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Novum 

Bekő István Márton: 
Jézus csodáiról szóló elbeszélések Márk evangéliumában 

Bekő István Márton, a székelyudvarhelyi „Baczkamadarasi Kis Gergely” Református Kollégium 
lelkipásztora 2010. július 1-én védte meg doktori dolgozatát Újszövetségből, a kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézetben. Kutatási területe: Márk evangéliumának csodaelbeszélései. 

A szerző a dolgozatban a csodaelbeszélések megértésével foglalkozik. Kiindulási pontja a kano-
nikus márki szöveg, amely az egyházat az évezredek során elkísérte és az értelmezések alapját ké-
pezte. Munkája egyszerre történeti és hermeneutikai, és kutatási eredményeivel párbeszédet kíván 
nyitni a csodaelbeszélések megértésének legfontosabb kérdéseiről. Módszerileg két utat jár be: egyfelől 
bevezeti a történeti írásértelmezésbe az irodalomtudomány olvasói szempontját, másfelől hermeneuti-
kai céllal empirikus kutatást végez, amelynek kielemzését és eredményét külön fejezetben közli. Az 
alábbiakban a dolgozat összefoglaló részét közöljük. 

(Szerk.) 

Hermeneutikai következtetések a csodaelbeszélések 
értelmezéséről 

A) Speciális következtetések 
A csodaelbeszélés több mint csodákról szóló elbeszélés 

A csodaelbeszélés gyűjtőszónak tekintendő az újtestamentumi teológiában, és azon 
bibliai szövegek megnevezésére használjuk, amelyeket formatörténetileg a bennük elő-
forduló csodás események és motívumok alapján ugyanabba a csoportba sorolunk. 
Gazdag értelmezéstörténetük azt mutatja, hogy az ilyen típusú bibliai szövegeket sok-
féle szempont szerint lehet értelmezni. A megközelítési módok azonban eleve megha-
tározzák az eredményt, amelyre a kutatás jut. Ez igaz a recepciókritikai szempontra is, 
amely komolyan veszi az olvasónak az értelmezésben játszott szerepét. 

Márk csodaelbeszéléseinek empirikus vizsgálata arra figyelmeztet, hogy e történetek 
többnek bizonyulnak a bennük fellelhető csodaeseménynél. Az olvasók a csodaelbe-
széléseket nem pusztán a csodák kedvéért olvassák – bizonyosra vehetjük, hogy a tör-
ténetekből Márk célközössége, az egykori címzettek sem csak a csodaelemekre figyel-
tek fel.  

A csodaelbeszélések mindenekelőtt narratíva formájában mondanak el eseménye-
ket emberi sorsokról, akik Isten üdvösségével találkoztak. Elbeszélés-jellegükhöz tar-
tozik, hogy olyan valóságot (Wirklichkeit) képeznek, amely az olvasó valóságképében 
nem létezik, vagy nem olyan formában létezik.1 Az elbeszélések bevonják az olvasókat 
a múltnak valóságába. Így válik lehetővé számukra a saját valóságuktól idegen életfor-
ma átélése, szerepek átvétele, és a saját valóságképük értelmezése egy teljesen más 
megélési tapasztalat alapján, amelyet a szöveg kínál. Noha a csoda-specifikum az elbe-

                                                      
1 Ld. Müller, P.: „Wer ist dieser?” Neukirchener, Neukirchen-Vluyn 1995, 15. 
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szélésekben mindvégig megmarad, amelynek következtében az értelmezési folyamat-
ban sajátos témák merülhetnek fel, mégis, az olvasói figyelem a csodán túl felfigyel a 
szavak, események, fordulatok, emberközi viszonyok és emberi életek alakulására is. 
Ezért tartom indokoltnak levonni azt a következtetést, hogy a bibliai csodaelbeszélé-
sek többek, mint egyszerű csodaelbeszélések, és messze túlnőnek az antik csodaelbe-
széléseken. A csodaelbeszélések a csoda-elem segítségével számolnak be az emberi 
sorsokról és életekről, amelyek megváltoznak a Jézusban elközelített Isten Országa ha-
tására. Bennük a teljes evangélium tömörített üzenete jelenik meg, mindig más és más 
élethelyzeten keresztül bemutatva.  Az empirikus vizsgálat alapján szerzett megfigyelé-
sünk arra figyelmeztet, hogy a csodaelbeszélések értelmezésében helyet kell biztosítani 
a pluralitás elvének, tudva, hogy nemcsak a módszerek, hanem az eredmények is 
komplementárisan egészítik ki egymást. Ugyanebbe az irányba mutat Hans Weder 
megállapítása is, amely igényli a csodaelbeszélések multidimenzionális értelmezését.2 A 
csodaelbeszéléseknek csodákká való szűkítése feladja az elbeszélések egyéb jelentés-
potenciálját, de a több szempont szerinti értelmezésük új összefüggésekre világíthat rá. 
Ugyanakkor arra is vigyázni kell, hogy a csodaelbeszéléseknek csoda-jellege ne sérül-
jön, mert ez által elveszítik azt a sajátosságukat, amely Istennek más valóságáról beszél. 

