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fontos, mert igaz, jó és szép, sőt a hívő számára szent is. 
Amikor az eszköz, mint a szabadság is, céllá válik, 
felborulnak az alapvető emberi értékek. Amikor már a 
megjelenés is olyan, hogy csak szemből lehet 
megkülönböztetni a nőt a férfitól, akkor a férfias jó 
tulajdonságok átöltöznek, átfestődnek, kiszíneződnek, 
magamutogatássá silányulnak. Bizony, mára az 
egyenjogúság a szenvedélybetegségekben megvalósult.  
Pedig „önbizalmamat ne az italból, hanem a tettekből 
várjam” (Latinovics Z.). Amik ma személyes 
furcsaságok, azok holnap a jövő veszélyeztetői. Ha a 
mai ember csak fele annyit foglalkozna minőségi 
személyiség fejlődésével, mint amennyit foglalkozik 
kinézésével, akkor nem itt tartana az emberiség… 
Rajtunk fordul. 
 

 
 

GROMON ANDRÁS 
SZEMLÉLŐDÉS VAGY AKTIVITÁS? 

(Lk 10,38-42) 
 

Amikor úton voltak, bement egy faluba. 
 Egy Márta nevű asszony látta vendégül;  

ennek volt egy Mária nevű testvére,  
aki az Úr lábához is odaült, és kitartóan hallgatta szavát,  
Márta viszont csak a sokféle szolgálattal foglalatoskodott 

túlbuzgón.  
Odalépett hát Jézushoz, és így szólt: 

 „Uram, nem törődöl azzal, hogy a testvérem 
cserbenhagyott,  

és egyedül kell kiszolgálnom titeket?  
Mondd meg hát neki, hogy legyen segítségemre!” 

 Az Úr azonban így válaszolt neki:  
„Márta, Márta, sok minden aggaszt  és tesz zaklatottá téged,  

 pedig kevésre van szükség, vagy csak egyre.  
Mária ugyanis a jobbik részt választotta, s az nem vétetik el  

tőle.”  
 
Márta és Mária története „időtlen idők óta” 

kedvenc hivatkozási helye azoknak, akik a „szemlélődő 
életforma” (sajátosan a szerzetesség) 
magasabbrendűsége mellett érvelnek, szemben a 
„hétköznapi aktivitással”, mondván: minden 
különösebb magyarázat nélkül is világos, hogy Jézus 
szerint az előbbi „a jobbik rész”. 

Csakhogy az alapos vizsgálat során kiderül, 
hogy rendkívül problematikus és több szempontból is 
nehezen értelmezhető szövegről van szó, illetve igazi, 
eredetinek tekinthető üzenetének megfogalmazásához 
természetesen ezt is el kell helyeznünk Jézus 
tanításának egészében. 

Először tehát sorra vesszük a fordítással 
kapcsolatos tudnivalókat, illetve néhány más 
„háttérinformációt”, majd mindezek 
figyelembevételével megfogalmazom a szöveg két 
legvalószínűbb értelmezési lehetőségét. 

 

Eleve nagy bizonytalanságot és nehézséget 
jelent az a tény, amely rendkívül élénk hagyomány- és 
szerkesztéstörténeti folyamatra utal (egyszerűbben: a 
szöveg alakulásának bonyolultságára), nevezetesen az, 
hogy a 41. versnek a megszólítás utáni része („sok 
minden aggaszt  és tesz zaklatottá téged”), illetve a 42. 
v. első harmada („pedig kevésre van szükség, vagy csak 
egyre”) jó néhány változatban olvasható a különböző 
kéziratokban:  a) „egyre van szükség”;  b) „kevésre van 
szükség”;  c) az előző kettő összekapcsolása: „kevésre 
van szükség, vagy [csak] egyre”;  d) egy ólatin és egy 
szír kódexcsoport az egész problematikus részt (a „sok 
minden”-től odáig, hogy „csak egyre”) kihagyja;  e) a D 
kódex is kihagyja az imént említett részt, de helyette azt 
írja: „felizgatod magad”. A lényeg szempontjából a  d) 
és az  e) szövegváltozat egyenértékű, azonban az utóbbi, 
a D kódex szövege életszerűbb és lélektanilag 
logikusabb, ezért második magyarázatomban majd ezt 
veszem alapul. 

