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Sitku Tibor

A hermeneutika módszertana az irgalmas samaritánus példázata alapján
(Bibliai teológia / Exegetika)

Bevezetés

Még jól emlékszem saját magamra, amikor életemben először hallottam a hermeneutikáról: 
azonnal az az érzés kerített hatalmába,  hogy az elhangzott ismeretekre sokkal többeknek 
volna  szüksége,  mint  néhány  diáknak  egy  teológia  adott  szakirányán.  Miközben  a  hívő 
emberek  többsége  hétről-hétre  rendkívül  magas  óraszámban  hallgat  különféle 
igehirdetéseket a Szentírás mindenféle textusáról, melyek sok esetben az adott prédikátor 
által megértett összefüggésekre alapulnak, saját maga segítség nélkül nehezen boldogul a 
bibliai szöveggel. Úgy is mondhatnánk, a laikus közönségnek „megmondják” mit hogyan kell 
értenie,  ami  természetesen  nem  feltétlenül  probléma,  ugyanakkor  van  nála  jobb 
megközelítés is.

A hermeneutikától a laikus közönség általában nem tud, vagy nem igazán érti miért volna 
szüksége rá,  esetleg kifejezetten elhúzódik tőle,  a „teológusok felesleges okoskodásának” 
vélve  azt.  Meglátásom  szerint  pedig  –  tiszteletben tartva  azok  fáradságos  munkáját  akik 
rendszeresen hirdetik Isten Igéjét – nincs annál nagyobb élmény, mint amikor az ember saját  
maga érti meg a Bibliában rejlő igazságokat. Tapasztalatom azt bizonyítja, az így megtalált 
szellemi kincsek sokkal  inkább beépülnek az ember hitéletébe, mintha egyszerűen mások 
értelmezéseit venné át. 

A hermeneutika1 persze nem csodaszer, nem helyettesítheti a Szentlélek szerepét, sem az 
önálló  véleményünket.  Nem  versről-versre  magyarázza  a  textust,  hanem  egy 
szemléletmódot  kíván  átadni,  mely  segíthet  az  egyéni  gondolkodásban.  Eszközeivel 
irányíthatja hogyan érdemes egy szöveg lényegét megragadni és milyen szempontokat kell 
szem előtt tartani az értelmezés során. A következőkben röviden szeretnék kitérni arra miért 
van  egyáltalán  szükség  hermeneutikára2,  majd  Jézus  egyik  legkedveltebb  példázatát,  az 
irgalmas samaritánus történetét fogjuk közelebbről megnézni az eddig leírtak fényében.

A hermeneutika szükségessége és alaplépései

Képzeljük el a következőt: van a kezünkben egy papírlap, melyen a „2+2=4” felirat szerepel. 
Azt hiszem ezt az üzenetet mindenféle bonyolult módszertan nélkül bárki képes felfogni és 
értelmezni.  A  következő  lépésben  azonban  megfogjuk  ezt  a  papírlapot,  összehajtjuk  és 
berakjuk egy széfbe. A széfet helikopterrel felvisszük a Himalája tetejére és ott elhelyezzük. 

1A hermeneutika szó jelentése a görög „magyarázni” szóból ered. Leginkább azt értjük alatta, amely 
körvonalazza az író szándékának magyarázatát, az ezzel kapcsolatos alapelveket. A kifejezés egyébként nem a 
keresztény teológia területéről érkezik: Hermész a görög mitológiában az istenek hírnöke volt, aki üzeneteket 
közvetített az emberek és az istenek között.
2A hermeneutikát Grant R. Osborne megközelítésének megfelelően értelmezem: eszerint a hermeneutika 
magában foglalja az exegézist is és nem attól eltérő terület. (l. Osborne[2001], 15.o.)
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Az utánunk következőknek azt a feladatot adjuk, hogy olvassák el mi található a 
papírlapon.  Ahhoz  azonban,  hogy  ezt  megtegyék,  először  is  megfelelő 
eszközökkel kell rendelkezniük, hogy feljussanak a hegy tetejére, majd valahogyan szükséges 
megtalálniuk a  széfet,  a kód birtokában pedig kinyitniuk az  ajtót.  Csak  ezután foghatnak 
hozzá az üzenet tanulmányozásához.