 Az olvasóknak a valóságról alkotott képe 

A csodaelbeszélések empirikus vizsgálata során többször felfigyeltünk a valóságról 
alkotott felfogás hermeneutikai jelentőségére. Napjaink teológiája sokat foglalkozik a 
valóságról alkotott kép fogalmával és értelmezésbeli szerepével. Peter Lampe a 
Wirklichkeit als Bild c. munkájában az első keresztyének, és a körülöttük lévő világ való-
ságról alkotott képét elemzi az ismeretelmélet szempontjai szerint.3 Klaus Wengst a 
bibliai4 valóságképpel foglalkozik, Peter Müller a csodák tárgyalása rendjén tér ki a va-
lóság észlelésének fontosságára, amely a megértést befolyásolja.5  

A valóságról alkotott felfogás hermeneutikai jelentősége arra figyelmezteti az írásér-
telmezést, hogy a mindenkori ember igyekszik képet alkotni a világról, amelyben él, s e 
kép tükröződik a szövegértelmezésben is. A keresztyéneknek a világról alkotott képe 
magába foglalja az Isten létébe és cselekvésébe vetett hitbizonyosságot is. Ugyanakkor 
a bibliai szövegek is magukon hordozzák a megfogalmazóiknak és hallgatóságuknak a 
valóságról alkotott képét.  

A csodaelbeszélések megértési gyakorlata során világossá vált, hogy a mai olvasók-
nak a valóságról alkotott felfogása – amely saját koruknak és hitüknek valóságképével 
áll kapcsolatban – hatással van a szövegek olvasására és megértésére, jelentősen befo-
lyásolva a létrejövő értelmezést. Jellegzetes példa erre a Mk 1,21–28 empirikus vizsgá-
lata során az olvasóknak a valóságról alkotott felfogása a tisztátalan lélekkel kapcsola-
tosan. Az is megragadhatóvá vált, hogy a csodaelbeszélések valóságképe (Jézus 
hatalmáról, Istenről, a tisztátalan lelkekről stb.) is hatással van a textusok értelmezőire. 

                                                      
2 Vö. Weder H.: Wunder Jesus und Wundergeschichten. Einblicke ins Evangelium. Exegetische Beiträge 

zur neutestamentlichen Hermeneutik. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1992, 69. 
3 Ld. Lampe P.: Die Wirklichkeit als Bild, Das Neue Testament als ein Grunddokument abendländischer Kultur im 

Lichte konstruktivistischer Epistemologie und Wissenssoziologie. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2006, 13–16. 
4 Ld. Wengst, K.: Geschichte(n) und Wahrheit. Anmerkungen zum biblischen Wirklichkeits-

verständnis. In: EvTh 68, 2008, 178–192. 
5 Ld. Müller, P.: Geschichten zum Wundern. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1995, 7–12. 
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A bibliai szövegben fellelhető valóságkép és az olvasók valóságképe közötti kü-
lönbség feszültséget vihet be a csodaelbeszélések értelmezésébe, vitákat, ellenkezése-
ket idézve elő a csoportdinamikai folyamatok terén (R. Bultmann e problémát az eg-
zisztencializmus felől közelítette meg). 

Megállapítjuk, hogy a csodaelbeszélések valóságképe olyan előfeltételeket teremt, 
amelyeknek az olvasó-értelmező meg kell felelnie (ld. implikált olvasói kép). 

