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Kedves Olvasó!
A könyvet, melyet kezében tart, Andorka Eszter emlékére állította össze baráti társaságá-
nak néhány tagja. Mikor 2003 februárjában elveszítettük õt, arra gondoltunk, megpró-
báljuk összegyûjteni a tõle maradt és róla szóló írásos anyagok, illetve fényképek közül azokat,
melyek közlésre érdemesek. Célunk egyrészt az volt, hogy akik ismerték és szerették õt, egyben
láthassák ezeket az értékes írásokat, másrészt, hogy akik nem ismerték életében, azok is
képet kaphassanak utólag az õ kivételes életútjáról és személyiségérõl.

Eszter olyannyira gazdag és „sûrû” életet élt, hogy még a hozzá legközelebb állók sem
láthatták át tevékenységének teljes skáláját. Különösen elkötelezett volt a kicsinyek és el-
esettek iránt, egyéni értékrendje alapján éppolyan fontos volt, hogy meleg levest vigyen haj-
léktalan embertársának az utcára, mint egy tudományos igényû dolgozat megírása.

Amikor halála után elkezdtük összegyûjteni a fennmaradt írásokat, mindannyiunk
számára meglepõ volt, hogy milyen sokféle és nagy terjedelmû anyag gyûlt össze. A könyv
gerincét a számítógépén megmaradt írások adják ki, melyeket kiegészítettünk általunk is-
mert, máshol fellelhetõ munkáival, valamint barátai és ismerõsei visszaemlékezéseivel.
A számítógép anyagából a tervezett emlékkönyv behatárolt terjedelme miatt válogatnunk
kellett, tudván azt is, hogy válogatásunk valamelyest szükségképpen szubjektív lesz.
A szövegek közül az általunk legjobbnak ítélteket igyekeztünk bevenni; ha egy-egy gon-
dolat vagy nagyobb terjedelmû írás több változatban is szerepelt, a legfrissebbet választot-
tuk. Kihagytuk a kimondottan szakmai jellegû tanulmányokat, melyek a laikus számára
nehezen követhetõek. A könyv fejezeteit az írások témája szerint és nem kronologikus sor-
rendben tagoltuk. Esztus több szálon futó életének megfelelõen válogatásunk eredménye is
egy sokszínû könyv lett, melyben a gyerekek számára írt színdarabtól a prédikációig és a
baráti levélig mindenféle mûfaj megtalálható. Címnek egyik kedves igéjét választottuk,
egyúttal arra is gondolva, hogy az összegyûjtött írások megismerése számunkra is vigaszta-
lást jelent.
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A munka elõrehaladtával egyre élesebben merült fel a kérdés bennünk, hogy van-e jo-
gunk utólag közölni olyan írásokat, melyek eredetileg nem publikálásra szánt vagy nem
kész, kerek kéziratok. A családdal egyetértésben azonban úgy gondoltuk, Eszter annyira
nyitott személyiség volt, hogy vállalná ezeket az írásait is.

Kívánjuk, hogy a könyvet nyitott szívvel forgassa.
A szerkesztõk



Andorka Eszternek hívnak, 1970. június 16-án születtem Budapesten. Édes-
anyám, Kiss Judit gyermekpszichológus, ’90 óta nyugdíjas, magánpraxist foly-
tat, katolikus. Édesapám, Andorka Rudolf szociológus, a Budapesti Közgazda-
ságtudományi Egyetem szociológia tanszékének vezetõje, evangélikus, a Deák
téri gyülekezet presbitere. Édesanyám elsõ házasságából két testvérem szárma-
zik: Ágnes, újságíró, nem hívõ és Judit, pszichológus, katolikus keresztény.
Rudolf bátyám (édesapám elsõ házasságából) üzletember, a bécsi magyar gyü-
lekezet presbitere, Borbála nõvérem iparmûvész, evangélikus, a kelenföldi gyü-
lekezetbe jár. Júlia húgom, aki egyedüli édestestvérem, mûvészettörténet–angol
szakos az ELTE-n, evangélikus, gyermekbibliakör-vezetõ a Deák téren. Nõvé-
reim családjukkal élnek, bátyám külön, így szüleim, húgom és én alkotjuk a szûk
családot.