A példából egy fontos dolog világosan látszik: nem az üzenet bonyolult, hanem az „addig 
vezető út” nehéz. Nyilvánvaló, hogy Isten nem felfoghatatlanul komplex szöveget ihletett, 
hiszen akkor senkinek sem lenne esélye az értelmezésre – inkább arról beszélhetünk, hogy a 
Biblia  térben  és  időben  is  messze  áll  tőlünk,  ami  szükségessé  teszi  a  szöveg  egyfajta 
konvertálását saját korunkra. Messze áll térben, hiszen alapja a közel-keleti zsidóság sajátos 
világa a maga jellemzőivel, nyugati demokráciáktól eltérő életszemléletével, kultúrájával, és 
az  ebből  következő irodalmi  és műfaji  különlegességekkel.  Messze áll  időben is,  hiszen a 
Biblia  legfrissebb  szakaszai  is  1900  évesek3,  ez  pedig  természetesen  meglátszik  az  általa 
megjelenített gondolatokon és szemléletmódon is. A távolság tehát mindenképpen adott, a 
kérdés pedig magától értetődik: hogyan kezdjük áthidalni ezt a szakadékot?

A laikus olvasó sokszor nem gondol erre a lehetőségre. Egyszerűen elolvassa a szöveget és 
azon kezd gondolkodni, mit üzen neki az olvasott szakasz. Senkit nem hibáztathatunk ezért: 
végül is azért tanulmányozzuk a Szentírást, mert abban saját életünkre vonatkozó üzenetet 
kívánunk felfedezni.

Ez a célunk a következetes hermeneutika alkalmazásával sem fog változni. A hermeneutika 
javaslata és kiindulópontja azonban egészen más. Azt állítjuk, még akkor sem saját magunk 
szükségleteiből  kell  kiindulni,  ha  hozzánk  szóló  tartalomra  vagyunk  kíváncsiak.  A 
hermeneutika  ezért  először  azt  kérdezi,  akkor  és  ott mi  lehetett  az  üzenet  az  eredeti 
címzettek  számára  –  és  csak  ez  alapján  fogja  megfogalmazni,  hogy  itt  és  most milyen 
tartalommal  bírhat  olvasójának.4 Ha  feltártuk  az  eredeti  viszonyokat  –  melyhez 
bevezetéstudományi  eredményeket  is  érdemes  felhasználni  -,  ennek  alapján  lehetséges 
aktuális üzenetet megfogalmazni. Lépéseinket a következő három pontban foglaljuk össze:

bevezetési kérdések vizsgálata


az „akkor és ott” feltárása


az „itt és most” megfogalmazása

Ahhoz, hogy ezt az alapelvet bemutassam, Jézus egyik legismertebb példázatát, az irgalmas 
samaritánus  történetét választottam szemléltetésül  (Lk  10:30-37).5 Tisztában vagyok vele, 
hogy rengeteget lehetne foglalkozni ezzel a szöveggel, de ebben a pár oldalas tanulmányban 
csak arra vállalkozhatok, hogy a lényegi elemekre szorítkozzam. Úgy vélem érdemes röviden 
arra  is  kitérni,  hogy  az  azonnali  szövegértelmezés  milyen  végeredményhez  vezet,  ezért 
mielőtt rátérünk a hermeneutikai szemléletmódra, ezt fogjuk közelebbről megvizsgálni.

3Jelen tanulmány szerzője az Újszövetségi kánon időben is utolsó könyvének lezárását, azaz a Jelenések Könyve 
keletkezését Domitianus császár idejére teszi (Kr.u. 81-96), de tiszteletben tartja, hogy léteznek ettől eltérő 
elméletek is.
4Fee és Stuart[1995], 13.o.
5A tanulmányban a Magyar Bibliatanács fordítását („Új fordítás”) használtam (1990)
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Az irgalmas samaritánus következetes hermeneutika alkalmazása nélkül

Ha a Jézus által elmesélt történet tanulságait önmagában szemléljük, feltétlenül követendő 
mintát találunk benne az emberiességre.  A rablók által  összevert embert kikerülő pap és 
lévita  olvasásakor  a  klerikális  réteg  jelenhet  meg  szemünk  előtt:  lám,  az  egyház  tagjai, 
hivatásos  munkásai  nem  segítettek  a  földön  fekvő  szerencsétlenen.  Egy  arra  járó 
samaritánus  azonban  megszánta  és  saját  költségén  egy  fogadóban  elszállásolta,  miután 
kimosta a sebeit. 