Ma már nehéz eldönteni, hogy egy eredetileg 
hosszabb szöveget rövidítettek-e meg a d) és e) pontban 
említett kódexek, vagy ezek valamelyike alkotta az 
eredetit, s az előbbiek bővítették ki azt. Az utóbbi esetet 
kell valószínűbbnek tartanunk, részben a „szent 
szövegek” alakulására érvényes általános 
törvényszerűségek, részben az idővel egyre erősödő 
krisztológiai folyamat miatt; mivel azonban nincs 
perdöntő érv, kétféle szöveget fogadhatunk el 
hitelesnek, és így kétféle magyarázatot adhatunk. 

 
Egy-két kivételtől eltekintve, a fordítók nem 

vesznek tudomást a 39. versben szereplő „is”-ről (kai a 
görögben), noha ez – tekintetbe véve a 
szövegösszefüggést – fontos részletre mutat rá (ha 
hitelesnek fogadjuk el a helyzet lukácsi leírását). 
Nevezetesen: Mária nem viselkedett egyoldalúan! Részt 
vett a konyhai munkában, a vendégek kiszolgálásában 
is, de „az Úr lábához is odaült”. A 40. versben Márta 
által megfogalmazott „cserbenhagyást” ezért alighanem 
úgy kell értenünk: egy idő után „cserbenhagyta” 
nővérét. Ez fontos adalék annak indoklásához, hogy ezt 
a jelenetet, illetve Jézus benne foglalt tanítását nem 
lehet felhasználni a „szemlélődő” és a „cselekvő” 
életmód szembeállításához, és az előbbi értékesebbé 
nyilvánításához. 

Ugyancsak a 39. versben a különböző 
fordításokban hiába keressük a „kitartóan” 
módhatározót, pedig az ige imperfectum alakja a Jézus 
szavaira hallgatás folyamatosságát, tartósságát fejezi 
ki, ahogyan a 40. v. elején is Márta konyhai 
tevékenységére, a „foglalatoskodott”-ra vonatkozóan. 
Ez nem öncélú szőrszálhasogatás, hanem fontos 
megjegyzés, különös tekintettel arra, hogy a szakasz 
igéi egyébként szinte mind aoristos alakban állnak (= 
„pontszerű”, éppen befejezett magatartást jelölnek). 

Hasonlóan fontos a 40. vers elején lévő „csak”, 
amely kifejezetten nincs benne a görög szövegben, de e 
megszorítás betoldását  1) közvetve az egész szakasz 
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szövegösszefüggése igazolja,  2) közvetlenül pedig 
Márta foglalatoskodásának túlbuzgósága (a 
periszpaszthai ige alapjelentése mediumban, átvitt 
értelemben ez: „túlságosan foglalkozik valamivel”), 
továbbá  3) az előző mondatbeli „is”, valamint  4) 
támogatja Jn 12,2: „Jézus hat nappal húsvét előtt elment 
Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak 
közül. Ott vacsorát készítettek a tiszteletére. Márta 
felszolgált…” 

A 42. versben a „nem vétetik el  tőle” 
háromféleképpen is érthető:  a) „nem veszíti el”; b) „én 
nem fogom elvenni tőle”; c) „Isten nem fogja elvenni 
tőle” (a szenvedő igealak ez esetben passivum 
divinumként értelmezve Istent jelöli). Mivel itt 
valószínűleg mindhárom jelentést hordozza a szó, 
ebben a „semleges”, minden lehetőséget nyitva hagyó 
alakban fordítottam: „nem vétetik el”. 

