytatott vítáíban találhatjuk meg. Ahol
eltér Jézus beszéde a zsinagóga gondolkodásmódjától, ístentogalmától, jámbor
ságától, ott a húsvét előtti Jézus szavai hallhatök'",

Ezek alapján például Jézus saját szavainak tarthatjuk Mt 16,17-19-ei, jól
lehet csak görögül maradt fenn. Ez a három vers tele van először is sernitiz
mussal: boldog vagy, Szimon Barjóna, test és vér, egek, Péter (Kéfa), szikla
(kéfa), alvilág kapui, mennyek országa, kulcs, oldás-kötés. Másodszor a szerke
zete olyan, hogy könnyen meg lehessen jegyezni: három vers, míndegyik vers
három részre tagozódik' s mindegyik rész két-két elemből áll. Ez még a magyar
fordításban is érvényesül, bár nem követi a szórend a görögöt. l/ / "Boldog vagy,
/ Simon, Jónás fia, / / mert nem a test és a vér / nyilvánította ki ezt neked,
/ / hanem mennyei I Atyám. / / / Én is mondom neked, / te Péter vagy / / és e
sziklán / fogom építeni egyházamat / / s az alvilág kapui / nem vesznek erőt
rajta. / / / Neked adom majd / a mennyek országa kulcsait / / és amit megkötsz
a földön, / meg lesz kötve a mennyekben is / / és amit feloldasz a földön, / fel
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lesz oldva a mermyekben is". III Ebben a mondásban láthatjuk legjobban azt
a módszcrt, amellyel a tanítók tontos mondanivaílójukat megfogalrnazták, hogy
azokat tanítványaik könnyen megjegyezhessélc. Ilyen formulázás későbbi korban,
idegen területen elképzelhetetlen, s így Mt 16,17-19-ben Jézus saját szavait (ip
sissima verba Jesu) hallhatjuk.

Amikor azonban ehhez a megállapításhoz jutunk, tudomásul kell vennünk,
hegyez nem csupán irodalomtörténeti probléma. Minden körülmény közt szá
molni kell a sugalmazással is, mert a rendelkezésünkre álló szövegck Isten sza
vát tartalmazzák. A történésznek joga és kötelessége, hogy a szen tírás történeti
gyökereit keresse, amivel sok kérdésre találhat feleletet, d'e nem tud rnindent
kibogozni, mert itt a hittitokkal is szemben áll. A sugalmazás emberi összete
vőit megtalálhatja, de Isten működését nem tudja Ieltárrn'".

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha Isten számára megfelelő forma volt
az evangéliumokban az egyes evangelisták személyéri keresztül megjelenő Krísz
tus és annak szavai úgy, amint azt leírták. Legyen nekünk is elég ez, mert
könnyen lehetséges, hogy annyira megyüuk a kritikában, hogy elvetjük Krisztus
többi szavát és nem marad az egész evangéliumból több egy-két. szónál, s így
a kinyilatkoztatás írásbeli része megszűnik számunkra. Azt sem szabad megtenní,
hogy kettős igazságot vélék benne felfedezni, egyet a magam számára az emberi
észre támaszkodva, és egy másikat a többi ernber számára, aki hinni köteles,
mert még idáig nem jutott el, Csak egyféle igazság van, ezért a püspökök köte
lessége, hogy a könyvek és tudományos írások feilett cenzúrát gyakoroljanak,
hogya hitet megvédjék, amint ezt az Instructio követelí'".
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i944. 12. old. - 17. 41. logíon. - 18. 53. Iogíon. - 19. Resch: Auszerkanon. Schriflfrag

rnente. 1906. - 20. Michl: Evangelien-Lexikon für Theologie und Kirche. 19592• 3. Ic 1~17-33.

- 21. M. G. Gomez: EI ídíoma del Nuevo Testamento. Burgos. 1971. 118. old. - 22. Lk

ll. 2-4. - 23. Mt 6,9-13. - 24. Rienecker: Sprachlicher Schtü ssel, Neumünster. 1938. 412

old. - 25. Grob: Einführung in das Markus-Evangeüum. Zürich-Stuttgart. 1965. 241. old.

- 26. Joüon: L'Évangile de N.-S. Jésus-cilrist. Parl s. 1930. 2135. old. - 27; Gal 4,6; Róm

8,15. 28. Jel 3,14. - 29. Schlier: ,."mén~: Kittel: Theologisches Wörterbuch zum N. T.

19:!3..1. Stuttgart. 341-342. old. - 30. Mk 3.28. - 31, Ml< 9,41. - 32. Jeremias: Id. m. 5'2-93.

old. - 33. Mk 5,41. - 34. Zorell : Lexicon Hebraicum et Aramatcunt V. T. 195-1. Hama.

264. old. - 35. Ml< 7.34. - 36. Jn 1,42. - 37. Lk 13.32. - 38. Biblica. IB:;\. 40'1-405. olcl. 

39. Mt 10.25. - 40. Trilling : Fra.ge zur Geschichtlichkeit Jesu. 19G7. Düsseldorf. 43. old.

- 41. Instructio. IX. - 42. Mk 7,28. -- 43. Schürmann: Die Sprache des Christus. Biblische

Zeitschrift. 1958. 54---84 old. - 44. U. o. - 45. TI1aditionsgeschichtliche Untersuchungen zu

dcn synopotischen Evangelien. 1968. Düsseldorf. 83-108. old. - 46. U. o. 106-107 old. 

47. Mk 4,15. 31.; 6,8; 10,29; i2,38; 14,49. - 43. Gomez: Id. m. 121. old. - 51. U. o. 5H. old.

- 52. U. o. 58. old. - 53. U. o. 59. old. - 54. U. o. 60. old. - 55. 1 Tessz 4,15; 1 Kor

7.10. 12, 25; 9.14; 11,23. - 56. Lappte : Die Enstehupg der Bibel. 1969. München. 78-79. old.

- 57. Lk 1.1-2. - 58. Feime-Bchm-Kümmel: Elnleitung in dél, N. T. 1970. Heidelberg.

36-40 old. - 59. Meinertz: Einleitung in das N. T. 1950. Paderborn. 160-161 old. - 60.

Schürmann: Id. m , 107. old. - 61. Neuriausler : Herr'en Worte. Lexikon fül' Theol ogí e und

Kirche. 1960'. I. k. 271-272..- 62. Robert-Feuillet: Iritroductíon ft la Bible. II. 195,. 'roumaí.

296-320. old. - 63. Schürmann: Id. m. 83. old. - 64. Liipple: Id. m. 82-H~. old. - 65.

U. o. 84. old. - 66. Instructio, XV. Ennek körvonalazása csak legújabban történt VI.

Pál által 1975. márc, 7-én jóváhagyott dekrétumban.
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