Az előfeltételeket Peter Müller összegzése segítségével foglalom össze:  
– A szövegek, amelyek a csodaelbeszélésekről tudósítanak, számolnak azzal a fel-

fogással, hogy Isten a világnak, s benne az embernek is a teremtője.  
– A valóság bibliai észlelése viszonyított, azaz feltételezi az embernek Istenhez való 

viszonyát. Csak ebben a viszonyban lesz érthető, hogy Isten mit láttat meg az 
emberrel. 

– Mivelhogy Jézust az evangéliumok Isten Fiának nevezik, ezért a hatalmát Istentől 
származtatják.  

– Istennek alapvetően lehetősége van beleavatkozni a földi életbe. De ez a közbe-
lépés az ember által nem tervezhető meg előre, és nem tartozik a mindennapok 
tapasztalatába. 

– Istennek a jövőben bekövetkező közbelépése a világ életébe nem számítható ki.  
– A bibliai valóságkép alapján elképzelhető, hogy az istenellenes erők is csodákat 

vigyenek véghez.6 
A felsoroltak arra figyelmeztetik a hermeneutikát, hogy a csodaelbeszéléseket értel-

mező írásmagyarázó vegye komolyan azt a bibliai valóságképet, amely a textusokban ta-
lálható, és vegye komolyan saját olvasói valóságképét is,7 mert e kettő találkozásából fej-
lődnek ki azok a folyamatok,8 amelyeknek végeredményeként létrejön a szöveg üzenete. 

Az analógiák szerepe 

A csodaelbeszélések kutatásának utóbbi száz éve attól zajos, hogy milyen kapcsolatot 
lehet kimutatni az ókori analógiák és a bibliai csodatörténetek között. D. F. Strauss szá-
mára az újtestamentumi csodák az ótestamentumiak irodalmi túllicitálása, és megérté-
sükben az ótestamentumi példákra kell építeni.9 R. Bultmann az antik és bibliai csodák 
közötti formai hasonlóságok alapján mutatta be, hogy sok újtestamentumi csodaelbeszé-
lés termőtalaját a hellén csodaelbeszélésekben kell keresni.10 A theios aner kérdéskör ku-
tatásával megfogalmazódott, hogy Jézus ábrázolása az ókori isteni férfiak mintájára tör-
tént. Az a feltételezés is megszületett, hogy az evangéliumi csodaelbeszélések és a 
theologia crucis válasznak tekinthetők Jézusnak isteni férfiúként való ábrázolásaira.11 A 
hellén példákon túl, és mintegy válaszként a hellén analógiák felé fordulásra, az értelme-
zésben felértékelődött az ókori zsidóság csodatevőinek személye és története.12 A csoda-
                                                      

6 Ld. Müller, P.: Geschichten zum Wundern, 7–12. 
7 Vö. H. R. Jauss: Irodalomtörténet, mint az irodalomtudomány provokációja. In: H. R. Jauss: Recep-

cióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Irodalomelméleti tanulmányok. Osiris Kiadó, Buda-
pest 1999, 48. 

8 Az értelmező és szöveg különböző valósága (nem történeti ideje) különböző folyamatokat idézhet elő 
az értelmezőben, amely a szöveg valóságképének átvételéhez, elutasításához vagy mellőzéséhez vezethet. 

9 Vö. Theissen G. – Merz A.: Der historische Jesus. Ein Lehrbuch. Vandenhoeck & Ruprecht in 
Göttingen 2001, 260–261. 

10 Uo. 261. 
11 Uo. 262. 
12 Uo. 263. 



452 VARIA 

elbeszélések irodalmának, módszereinek és eredményeinek objektív áttekintése azt mu-
tatja, hogy a teológia az ótestamentumi, hellén és zsidó párhuzamokat többes céllal 
használta fel a kutatásban. Időtállónak tartom Geréb Zsolt megfogalmazását, akinek 
gondolata a csodaelbeszélések értelmezéstörténetére is vonatkoztatható, miszerint: „A 
különböző kutatók theológiai felfogása tényleges módon befolyásolja a kutatás eredmé-
nyeit. A kutatók szubjektív előítéletei, világnézeti és theológiai felfogása jelentősen befo-
lyásolja a kérdés megoldásának irányát.”13  

Az empirikus értelmezés vizsgálata rámutatott arra, hogy a csodaelbeszélések ér-
telmezése során nemcsak a régmúlt csodák játszhatnak szerepet. A csodaelbeszélések 
analóg hivatkozásokat hívhatnak elő az olvasói ismeretből, tapasztalatból, amelyek sze-
repet nyernek a bibliai csodatörténetek megértésében.  