Az itt és most azonnali alkalmazása érdekében túl sok erőfeszítést nem kell tennie a példázat 
olvasójának, hiszen Jézus maga utasítja a történet végén: nekünk is ehhez hasonlóan kell 
cselekednünk! Tanulságként, a történet konzekvenciájaként eljuthatunk arra, hogy még ha 
az  egyház  tipikusan  el  is  kerüli  a  bajbajutottakon  való  segítségnyújtást,  nekünk  mégis 
irgalommal  kell  fordulnunk  az  elesettekhez.  Jézus  példázata  megható  és  eszerint  annyit 
szeretne tanítani nekünk, hogy segítsünk a problémában levőkön.

Az irgalmas samaritánus a hermeneutika megközelítésében

Ahogy azt fentebb említettük, a hermeneutikai szemlélet elsősorban arra kíváncsi, hogy egy 
textus mit jelenthetett az eredeti közegében, az eredeti hallgatók számára. Csak miután ezt 
megállapította,  akkor  fordul  az  applikálás  irányába.  Az  „akkor  és  ott”  jelentésének 
felderítéséhez pedig bevezetéstudományi kérdéseket fogalmaz meg. Lehetetlen volna most 
a bevezetéstudomány egészéről  írni, logikáját tekintve azonban úgy képzelhetjük el,  mint 
egy régészt, aki törött cserépdarabot ás ki a földből: nyilvánvalóan kérdéseket fog feltenni a 
lelettel kapcsolatban és ezek segítségével igyekszik rekonstruálni azt a közeget, melyben a 
cserépdarab még valaminek a része volt. A bevezetéstudomány feladata röviden tehát az, 
hogy a szöveg köré rakja a körülményeket és azokra kérdezzen rá. Ki a szerző? Mikor írta a 
szöveget? Kiknek szánta? Milyen történelmi szituáció vette körül őt és címzettjeit? Milyen 
műfajban íródott a szöveg? Milyen nyelvi, kulturális sajátosságokkal rendelkezik?

Az  irgalmas  samaritánus  kapcsán  most  csupán  néhány  szempontot  fogunk  megnézni  a 
fentiek közül, de már ezek is gazdagítani fogják megértésünket.

Mindenekelőtt  meg  kell  állapítanunk,  hogy  jelen  esetben  egy  példázatról van  szó,  mely 
sajátos  műfajt  képviselt,  ugyanakkor  igen meghatározó  is  volt,  hiszen Jézus  ránk  maradt 
tanításainak egyharmada ebből áll.6

A példázat kifejezés héber megfelelője a  másál, amivel példabeszédet és találós kérdést is 
jelöltek.  Alapvető  szándéka  az  összehasonlítás  volt.7 Milyen  dolgokat  hasonlított  össze? 
Ahhoz,  hogy  erre  választ  adjunk,  meg  kell  ismernünk  a  példázatok  általános  célját.  Ezt 
röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy a példázatok egyértelműen abból a célból hangzottak 
el, hogy válaszra késztessék és gondolkodásra ösztönözzék hallgatójukat. Osborne hivatkozik 
Crossan-ra,  aki  kimutatta,  hogy  Jézus  példázatai  ebben  a  tekintetben  alapvetően 
különböztek a zsidó példázatoktól. A rabbinikus történetek tanító jellegűek és egy konkrét 

6Almási[n.a.], 114.o.
7Osborne[2001], 274.o.
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témát  dolgoznak  ki,  illusztrálva  egy  dogmatikus  alaptételt.  Jézus  példázatai 
azonban  egy  adott  szempontra  világítanak  rá,  bevonják  hallgatójukat  a 
cselekménybe és  arra  motiválják  őket,  hogy  azt  hasonlítsák  össze  saját,  valós  életükkel.8 
Talán  nem  túlzás  azt  állítani,  hogy  a  példázatok  olyan  célzott  történetek,  melyek  kissé 
provokatív  módon  igyekeztek  a  hallgatóságot  válaszokra  ösztönözni.  Az  összehasonlítás 
tehát a példázat belső világa és a hallgatók élete között van. Az irgalmas samaritánus ezért 
alapvetően egy döntésre sarkalló történet és nem pedig egy romantikus mese az irgalomról.