Azt hiszem, elmondhatom magamról, hogy igazi boldog gyerekkorom volt,
egy nagy család melegében, jókora szabadsággal, de távolról sem szabadjára en-
gedve. Lévén azonban, hogy édesanyám már korábban igencsak elhidegült a
vallástól, nem kaptam hagyományos értelemben vett vallásos nevelést, mindad-
dig, amíg (hároméves korom körül) gyermekbibliakörös nem lettem. A Deák
téri GyBK-t ebben az idõben Zelma néni, azaz Takácsné Kovácsházi Zelma ve-
zette. Kezdettõl szerettem oda járni, de igazán fontossá akkor vált számomra,
amikor általános iskolába kerültem. Ott annyira idegen volt minden, értékek,
normák, szempontok, hogy egész héten vágytam a gyermekbibliakör közelibb,
szimpatikusabb világára. Akkor nekem valóban kontraszttársadalom volt az egy-
ház: a kedves, érdekes gyerekek helye, szemben az érthetetlen és erõszakos is-
kolabeliekkel, az önkéntes tanulás helye, szemben a kötelezõ unatkozással. Olyan
harmadik-negyedik osztályos koromban, amikor a mi csoportunkat fiatal GyBK-

Önéletrajz*

* Készült 1991-ben, az Evangélikus Hittudományi Egyetemre való jelentkezéshez.
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vezetõk vették át, elhatároztam, hogy én is ilyen „segítõ” leszek. Lelkészi hiva-
tástudatom nem valami régi, de azt tudom, hogy legalább tízéves korom óta
számoltam az éveket, mikor lehetek gyermekbibliakör-vezetõ.

Nehéz egy egyházban felnevelkedett gyermek életében megtalálni azt a pon-
tot, amikor Isten ügye komolyan, személyesen foglalkoztatni kezdi, amikor a
Biblia történetei már nem történetek sok-sok történet között, a keresztyén ta-
nítások nem információk ezer más tudnivaló között. Azt mindenesetre tudom,
hogy konfirmációm idején még éppen csak indult bennem ez a folyamat. Ti-
zenhárom évesen konfirmáltam, mindenképp túl korán. A Hafenscher Károly
és Pintér Károly vezette konfirmációs oktatáson nagy lelkesedéssel vettem részt,
de távolról sem hagyott olyan mély nyomot bennem, mint tette volna 2-3 évvel
késõbb. A káté tanulása nem hosszan kiküszködött hit megfogalmazása, rend-
szerezése volt számomra, csak számos, jórészt ismert tétel ismétlése, bevágása.
Még nem volt idõm belelátni, milyen mélyek a kérdések, amelyeket feszegetünk,
amikor hitvallást tettem a válaszok igazságáról.

Mindazonáltal a konfirmáció változásokat hozott az életemben. ’83 nyarán
részt vettem egy gyenesdiási konferencián, õsztõl pedig – bár a GyBK-ba is vissza-
jártam – tagja lettem a kisifjúságnak. Ezek az alkalmak újra és újra arra indítot-
tak, hogy a keresztyénség nagy kérdésein gondolkodjam, s keressem a választ a
Bibliában vagy az Istennel való beszélgetéseimben. Egy évvel késõbb, ’84 nya-
rán szervezett elõször a Deák téri nagyifjúság tábort a gyermekbibliakörösöknek.
Innét, az elsõ táborok környékérõl kell keltezni tudatos keresztyén életem in-
dulását. Azóta is õrzöm a füzeteket, amelyekbe katartikus, ráismerésszerû, cso-

Édesanyjával és húgával egy balatonszéplaki reggelen,
1974-ben
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dálatos teológiai beszélgetéseinket jegyzeteltem. Fantasztikus élmény volt rábuk-
kanni Isten, a Megváltás, Jézus és az embervolt titkaira. Sok mindent átfogal-
maztam azóta, átértékeltem, megtaláltam, elveszítettem dolgokat, de néhány
akkori meghatározás még mindig alapvetõ tétele keresztyénségemnek.