Az alábbiakban azokat a következtetéseket sorolom fel, amelyeket a hermeneutika 
számára az analógiákkal kapcsolatosan fontosnak tartok: 

a) A csodaelbeszélések kutatása a bibliai és antik csodák tárházát mutatta fel, és kü-
lönböző szempontok szerint összefüggésbe hozta Jézus csodáival. A feltárt antik 
csodaelbeszéléseket nyugodtan tekinthetjük olyan thesaurusnak, amely szerepet 
játszhatott az evangéliumok célközössége esetében a csodaelbeszélések olvasása 
és értelmezése során.  

b) A Jézusról szóló márki csodaelbeszélések történeti vizsgálata esetében (nemcsak 
ezeknél) nincsen rálátásunk arra, hogy mely antik csodák lehettek aktuálisak az 
adott célközösség életében. A forma- és vallástörténeti kutatás felmutathat ha-
sonlóságokat a jézusi és az antik csodák között, de eredménye csak hipotetikus 
lehet. 

c) A klasszikus analógiákon túlmenően, amelyeket a vallástörténeti kutatás is felmu-
tat, az egykori olvasók hivatkozhattak névtelen, jellegtelen csodatevőkre, tettekre 
is, amelyek számukra ismertek voltak, vagy amelyeknek híre közvetett úton jutott 
hozzájuk. Ezek nem mindegyike ismerős a mai kutatás számára. 

d) Márk csodaelbeszéléseinek empirikus vizsgálata mintát szolgáltat a mai újszövet-
ségi kutatónak arra nézve, hogy a márki gyülekezetben milyen szerepet játszhat-
tak a formatörténet és vallástörténet által felmutatott analógiák. A gyülekezetben 
felelevenedhettek a korabeli csodatevőkről nyert információk, mitológiai elbeszé-
lések vagy nagy csodatevőkről keringő hírek. Az olvasói felelevenítés eredmé-
nyeként vita alakulhatott ki Jézus személyének egyediségéről és istenfiúi hatalmá-
ról. 

e) A csodaértelmezések kutatása esetében az olvasói szempont egy figyelmeztetés-
sel szolgál: a rendelkezésre álló analógiák közül szelektálni kell, az idői és térbeli 
keretek tiszteletben tartásával. A kutatás ne vonjon be a csodák értelmezésébe 
olyan ókori elbeszéléseket, amelyek nem illeszkednek bele időileg abba a korba, 
amelyben a bibliai csodaelbeszéléseket a szerzők leírták, vagy a címzettek olvas-
ták és értelmezték. Korábbi századok írásos elbeszélései fontosak lehetnek, de 
megkérdőjelezendő a későbbi keltezésű példák kritikamentes alkalmazása (példa 
erre a Vita Apollonii, ahol a Kr. u. 3. században megírt életrajzot vetették egybe 
az 1. század evangéliumaival).14  

                                                      
13 Ld. Geréb Zsolt: A modern Jézus-kutatás Ernst Käsemann után (1950–1970). In: Szemle Füzetek 12. 

Kolozsvár 1994, 24. 
14 Vö. bővebben Koskenniemi, E.: Apollonius von Tyanna in der neutestamentlichen Exegese. (WUNT 2.61.) 