Az irgalmas samaritánus történetének olvasásakor fontos a kontextus megismerése is. Jézus 
ezt a történetet nem azért mondta el, mert éppen eszébe jutott valami az egyetemes emberi 
szeretetről! A szövegkörnyezetből kiderül, hogy egy törvénytudó ment oda Jézushoz, hogy 
próbára  tegye  Őt,  illetve  saját  magát  igazolja  előtte.  Amikor  megkérdezte  kit  lehet 
felebarátnak  nevezni,  akkor  válaszul  Jézus  elmondta  az  irgalmas  samaritánus  példázatát. 
Érdemes megfigyelni, hogy ez a példázat egy konkrét kérdésre adott nem konkrét válasz: ez 
ugyancsak  műfaji  sajátosság,  melynek  célja  hogy  a  direkt  és  rövid  felelet  helyett  egy 
történetbe  ágyazva  helyezze  el  a  lényeget  –  ezzel  gondolkodásra  késztetve  a  kérdező 
törvénytudót. Ez a tény megint a példázat pedagógiai jellegét erősíti: „nem mondom meg 
neked mit gondolj, de mondok valamit, amiben találd meg a választ magadnak!”.

Ugyancsak érdemes a szövegben észrevenni a történelmi kontextus egy fontos sajátosságát: 
a törvénytudónak elmesélt példázatban igen provokatív elem, hogy éppen egy samáriai volt 
az  – ellentétben a törvényt  jól  ismerő lévitával  és  pappal  –,  aki  segített  a  félholtra  vert 
szerencsétlenen.  A samaritánusokról a Biblia az Ószövetségben is beszél9: Samária Kr.e. 722-
ben bekövetkezett bukása után betelepített népesség voltak, akik bár elfogadták a Tórát, a 
többi könyvet azonban elutasították. A zsidók szívből gyűlölték a samaritánusokat,  még a 
lehetőségét  is  elkerülték  a  velük  való  érintkezésnek.  Hozzáállásukat  jól  szemlélteti  egy 
deuterokanonikus könyv megjegyzése10:

„Kétfajta népségtől iszonyodik a lelkem, a harmadik pedig már nem is nép: Szeirnek lakói 
[edomiták], a filiszteusok, s az a balga nép, amely Szichemet lakja [samaritánusok]”.

(Sirák fia 50:25-26)

A zsidók és samáriaiak közti ellentét tudatában megdöbbentő Jézus példázata: olyan valakit 
tüntetett fel a lehető legpozitívabb színben, akiről egy zsidó ember semmi jót nem tudott 
feltételezni.  Jézus  kihívó üzenete  a  törvénytudónak  szólt:  vajon  képes  vagy  felebarátnak 
tartani  egy samáriait  vagy sem? Hol van a határa ennek a fogalomnak? Megfigyelhetjük, 
hogy maga a törvénytudó is elismerte: a samáriai volt az, aki a történetben felebaráthoz illő 
módon viselkedett. Jézus ezután összegzi az elmondottakat és azt mondja, ez a követendő 
minta  a  törvénytudó  számára.  A  törvénytudó  saját  korában  minden  bizonnyal 
meglepődhetett  a  Jézus  által  elmondottakon.  Egyetértek  William  MacDonald  erről  a 
szakaszról  szóló kommentárjával:  „Ezzel  a kérdéssel  kezdődött:  ki  az én felebarátom? De 
ennek a kérdésnek a feltevésével fejeződik be: te ki felebarátjának bizonyulsz?”.11

8u.o., 282.o.
92Kir 17:24-41
10Alexander[2001], 531.o.
11MacDonald[1999], 286.o.

4



revelatiogeneralis.wordpress.com

Összegzés

Tisztában vagyok vele, hogy az előző szakaszban megfogalmazottaknál sokkal mélyebben is 
elmerülhettünk volna az  irgalmas samaritánus  történetében – a  hermeneutikai  és  az  azt 
nélkülöző megközelítés közti különbség azonban talán ennyiből is látszik:

Az irgalmas samaritánus

Azonnali értelmezés A hermeneutikai elemzés

Megható történet az emberi irgalomról
Nekünk is irgalmasnak kell lenni és segíteni a  
bajbajutottakon

Provokatív történet a felebaráti szeretet 
kérdéséről
Mi kinek a felebarátai tudunk lenni?