A második tábor után, ’85-ben hívott Porpáczy Éva, aki akkor a kiscsoport ve-
zetõje volt, a GyBK-munkába. Azóta folyamatosan dolgozom itt, valamint a csa-
ládi istentiszteletek, téli és nyári táborok és más gyermekalkalmak szervezésé-
ben. Nagy várakozással kezdtem hozzá – hiszen sokéves álmom volt –, és nem
csalódtam benne igazán azóta sem. Szeretem csinálni, és eddig minden energia,
amit belefektettem, többszörösen térült meg, mindig legalább annyit kaptam is,
mint adtam.

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségiztem 1988-ban, ez év telén kel-
lett beadnom felvételi jelentkezésemet is. Nagyon sok lehetõség állt elõttem,
hiszen majdhogynem minden érdekelt. Nyelvészet, szociológia, képzõmûvészet,
biológia, történelem… Több tantárgyból tényleg nagyon jó eredményeim vol-
tak, versenyeken is indultam. Másrészt viszont hivatástudatom, az nem volt
egyikhez sem. Már több éve nyomasztott a választás gondolata. Úgy éreztem,
bármit csinálok, mindig hiányérzetem lesz, siratni fogom a többi száz gyönyö-
rû tudományt. Felmerült persze a Teológiai Akadémia is, tulajdonképpen már
konfirmációm óta gondoltam erre a lehetõségre, de elhivatottnak nem éreztem
magam ehhez se, és úgy gondoltam (s gon-
dolom ma is), hogy nem szabad felelõtlenül,
igazi elhatározás nélkül menni ilyen pályá-
ra. Végül azért döntöttem a matematika mel-
lett, mert „abból még bármi lehet”, bármi-
hez jó elõkészítés, és valóban nagyon sze-
retem is. Felvettek, matematikus lettem az
ELTE TTK-n.

Érettségi utáni nyáron, ’88 nyarán zajlott
az elsõ szárszói ifjúsági tábor, megindult a
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövet-
ség szervezõdése. Az elõkészítésben, majd
több szakcsoport munkájában nagy ener-
giával vettem részt, s bár van, amirõl azóta
bebizonyosodott, hogy túl nagy feladat szá-
munkra, nem bántam meg az erõfeszítése-
ket. Személyes nyereségem és sok elõnyöm

Eszter sziklafalat mászik
a Hármashatár-hegyen, 1978-ban

ÖNÉLETRAJZ
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származott a dologból, többek között ebben
az idõben kezdtem megismerni Evangélikus
Egyházunkat is, hiszen addig minden mun-
kám gyülekezeten belüli volt.

’88-ban kezdõdött Fidesz-tagságom is. ’88
õsze és ’90 tavasza között voltam aktív tag,
az országgyûlési kampány ideje alatt idõm jó
részét erre fordítottam. Tudom, hogy ke-
resztyének között igen eltérõ nézetek ural-
kodnak a politikai tevékenységet illetõen.
A magam részérõl úgy vélem, szükség lehet
az emberre politikai feladatokban is, nem
alábbvaló ez sem az emberekért való mun-
kálkodás sok más útjánál. Mindenkinek ma-
gának kell döntenie, mikor milyen utat vá-
laszt vagy hagy el. Jelenleg egyébként tagsá-
gát fenntartó passzív Fidesz-tag vagyok.

’90 tavaszán már határozottan lelkész akar-
tam lenni, mégsem jelentkeztem a Teoló-

giára. Túl érintetlennek, túl gyereknek éreztem magam. Olyan nagyon védett
volt az én húszéves életem, viharaival együtt is szinte túl boldog. Az emberi szen-
vedésbõl, tömény gonoszságból és mélységes – külsõ vagy belsõ – nyomorúságból
nem sokat láttam. Úgy véltem, készülni kellene még, tanulni, tapasztalni, mie-
lõtt elméleti tudáshoz látnék.

A MEVISZ Bárka csoportjának, amely szociális feladatokat vállal, kezdettõl
tagja voltam, de ’90 nyaráig csak egyedi akciókban vettem részt. A nyári táborok
azonban jó lehetõséget kínáltak az élet „keményebbik felével” való találkozásra.
Résztvevõ voltam az egyik mozgássérülttáborban, szervezõi közé tartoztam a vak
gyerekek kemenesmihályfai és a balatonalmádi nevelõotthonosok õrimagyarósdi
táborának. Várakozásomhoz híven megtudtam egyet-mást a kiszolgáltatottság-
ról, a farkastörvényekrõl, és – várakozásomon túl – bizonyos fokig elkötelezett-
je lettem az állami gondozott gyerekeknek és ügyüknek.