 
„Valakinek a lábainál ülni” abban a korban 

szakkifejezés volt, s azt jelentette: „tanítványának 
lenni”, ld. Pál vallomását: „…ebben a városban 
nevelkedtem, Gamáliel lábánál” (ApCsel 22,3), továbbá 
a rabbinikus mondást: „Engedd, hogy rád szálljon lábuk 
pora!” Csakhogy akkoriban a nőket nem oktatták a 
Tórára, s a rabbik nem fogadtak tanítványul nőket. Jézus 
viszont e tekintetben is lerázta magáról a hagyomány 
béklyóját, és nőket is tanítványaivá fogadott, vö.: „vele 
volt a Tizenkettő, és néhány asszony…” (Lk 8,1-2). A 
mondat folytatása is („hallgatta szavát”) megerősíti, 
hogy Máriát valóban Jézus tanítványának kell 
tekintetünk. 

 
Jézusnak a „sok minden aggaszt”  

megállapításával kapcsolatban érdemes megjegyezni, 
hogy a szolgálat önmagában véve kétségtelenül 
dicséretes (vö. „az emberfia sem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon”: Mk 10,45), és 
Jézus el is fogadja mások szolgálatát maga és 
tanítványai számára egyaránt (vö. pl. Lk 8,3: 
„vagyonukból szolgáltak nekik”), az esetleg hozzá 
kapcsolódó aggodalmaskodás azonban annál 
helytelenebb: „Ne tépelődjetek az életetek miatt, hogy 
mit egyetek vagy mit igyatok, se a testetek miatt, hogy 
mibe öltözködjetek” (Mt 6,25)! 

 
A fentieket tekintetbe véve a két legvalószínűbb 

szövegváltozat, illetve annak megfelelő magyarázati 
lehetőség tehát a következő: 

a) „Márta, Márta! Sok minden aggaszt és tesz 
zaklatottá téged, pedig kevésre van szükség!” – 
nevezetesen „ahhoz, hogy kiszolgálj minket, hiszen 
kevéssel is megelégszünk”. – Ez esetben betoldásról 
árulkodónak tekintjük az „ugyanis”-t a következő 
mondat elején (a görögben a gar szócska nagyon 
sokszor vezeti be az evangélisták betoldását!), és mint 
hiteltelent elhagyjuk az egész mondatot. Eljárásunkat a 
következők igazolhatják:  

1. Jézus nem elégedett meg „az ige” puszta 
hallgatásával, hanem annak meghallgatását és 
megcselekvését kívánta meg (vö. Mt 7,21: „Nem az 
megy be a Mennyek országába, aki azt mondja nekem: 
»Uram, Uram!«, hanem csak az, aki teszi mennyei 
Atyám akaratát”; ld. még Lk 10,37; 11,28!). Ezért aztán 
jézusi szempontból teljesen megalapozatlan a pusztán 
„szemlélődő” életforma, és szóba sem jöhet, hogy az a 
„jobbik rész”. Erre a magyarázatra maga a szöveg sem 
ad lehetőséget, hiszen a 39. versben nem szemlélődésről 
van szó, hanem Jézus szavainak meghallgatásáról; ha 
Lukács a szemlélődésre akart volna utalni, tudta volna, 
hogyan tegye, ld. Lk 2,19 és 2,51 vége: „Mária pedig 
őrizgette mind e szavakat, és szívében fontolgatta őket.” 

2. Jézus rögtön abbahagyta a prédikálást, 
mihelyt észrevette, hogy az embereknek korog a 
gyomruk (vö. Mk 6,35; 8,2), és egyébként is gondja volt 
az evésre (és pihenésre), amikor azt helyénvalónak 
találta (vö. Mk 5,43; 6,31; Lk 10,7b). 