J. C. B. Mohr, Tübingen 1994, 164–182. 
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f) Az analógiák bevonása a hipotetikus értelmezésbe az olvasói enciklopédia gazda-
godását eredményezi. A korabeli analógiák felmutatása a mai olvasók esetében új 
összefüggések felismeréséhez vezethet, amely szintén gazdagítja az olvasói encik-
lopédiát. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy az evangéliumok keletkezésének és legkorábbi 
megértésének vizsgálata nem nélkülözheti az ótestamentumi, a rabbinikus és hellén 
irodalmi párhuzamok kutatását, amelyeknek nemcsak a mű létrejöttében volt szerepük, 
hanem az evangélium értelmezésében is. Míg az ótestamentumi háttér fényt deríthet 
azokra a belső, biblika-teológiai kapcsolatokra, amelyek szerző és címzettek számára 
fontosak lehettek (enciklopédia és implikált olvasói kép kérdése), addig a rabbinisz-
tikus és hellén párhuzamok megvilágíthatják a külső, szellemi-hitbeli áramlatokat, ame-
lyek a mindennapok valós élete mögött meghúzódtak. Ezt a gondolatot erősíti meg H. 
R. Jauss is, amikor kijelenti, hogy a műveket akkor értjük meg helyesen, ha keletkezési 
idejüknek műveit, amelyeket szerző és olvasó is ismerhetett, figyelembe vesszük.15 A 
bibliai szövegek (ez a márki csodaelbeszélésekre is érvényes) e „műveknek” kereszttü-
zében nyertek irodalmi formát. A zsidó- és pogánykeresztyének abban a világban éltek, 
amelyben e történetek többé-kevésbé közismertek voltak. Sokak számára hosszú időn 
át a koruk csodatevőiről szóló hírek és elbeszélések határozták meg a csodákhoz való 
viszonyulást. Ezeket kellett a Jézusról hallott evangéliumi híradások hatására újragon-
dolniuk és átértékelniük.  

B) Általános következtetések 
Az értelmezés létrejötte (szöveg és olvasó – olvasó és olvasó találkozása) 

A szövegértelmezés elméletének klasszikus felfogása szerint a szöveg jelentése a 
szövegben található, amelyet az értelmezőnek megfelelő módszerek és eljárások igény-
bevételével felszínre kell hoznia. E felfogást kiigazítja azon irodalomtudományos fel-
ismerés, amely szerint a jelentés nincs elrejtve a szövegben, hanem a szöveg és olvasó 
találkozásából jön létre.  

A márki csodaelbeszélések vizsgálata során két utat jártam be.  
Elismerve az irodalomelméleti tézis helyénvalóságát, bevezettem az olvasói elemet a 

márki csodaértelmezésbe. Az eljárás során a feltételezett első olvasókkal dolgoztam, és 
próbáltam megfogalmazni Márk evangéliuma csodaelbeszéléseinek lehetséges első olva-
satát. A szövegértelmezést a történeti exegézis részének tekintve, felhasználtam a rendel-
kezésemre álló történeti és teológiai anyagot, de soha nem tévesztettem szem elől azokat 
a hipotetikus olvasókat, akiknek – elképzelt életéhez – szólt a szöveg. Az így készült 
szövegértelmezés nem kíván előírás lenni, csupán egy lehetséges változata az első olva-
sók egykori értelmezésének. 

A másik út a hermeneutikai érdeklődésemmel kapcsolatos: empirikus vizsgálatnak 
vetettem alá Márk evangéliumának csodaelbeszéléseit. 

E vizsgálat megfigyelései alapján fogalmaztam meg azt a következtetést, amelyet a 
közösségi szövegmegértésre nézve fontosnak tartok. A csodaelbeszélések empirikus 
vizsgálata megerősítette számomra annak az irodalomelméleti tételnek a helyességét, 
amely szerint a szöveg jelentése a szöveg és olvasó találkozásából születik meg. A kö-
zösségi szövegértelmezésre nézve ugyanakkor azt a megfigyelést tettem, hogy a szöveg 

                                                      
15 Vö. Jauss, H. R.: Irodalomtörténet, mint az irodalomtudomány provokációja, 62. 
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jelentése nem pusztán a szövegnek az olvasókkal való találkozásából keletkezik, ha-
nem az olvasóknak egymás közötti kölcsönhatásából is. E megállapítás kiemeli a kö-
zösség (egyház-gyülekezet) hermeneutikai szerepét, és a szövegértelmezésben helyet 
biztosít a közösségben végbemenő olvasói kölcsönhatásoknak, és a csoportdinamikai 
folyamatok jelentés-teremtő funkciójának. Eszerint, a közösségi megértés esetében 
nem elégséges, ha a szöveg jelentésének kialakulását csak a szöveg és olvasó találkozá-
sa eredményének tulajdonítjuk. A közösségi olvasás-értelmezés folyamatában sokkal 
több megy végbe a szöveg és olvasó találkozásánál. A közösségi olvasásban kölcsön-
hatás alakul ki a közösség tagjai között, akiknek a szöveggel kapcsolatos véleménycse-
réje legalább olyan fontos a jelentés megszületésére nézve, mint a szöveg-olvasó talál-
kozása. A két folyamat egymást kiegészítve adja a szöveg jelentését. 