Õsszel folytattam az egyetemet, de nagy belsõ bizonytalansággal. Vonzottak
a feladatok, a rám bízott emberek és dolgok, másrészt féltem végleg otthagyni a
matematika tiszta és tökéletes világát az emberi kapcsolatok veszedelmes és bo-
nyolult területéért. Végre decemberben sikerült – néhány barátom segítségével –
döntenem. Kiiratkoztam az ELTE-rõl, és munkát kerestem addig is, amíg fel-

Eszter egy könyvben elmerülve a
Dinnye nevû vitorlás fedélzetén,

Balatonszéplak, 1978



13

vételizem. Olyan foglalkozást akartam, amelynek egyrészt konkrét, azonnali
haszna van valakik számára, másrészt ahol tapasztalatokat szerezhetek késõbbi
hivatásomhoz.

A végsõ öregkor, betegség, halálvárás légkörétõl mindig féltem, azt hiszem,
ez elég természetes. Egy lelkész viszont ilyet nem engedhet meg magának. A
kisebb és nagyobb gyerekekrõl elég sokat megtanultam a gyermekbibliakörös
évek alatt. Úgy láttam, ideje az élet végérõl is minél többet megtudni. Jelent-
keztem hát a Kállai Éva Kórházba, a hajdani Alföldi utcai elfekvõbe, ahol négy
hónapot dolgoztam. Itt magukra maradt, többé-kevésbé magatehetetlen bete-
geket ápolnak, fõként 70 éven felülieket. Hetente két-három beteg halt meg, s
míg én ott voltam, összesen egyet vittek haza. Ha szenvedést és embertelensé-
get akartam látni, most igazán megkaptam. Ha fölcsillanó jóságot, szeretetet,
keresztyéni szellemet, az se maradt egészen ki. Igazán hálás lehetek ezért az idõ-
szakért is.

Illene még írni azokról a teológusokról, akik a legnagyobb hatást tették rám.
Sajnos, attól félek, keveset ismerek ahhoz, hogy válogassak közülük. Egy csipet
Barth, Rahner, Loewenich, Jézus-kutatók közül Ethelbert Stauffer és Joachim
Jeremias, persze a nagy magyarok is, de egyikbõl sem több a kóstolónál. Való-
ban, úgy vagyok a teológiával, mint akinek a moziban két perc elõzetest játszot-
tak be a filmbõl: még semmit sem tud, de már rettentõ kíváncsi. Ha mégis vá-
lasztani kell, Paul Tillich áll a legközelebb a szívemhez. Õt nem tudom anélkül
olvasni, hogy meg-megállnék énekelni örömömben, annyira ismerõs, pontos,
frappáns, mély – de ismétlem, õt se ismerem komolyabban.

Édesapjával és húgával, 1975-ben

ÖNÉLETRAJZ
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Azért akarok lelkész lenni, hogy segítsek az embereknek élni. Segítsek, ha kell
pénzzel vagy tanáccsal, munkával vagy odafigyeléssel, mindenemmel, amit ma-
gamból adni tudok, de legfõképpen mégis azzal, hogy elmondom az emberek-
nek, nem reménytelenül istennélküli az életük, sõt teljességgel átjárja az Isten, s
Jézusban, aki ugyanúgy emberi életet élt, mint mi, bármikor hozzá kapcsolód-
hatunk. Szeretnék irgalmas és örülni tudó embereket nevelni, szeretném elúj-
ságolni mindenkinek, hogy mindezt Jézustól lehet megtanulni. Ezeket jelenti
számomra a lelkészi hivatás.

Ha vannak lelkészi példaképeim, Albert Schweitzer és Takácsné Kovácsházi
Zelma azok. Szeretném, ha csak fele olyan intellektuális tisztesség, igényesség
fejlõdne ki bennem egyszer, mint bennük, és olyan kitartó munkaszeretet. Ha-
tott rám persze Ordass Lajos és keresztelõ lelkészem, Keken Bandi bácsi életút-
ja, írásai is, de róluk mostanában szinte túl sokat is beszélünk.