3. Jézus azonban azt is tanította, hogy 
elégedjünk meg a „mai kenyérrel” (Lk 11,3: „Egy napra 
való kenyerünket add meg nekünk napról napra!”), 
ahelyett hogy a „holnaputáni” után kívánkoznánk (ld. 
ismét Mt 6,25), azaz elvetett mindenféle 
aggodalmaskodást. (Jézus intelméből azonban a 
„túlbuzgó háziasszonyok” – vagy bármi mással 
„túlságosan foglalatoskodók” – nem csupán kritikát 
olvashatnak ki, hanem bátorítást is: Ahogy 
mindenkinek, a háziasszonynak is joga van 
szabadidőre!)  

b) „Márta, Márta! Te felizgatod magad! 
Mária a jobbik részt választotta, s az nem vétetik el 
tőle.” – Ez esetben nem tekintjük lényegesnek a Lukács 
által megrajzolt esemény részleteit; lehet, hogy az általa 
leírt a nézeteltérésről volt szó, lehet, hogy másról. Az a 
döntő, hogy Márta „felizgatja magát”, mivel Mária „a 
jobbik részt választotta”, s azt akarja, hogy Jézus vonja 
meg tőle az előnyt (bármi legyen is az). Vagyis 
„igazságos kiegyenlítést”, „igazságszolgáltatást” vár. 
Jézus döntése azonban az, hogy Máriát nem kell 
megfosztani előnyétől. Barátságosan, de nyomatékosan 
figyelmezteti az irigység által kínzott asszonyt („Márta, 
Márta!”), ne izgassa fel magát, és ne sajnálja riválisától 
annak szerencséjét. 

A szőlőmunkások példázatában is egyeseket 
meg nem érdemelt szerencse ér, s a többiek irigylik azt 
tőlük (Mt 20,1-15). Hasonlóan reagál a tékozló fiú 
bátyja is (Lk 15,25-30). Jézus azonban ezekben az 
esetekben is következetesen azt tanítja, hogy Isten 
megmarad az igazságosságot fölülmúló, szabad 
ajándékozás mellett: „Én ennek az utolsónak is annyit 
akarok adni, mint neked”; „Hozzátok elő a legjobb 
ruhát , és adjátok rá, és húzzatok gyűrűt  az ujjára…, 
mert ez az én fiam halott volt, de újból életre kelt” (Mt 
20,14; Lk 15,22-24 – vö. még Lk 6,20-22; 7,23) – és ezt 
nemcsak tanítja, hanem maga is Isten példáját követi, 
például az igazságos örökösödést követelőnek azt 
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mondja: „Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá 
köztetek?” (Lk 12,14). 

 
Mindezek alapján nyugodtan kijelenthetjük, 

hogy Márta és Mária történetét többféleképpen is lehet 
értelmezni, de a „szemlélődő életforma” 
megalapozásaként és igazolásaként semmiképpen. 
 

(2021. március 31.) 
 
 
BULÁNYI GYÖRGI 

VIRÁGVASÁRNAP… 
(RÉSZLET A HÚSVÉTI NAPLÓBÓL) 

 
Tegnap este harmatosan, lázat leszorító 

gyógyszerekkel megtömve, ... de büszkén mentem ki 
Pista kocsijával Adyligetre – virágvasárnapi liturgiára. 
Harminc fölött volt a hívők száma, ami nem 
megvetendő arányú jelenlét az én miséimen. Ha majd 
nagy leszek, biztosan még többen leszünk! Sajnos, nem 
sajnos, a 9. évtizedben már összemegy az ember, s nem 
nagyobb lesz. Ismerős volt mindenki. Új csak a két 
gitáros-énekes hölgy volt, akiket Szabó János 
csábítgatott ide – sikerrel. Énekkel indult a liturgia, 
majd köszöntöttem őket. Még egyet énekeltek a 
gitárosok, én meg elimádkoztam a virágvasárnapi 
hivatalos misekezdeti könyörgést, s már indult is a 
passió. Gyakorlattal rendelkező testvérek csinálták, 
összeszokott gárda: a dévai színjátszó csoport. Szép 
volt. Jó ágy a prédikációnak. Mi tagadás, nem 
készültem. Délelőtt mondtam ugyan már egy 
prédikációt Bokorportán, ahol Julit és Pityut 
megkereszteltem, de az nem illett ide. Egész délután 
rágtam a tollat, de annak csak annyi eredménye volt, 
hogy betettem a táskámba három segédszöveget; ezek: 
Az apostol Petőfitől, az Ének Kaifásról Nagy Katalintól, 
és a Szonettkoszorú Kovács Gábortól. 