E megfigyelés a történeti evangéliumkutatás számára is fontos lehet, hiszen rávilá-
gít azokra a gyülekezeti, lelki természetű történésekre, amelyek az első olvasók s azok 
csoportjai között végbemehettek. A közösség minden tagja önmagára nézve kellett 
hogy megértse az evangélium elbeszélését, oly módon, hogy közben kapcsolatban állt 
a teljes közösséggel, és annak minden tagjával Az egyéni és közösségi hitbeli felfogá-
sok között lejátszódó kölcsönhatások megfigyelése teológiatörténeti szempontból 
azért fontos, mert betekintést nyújt abba az összetett folyamatba, amelynek során az 
ősegyházban a közösségek teológiai felfogása kialakulhatott és egymástól elkülönülhe-
tett. 

A közösségi értelmezés nonlineáris jellege 

Az empirikus megfigyelésből származó másik észrevétel a közösségi szövegmegér-
tés folyamatának nem egyenesvonalú (nonlineáris) jellegére utal. A megfigyelés egyér-
telműen mutatja, hogy az értelmezés folyamatát nem lehet előre meghatározni vagy ki-
következtetni, mert jellegénél fogva összetett. A szöveg rendelkezik irányító 
struktúrákkal, amelyek kihatnak az értelmezés folyamatára, lehetőségeket és lezáráso-
kat iktatva be. Ennek ellenére az értelmezési folyamat kiszámíthatatlan fordulatokat 
tehet, s ezek legalább olyan mértékben függnek az olvasónak a szöveggel való viszo-
nyától, mint amennyire függnek az olvasó és értelmező közösség között lejátszódó 
kölcsönhatástól. Ezért a nonlinearitást a közösségi értelmezés egyik sajátos jellemzőjé-
nek tekintem. 

A tényezők kapcsolata (találkozása)  

Márk csodaelbeszéléseinek empirikus vizsgálatából nyert másik hermeneutikai fel-
ismerésünk a szövegmegértést befolyásoló tényezőkre vonatkozik. A hermeneutikai ismertetés 
a szövegértelmezésre ható tényezők sokrétűségére mutatott rá. Ezeket az alábbiak sze-
rint lehet csoportosítani: olvasó, szöveg, közösség, folyamatok. A szövegmegértési 
gyakorlat azt mutatta, hogy a megértést befolyásoló tényezők (akár szövegre, akár ol-
vasóra vagy közösségre vonatkozóak) kapcsolatban állnak egymással. Ezt a kapcsola-
tot a körcikkek egymáshoz való viszonyával szemléltethetjük a legjobban. Külön-
külön mindegyik körcikk kapcsolatban áll a szomszédos cikkel, de végső soron mind-
egyik között kapcsolat áll fenn a középpont által. Ugyanez mondható el az írásértel-
mezést befolyásoló tényezőkről is: külön-külön mindegyik szorosabb kapcsolatba ke-
rülhet egy másikkal, de végső soron összeköttetés mutatható ki mindegyik között. A 
tényezők pedig így, összességükben alkotják a szövegmegértés teljes tárházát. 
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Isten hatása a szövegértelmezésre 

„A megértés egyik útja nemcsak hogy nem embertől indul ki, de nem is az ember 
szűrőjén halad át” – írja Tőkés István a Szentírás értelmezéséről.16 Megfogalmazásá-
ban Istenre utal, aki potestas interpretandi módjára bárki számára lehetővé teheti a 
bibliai szövegek értelmezését. 

Azonban az olvasó szerepének heurisztikus jellegéből kiindulva, valamint az empi-
rikus vizsgálatnak eredményeire építve kérdezzük, hogy nem vezet-e egyoldalúsághoz 
a szövegértelmezési folyamatok empirikus (tapasztalati) vizsgálata, s nem iktatja ki a 
bibliai szövegértelmezésből Isten szerepét? Ha a szöveg értelmének felismerésében az 
olvasónak ily nagy szerepe van, nem válik-e a Biblia ugyanolyan könyvvé, mint akármi-
lyen másik könyv? Hiszen akkor az értelem felismerése pusztán immanens folyamatok 
eredménye, szerző és szöveg közötti találkozás termése, amelynek többé semmi köze a 
transzcendenshez, az Isten sugallatához, irányításához, Isten értelmezésbeli hatásához!  