Milyenek az adottságaim? Azt hiszem magamról, hogy eléggé együttérzõ va-
gyok, de nem nagyon kiegyensúlyozott. Nem vagyok buta, de idõre van szük-
ségem, hogy átgondoljam a dolgokat, rosszul rögtönzök és rettenetesen lámpa-
lázas tudok lenni. Éppen amikor a legjobban szeretnék fontos gondolatokat el-
mondani, beszélek a legügyetlenebbül. Viszont szívesen és roppant kitartóan
tudok dolgozni azért, amiben hiszek. Ennek a visszája, hogy „makacs vagyok,
mint egy öszvér” (családi vélemény). Ami az emberi kapcsolatokat illeti, dü-
hösködõ vagyok, de nem haragtartó, néhány kivételtõl eltekintve nagyvonalú,
nagyon gõgös, de nem merev, néha kétbalkezes és fegyelmezetlen, de csak na-
gyon ritkán rosszindulatú.

Édesanyjával, húgával és nõvéreivel, Ágnessel és Judittal
a Budai-hegyekben, 1975-ben
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Mihez értek? Gyerekekkel való foglalkozáshoz, tanításhoz. Súlyos betegek
ápolásához. Rajzhoz, festékhez, agyaghoz. Konyítok több kézmûves mesterség-
hez. Annyi zenei ismeretem van, amennyit csak egy botfülû megtanulhat. Ha
nagyon kell, megszervezek egy tábort vagy más közös munkát. Elboldogulok
minden háztartási feladattal. Nem tartom elvesztegetett idõnek a matematikára
fordítottakat sem, tudok kérdezni, állítani, bizonyítani, struktúrát teremteni.
Franciából középfokú nyelvvizsgám van, remélem angolból is megszerzem még
az idén.

Lelkész szeretnék lenni, de még nem tudom, miféle. Egyelõre – késõbb majd
biztos fókuszálódom – azon a ponton vagyok, hogy bármilyen munkaterülettel
szívesen foglalkoznék. Szeretem a katechetikát – hiszen olyan régen dolgozom
gyerekek között –, szívesen lennék lelkészpszichológus – olvastam ezt-azt a tárgy-
ban –, a Biblia tudósa – a héberbe egy cseppet már belekóstoltam –, dogmatikus
vagy Jézus-kutató, az egyháztörténet és az egyházmûvészet nagy ismerõje, is-
métlem, bármi. Legeslegjobban talán mégis gyülekezeti lelkész, aki mindegyik-
kel foglalkozik egy kicsit.

Ha felvételt nyernék a Hittudományi Egyetemre, szeretnék – ha nem is mind-
járt elsõévesen – más egyetemekre áthallgatva felvenni még egy-két kollégiumot,
például pszichológiai, hebraisztikai, szociológiai, történelmi órákat. Hogy mit,
attól függ, merre fordulok majd idõközben a fentebb sorolt ágak közül. Nagyon
örülnék, ha sikerülne egy vagy két (esetleg posztgraduális) külföldi tanulmányi
évet kapni. Nagyon-nagyon szeretnék sokat tanulni.

Budapest, 1991. április 18.
Andorka Eszter

ÖNÉLETRAJZ
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Az igehirdetések, áhítatok és imádságok szövegét döntõen az Esztus számítógépén meg-
maradt anyagból gyûjtöttük össze, néhány kézírással fennmaradt beszédet pedig utólag gé-
peltünk be.

A szövegeket az egyházi esztendõnek megfelelõ sorrendben és nem keletkezésük szerint
rendeztük. A prédikációk esetében legtöbbször feltüntettük, hogy hol hangzottak el. Eszter
az aszódi és dunaharaszti gyülekezetben segédlelkészként szolgált, a Deák téren mint anya-
gyülekezetében meghívottként és családi istentiszteleteken, Leuvenben pedig tanulmányút-
ja alatt.