A hallott passió-szöveg után meg kellett szólalnom, 
s azt mondtam, hogy rosszul vagyok tőle. A 90-es évek 
közepén Salzburg egyetemén voltam hivatalos egy 
konferencián, s elmondtam ott egy hazai egyházi 
történetet. Egyik nyugati társelőadónőm azt mondta rá, 
hogy őt fizikai rosszullét környékezi az ilyen történetek 
hallatán. Történetemben a Kaifás-utódok már nem öltek 
meg senkit, csak hazudtak és hazudtak rendületlenül, s 
nem is jószántukból, csak pártunk és kormányunk 
szíves akaratából..., és ezt tévedhetetlenségük teljes 
öntudatával és glóriájával kellett tenniök. Elvállalták s 
végigjátszották a szégyenletes szerepet. Ha jól 
emlékszem, ekkor szedhettem elő Petőfit: 

 
Bőszülten hagyta el a nép / A templomot, 

(Az isten és a béke házát) / S vadállatként rohant az 
ifjúhoz, 

Kit tennap még atyjának nevezett,  S reá 
parancsolt: holnap ilyen tájig 

Ha itt látják, tüstént agyonverik. 
Beszélt az ifjú, a mint tőle telt, / Beszélt oly 

lelkesen, mint még soha. 
Hiába. Ahol pap emelt szót, / Ott az igazság 

megfeszíttetik. 
 
 A magyar irodalomnak alig van Jézus-képe. 

Oly értelemben sincs, mint Papini vagy Mauriac Jézus-
életrajza; talán csak Kodolányi Én vagyok c. regénye 
volna ilyesféle, de az túlságosan regény és kevéssé tűnik  
nekem hitelesnek. Még kevésbé van irodalmunknak 
Jézustól ihletett figurája. A világirodalomban sincs sok 
olyan, mint Kazantzakisz regénye: Akinek meg kell 
halnia. Az Apostol eszméi, sorsa viszont nagyon Jézusra 
emlékezteti az olvasót. Az irodalmi kritika kezdettől 
fogva inkább habalygós félnótásnak hajlamos 
minősíteni Szilvesztert, Az Apostol hősét. Ugyanakkor 
kétezer év teológiája a felismerhetetlenségig mesébe-
misztériumba rejti Jézus alakját, hogy ne kelljen 
párhuzamot vonnia Szilveszter és Jézus között, s ne 
kelljen hasonló ítéletre jutnia, ami az őrültséget illeti. 
Pedig – ismétlem – Szilveszter és Jézus, eszméik és 
sorsuk okán, hogy nem sokban különböznek egymástól. 

 Mindezt nem mondtam ott el virágvasárnap, s 
nem tudom visszaidézni miket mondtam, csak azt 
tudom, hogy teljes átéléssel adtam elő Nagy Katalin 
versét: 
 

ÉNEK KAIFÁSRÓL – virágvasárnap töviben 
 

Ajánlom a mindenkori és mindenhoni 
királyoknak, helytartóknak, hasonlóknak... 

 
Ezen a héten meghal valaki / nem azért  mert Isten fia 
meghal akkor is ha csak Máriáé / Kaifás akarja így 

 
Kishülye ez az ácslegény / azt hiszi békén sétálgathat 

föl alá 
pedig hamar ide jönnek azok a légiók / Kaifás tudja 

jól. 
 

Nem kell jönniök Pilátus alhatik / virraszt ébren az 
oltár – 

leghűbb szövetségese a trónnak / s a tökmagsipka  
lehet bárki fején 

 
Ácslegény ne gyűjtsön tanítványokat / és senki se 

higgye  hogy ácsok meg halászok 
is érthetik Isten álmait az országról / amikor az  főpapi 

szakma 
 

Ácslegény imádkozzék zsoltárokat / a béke ügyét pedig 
bízza hadvezérekre 

ellenséget szeretéssel  se idétlenkedjék / mert nem 
tréfálnak ám a papok 

 
Ácslegény becsülje meg a gazdag ifjút / cserélje le még 

idején szövegét 