Ha a példázatot önmagában zárt egységként kezeljük és azonnal az „itt és most” üzenetére 
vagyunk kíváncsiak, akkor az üzenet annyi lehet számunkra, hogy tanúsítsunk szeretetet az  
elesettek felé még akkor is, ha mások nem segítenek ezeken az embereken. Természetesen 
ez  önmagában  nem rossz  üzenet,  azonban  számtalan  sajátosságot  figyelmen kívül  hagy, 
melyekből ennél markánsabb tartalom kerülhet felszínre. 

Ha a hermeneutika alapelve értelmében először azt keressük, mi lehetett „akkor és ott” az 
eredeti  hallgatók  számára  az  üzenet,  hogyan  érthették  az  eredeti  közegében,  akkor  azt 
találjuk, hogy Jézus egy provokatív műfajba csomagolt választ  fogalmazott meg egy olyan 
ember számára, aki saját magát akarta igazolni előtte. A példázat tartalma eszerint nem csak 
az  volt,  hogy a  felebaráti  szeretet  segít  a  bajbajutottakon:  sokkal  inkább az,  hogy akit  a 
zsidók ellenségként tartottak számon, felebarátként kellene kezelniük! Az „itt és most” ezért 
számunkra is az:  a felebaráti szeretet nem válogat és tekintet nélküli az ellentétekre. Nagy  
kérdés számunkra kinek a felebarátai tudunk lenni?

Látható,  hogy  a  két  „tanulság”  nem  egészen  ugyanaz.  Az  azonnali  értelmezés  inkább  a 
karitativitást tartja szem előtt, míg a hermeneutikai szemlélet a felebaráti szeretet hatalmas 
körét hangsúlyozza. Noha a két konzekvencia nem ellentmondó, de az világosan látszik, hogy 
a   szövegkörnyezet,  a történelmi  szituáció és a  műfaji  sajátosságok ismerete nélkül  nem 
feltétlenül fogunk korrekt és teljes végeredményhez jutni.

Az „akkor és ott” alapján megfogalmazott „itt és most” szellemében végezetül szeretném az 
irgalmas samaritánus történetének egy modern világra „átírt” változatát közzé tenni, mely 
egyben  rávilágít  egy  lehetséges  mai  értelmezésre  is.  A  hallgatóság  ezúttal  nem  egy 
törvénytudóból, hanem egy jól szituált amerikai, kertvárosi gyülekezetből áll:

„Vasárnap  reggel  egy  zilált,  gyanús  kinézetű  család  ácsorgott  a  főutca  egyik  oldalán. 
Láthatóan nagy bajban voltak. Az asszony egy kibelezett kézitáskán ült, a haja kuszált, a ruhái 
gyűröttek,  szemében  rémület,  a  karjaiban  egy  sovány,  síró  csecsemő.  Mellette  egy  férfi 
esőkabátban,  borostás arcán lemondás, amint a két nagyobb gyereket próbálta kordában 
tartani. Mögöttük egy ócska autó állt, füstölgő motorral.
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Az  utcán  hirtelen  végiggördült  a  püspök  autója  útban  a  templom  felé.  A 
családfő vadul integetni kezdett. De hát egy püspök csak nem várathatja meg a 
híveit. Így hát úgy tett, mintha nem látta volna őket.
Csakhamar jött egy másik autó, s a családfő megint vadul integetni kezdett. Az autóban az 
előkelő  helyi  klub  elnöke  ült,  aki  a  klubelnökök országos  találkozójára  ment  a  szomszéd 
városba.  Ő is  úgy  tett,  mintha nem látta volna a  családot,  mereven bámulta az  utat,  és 
továbbhajtott.
Majd egy újabb autó jött, vezetője az egyik leghírhedtebb ateista, aki még soha sem tette be 
lábát  a  templomba.  Amikor  meglátta  a  bajban  lévő  családot,  felvette  őket  a  kocsijába. 
Miután kifaggatta őket problémájukról, elvitte őket egy motelbe, s előre kifizette egy heti 
szállásukat,  amíg  a  családfő  munkát  talál.  Ezenkívül  kifizette  az  új  kocsi  bérleti  díját  is, 
lehetővé téve, hogy a férj munka után járhasson. A nőnek pedig pénzt adott élelemre és új 
ruhákra.”12
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