Az alapigéket – és amennyiben a prédikáció nem csak az alapigére, hanem az oltár elõtt
felolvasott szakaszra is utal, azt is – utólag csatoltuk, hogy jobban követhetõ legyen a szö-
veg. Ahol Eszter az általa választott énekszámokat is feltüntette, ott mi is megtartottuk
azokat. Az itt található igehirdetések egy részét nem találtuk teljes, szóról szóra leírt válto-
zatban, vázlatos mondatokat, utalásokat tartalmaztak, melyeket Eszter csak élõbeszédben
fejtett ki, szabadon. Ezeket – amennyiben a továbbiak megértéséhez fontosak – dõlt betû-
vel szedtük. Két igehirdetést, mely a leuveni gyülekezetben hangzott el, angolból fordítottunk.

A családi istentiszteleteken elhangzott prédikációkat és imádságokat a „Gyerekeknek”
címû fejezetbe rendeztük.



Evangélikus = akinek egy örömhír (görögül evangélium) határozza meg az éle-
tét. Ez az örömhír arról szól, hogy Istennek én személyesen fontos vagyok, Õ
nem hagy reménytelenül belebonyolódva az engem körülvevõ rosszba, gonosz-
ságba, hanem megment, megvált, újjáteremt felelõs emberként. Így hát felelõs
vagyok ügyéért, szeretettel és Õróla szóló tanúságtétellel tartozom a világ min-
den emberének. Sõt saját magamnak is újra meg újra meg kell fogalmaznom,
meg kell értenem, ki az a Jézus, akit követni próbálok. Nem felejthetem el azon-
ban: az, hogy Istenben bízni tudok, az Õ ajándéka, az pedig, amit hitembõl sza-
vakba öntök, mindig kevesebb, mint a nekem felkínált ajándék teljessége.*

  

2002. október 4.
Evangélikus Értelmiségi Mûhely

Prófétává lenni
„1Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. 2Szóljatok Jeruzsá-
lem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbûnhõdött bûnéért,
hiszen kétszeresen sújtotta az ÚR keze minden vétkéért. 3Egy hang kiált: Épít-
setek utat a pusztában az ÚRnak! Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünk-
nek! 4Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen
az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síksággá! 5Mert megjelenik az ÚR di-
csõsége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az ÚR maga mondja ezt. 6Egy hang
szól: Kiálts! Én kérdeztem: Mit kiáltsak? Minden test csak fû, és minden szép-
sége, mint a mezei virágé. 7Elszárad a fû, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele.

Hitvallás

* Ez a hitvallás a MEVISZ Bárka-munkacsoport néhány tagjával együtt fogalmazódott egy olyan felmérés
eredményeképpen, melyben Eszter az ökumené és az evangélikus identitástudat összefüggéseit vizsgálta. A tanul-
mány megjelent a Lelkipásztor c. folyóirat 1996. októberi számában, „Én evangélikus vagyok, de...” címmel.
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– Bizony csak fû a nép! 8Elszárad a fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre
megmarad. 9Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erõs han-
gon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek! Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak:
Itt van Istenetek! 10Az én Uram, az ÚR jön hatalommal, karja uralkodik. Vele
jön szerzeménye, elõtte jön, amiért fáradozott. 11Mint pásztor, úgy legelteti nyá-
ját, karjára gyûjti a bárányokat, ölébe veszi õket, az anyajuhokat szelíden terelge-
ti.” (Ézs 40,1–11)

Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Elsõ szolgálati helyemen a gyülekezeti terem oltárán egy öreg Biblia feküdt, fel-
ütve egyszerûen valahol középütt, ahogy a legutóbbi nagytakarítás után vissza-
tették. Ahogy a szolgálatokat végeztem, újra meg újra ráesett a tekintetem, s el-
olvastam belõle egy-egy sort. A Királyok könyvének valami háborújáról volt
éppen szó azokon az oldalakon, harcosok és csaták felsorolása követte egymást.
Néztem, néztem ezt az oldalt néhány hónapig, aztán egy nap úgy gondoltam,
ha már mindig beleolvasok egy szentírási szakaszba, lehetne elõttem egy olyan
rész, amely héttõl, ünneptõl függõen mindig igaz és mindig erõt adó a szolgá-
lathoz. Forgatni kezdtem a lapokat, s végül ehhez az ézsaiási szakaszhoz jutot-
tam, Deutero-Ézsaiás munkájának elsõ fejezetéhez. Attól fogva, ha az oltár felé
fordultam, ez állt elõttem: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! Szóljatok
Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága!”