A felvetett feszültségre Ulrich J. Körtner alapján szeretnék csillapító választ adni.  
Körtner, aki maga is átgondolója az olvasói elem értelmezésbeli fontosságát, a refor-
máció inspirációtanát használva beszél Istenről, aki az Írás causa principalis-a.17 A re-
formáció szóhasználatát a bibliai könyvek szerzőire is alkalmazza, amikor a szerzőt a 
szöveg „causa instrumentalis”-ának nevezi.18  E vonalon továbbmenve, Körtner az ol-
vasót is az inspiráció „causa instrumentalisnak” tekinti.19 Körtner e gondolathoz Mar-
tin Kähler segítségével jut. Kähler szerint akárcsak az első tanítványok hite, a mai ta-
nítványoké is az újszövetségi iratok által felmutatott események része, mert Jézus 
történetiségének legerőteljesebb bizonyítéka az ő hatástörténete.20 Amiképpen az egy-
kori tanítványok egyenes folytatásában ott találhatók a mai keresztyének, azonképpen 
nemcsak a szövegek szerzői tekintendők „causa instrumentalis”-nak, hanem annak ol-
vasói is. Isten pedig továbbra is megmarad mind a szerző, mind az olvasó számára a 
„causa principalis”, aki az egykoron ihletett szövegeket ma is ihleti. A csodaelbeszélé-
sek értelmezésének főbb kérdéseit tárgyalva kijelenthetjük, hogy aki ihletője volt a 
csodaelbeszélések megírásának, továbbra is ura az elbeszéléseknek.  

Az empirikus és elméleti kutatásból származtatott hermeneutikai megfigyeléseim és 
következtetéseim azért összpontosítottak azokra az emberi tényezőkre és folyamatok-
ra, amelyek az írásértelmezésben szerepet kapnak, mert ezeket képességem és lehető-
ségem szerint megragadhatom. Ezeknek sokrétűsége azzal a hitbeli figyelmeztetéssel 
szolgál, hogy az általunk felmutatott tényezők és folyamatok mindegyike eszközzé le-
het Isten kezében, hogy a Biblia könyvei a mai olvasók életében üzenethordozókként 
megszólaljanak. Mert „Isten felhasználja intelligenciánkat arra, hogy a betűket felfog-
hassuk, és a hitünket arra, hogy Lelke előtt megnyíljunk.”21 

                                                      
16 Ld. Tőkés István: A bibliai hermeneutika története. A Kolozsvári Református Egyházkerület, Kolozsvár 

1985, 84–85. 
17 Ld. Körtner, U. H. J.: Der inspirierte Leser, Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik. Sammlung 

Vandenhoeck. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, 111. 
18 Uo. 
19 Uo. 
20 Uo. 109–110. 
21 Ld. Marguerat, Daniel: Az idegen szöveg gazdagsága. In: A viszály könyve? Egy Biblia – sokféle értelme-

zés. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest 1996, 19. 
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Die markinische Wundererzählungen 
Bekő István Márton, Pfarrer des kirchlichen Gymnasiums von Odorheiu Secuiesc, hat 

seine Disputation am 01. Juli 2010 an das Protestantisch-teologisches Institut von Klausenburg 
(Cluj, RO) gehalten. Sein Forschungsbereich ist Neues Testament, er hat sich mit der 
Problematik des Verstehens der markinischen Wundererzählungen beschäftigt. 

In seiner Arbeit sezt der Verfasser die Forschung auf zwei Schwerpunkte: einerseits arbeitet 
er historisch, und formuliert aus dem Sichtpunkt der Erstleser/innen eine hypothetische 
Erstrezeption der Wundererzählungen; anderseits untersucht er die markinische Wunder-
erzählungen empirisch, und betrachtet die wichtige hermeneutische Fragen, die das Verstehen 
der Wundererzählungen beinflussen. Im Schlusskapitel der Dissertation sind die spezielle und 
allgemeine hermenutische Konklusionen über die Wundererzählungen formuliert: das 
Wirklichkeitsbild der Leser/innen, die Rolle der Analogien, der Verstehensprozess, die 
Nonlinearität des Verstehens, die Berührung der Faktoren, und der Einfluss Gottes auf den 
Verstehensprozess. 

Bekő István 
 

 