Ezek a szavak egy prófétai közösséghez szólnak, emberekhez, akik a népük
számára Isten szavának hirdetõi, s akiknek felrázó, reményt adó üzenetet kell
vinniük az övéiknek. A mi mai világunknak is szüksége van prófétai szóra. Hi-
szem ezt, nem csak azért, mert tanuljuk és tanítjuk, hogy a prófétai szolgálat az
egyház küldetésének része, de mert érzem magamban is, hogy vágyakozom arra
a tiszta és erõteljes, reménnyel teli hangra, amellyel Deutero-Ézsaiás fordult az
övéihez. Hiszem, hogy az Isten prófétai küldetést bíz ránk is, mai embereire,
hiszem, hogy feladatunk van.

Mégis, az ember ritkán érzi magában a próféták erejét. Inkább olyanok va-
gyunk, mint ebben az igében a feladattól visszariadó próféta: „Én kérdeztem: mit
kiáltsak?” Szorong az ember a feladat nagyságát érezve, halványnak és erõtlen-
nek érzi a lelkében megképzõdõ szavakat. Érezzük a késztetést, a küldést, de a
kockázat megriaszt, a belsõ bizonytalanságaink megbénítanak. Hogyan nyújtja
ki a kezét Isten a szánk megnyílására? Hogyan ad a szánkba világot megremeg-
tetõ szavakat? Hogyan tesz bennünket jellé, kontraszttársadalommá?

Ézsaiás e szavait és sok más prófétai szöveget végigkérdezve, átgondolva négy
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közös jellemzõt tudtam kiszûrni, négy olyan dolgot, ami biztosan kell ahhoz,
hogy valaki betölthesse prófétai küldetését.

Egy próféta elsõképpen is szenvedélyes odaadással szereti a rá bízott népet. Ez
közös valamennyiüknél, a legelsõktõl a legkésõbbiekig: ha ostorozzák Izraelt, ha
biztatják, mindig ugyanaz a szerelmes aggodalom mozgatja õket. Maguk elõtt
látják Isten népét, s Isten szemével nézik azt. Nem csak a látható, minden fóru-
mon megjelenõ, hangját hallató részét veszik észre, hanem azt is, akire csak az
ÚR ügyel, a gyengéket, a peremre szorult, elfelejtett, elnémított kicsinyeket is.
Az erõ, ami mozgatja õket, Isten részvétébõl táplálkozik: „láttam népem nyo-
morúságát”, „meghallottam az özvegyek és árvák kiáltását”.

Újra meg újra ez tehet, ez tesz prófétává bennünket: ha látjuk, egészen kö-
zelrõl, a ránk bízott emberek sorsát, köztük is különösen azokét, akikre nem figyel
más, akiket nem hallgat meg más. Ha az õ ínségük beszûrõdik a mi imádsága-
inkba, a mi gondolkodásunkba, a mi beszélgetéseinkbe, az olvasmányaink meg-
választásába, mindenbe. Ha a kiszolgáltatott emberek fájdalma átvérzi a minden-
napjainkat, akkor válunk alkalmassá arra, hogy prófétái legyünk Istenünknek.

Egy próféta, másodszor, látomással bír. A Biblia prófétái újra meg újra olyan
dolgokat hirdetnek, amik túl vannak a többiek szemhatárán. Amikor minden-
kit a Jeruzsálem katonai védelmét illetõ stratégiai problémák foglalkoztatnak, azt
mondja Jeremiás: nagyobb baj van itt, nem elég a hadsereg megerõsítése. Bármi-
lyen fenyegetõnek tûnik is az aktuális krízis, a baj gyökere az igazságtalanság-
ban, elnyomásban, hamis istenek imádatában van. Vagy a fogságban, amikor min-
denki a rossz helyzetbe való beilleszkedés lehetséges módjain gondolkodik, meg-
szólal Deutero-Ézsaiás, és azt mondja: van hazatérés, Isten hazavezeti az övéit.
A prófétai szó több kell, hogy legyen, mint az aktuális, mindenki számára nyil-
vánvaló alternatívák közti választás: új perspektívákat kell, hogy nyisson az em-
berek elõtt.

Mostanában újra meg újra tapasztaltam, milyen bátor szöveg a Szentírásé.
Amikor egy-egy szöveget úgy igazán végigolvastam, kielemeztem, exegetáltam,
akkor tudtam így, a próféták módján messzebbre látni. Úgy tûnik, e két-három-
ezer éves szövegek messzebbre látnak elõre, mint mi, s ezek vezethetik a tekin-
tetünket valami igazi felé. A mi reményünk, iránymutatásunk sokszor kisszerû,
szürkés, de a Szentírás szavai valamiképpen kinyithatják elõttünk a prófétai táv-
latokat, melyeket Isten az Õ népe elé akar tárni.

Ebbõl következik a harmadik sajátosság: a prófétai szolgálat egész életre szól.
Nem kérhetjük Istent, hogy adjon prófétai erõt szavainknak egy-két napra, hét-
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re, s azután nyugdíjazzon, s hagyjon visszatérni a nyugodalmas távolságtartásunk-
hoz és hétköznapi távlatainkhoz. Ha az ember vállalja a prófétai kritika megszó-
laltatását a világban, akkor ezt a vállalását csak egész életre szólóan teheti – Is-
tenre bízva, hogy õ majd mikor veszi azt igénybe. E nélkül az elkötelezõdés nélkül
valóban csak elszáradó fû, fonnyadó virág lehet, amit mondunk.

Negyedszer pedig, a prófétai szó mindig hordoz reményt és vigasztalást. Ta-
lán ez a legnehezebb nekünk – és ez a mi leginkább sajátos feladatunk a világ-
ban. Vannak nem hívõ emberek, akik keresztényeket megszégyenítõ módon
érzékenyek a legkisebbek szenvedésére. Vannak, akik az Isten víziójának egy-egy
részletét is megsejtik, és vágyakoznak rá. Vannak, akik felteszik egy ilyen ügyre
az egész életüket. De az utóbbi években társadalmi kérdéseken vitatkozva olyan
sokszor tapasztaltam: az igazi remény ezekbõl a víziókból többnyire hiányzik.
Világunk megrendítõen éhes az Isten ígéreteibõl, Jézus szavaiból, a feltámadás
hitébõl élõ, néha konok, néha sodró erejû reménységre.

Imádkozzunk!
Szólj a mi népünk szívéhez, Urunk! Szólj vigasztalással, hirdess szabadulást,
mutass utat nekünk! Adj nekünk bátor és elkötelezett embereket, akik a te sze-
meddel látják világunkat!

Egy hang szól; kiálts te, szólj a néphez!
Úgy legyen, Urunk. Tégy bennünket a te legkisebbjeid ügyvédeivé, a te ál-

mod tanúságtevõivé, téged hirdetõ jellé! Ámen.

  

2001. december 9.
Apáca

Úton
Ádvent második vasárnapja

„3Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket! 4Mondjá-
tok a remegõ szívûeknek: Legyetek erõsek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és
bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket! 5Akkor kinyílnak a
vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6Szökellni fog a sánta, mint a szar-
vas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek
a pusztában. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelõtt sa-
kálok tanyáztak, nád és káka terem. 8Jól megépített útja lesz, amelyet szent út-
nak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem
tévednek rá.” (Ézs 35,3–8)
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Keresztény Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Vajon, ha lefilmeznénk sorra azokat az utakat, melyeken életünk során végig-
mentünk, miféle filmhez jutnánk? Végig az utakat, melyeken gyerekkorunkban
iskolába mentünk, melyeket mindennap végigjártunk, s melyeken egy-egy nagy
kirándulás során ment a lábunk. Ösvényeket és autóutakat, sáros-jeges és for-
ró-poros utakat, avarral, fûvel borított, virágokkal és fákkal szegélyezett utakat,
aszfaltutakat. Azt az utat, melyen napról napra dolgozni járunk, s azt, melyen
vasárnap a templomba jövünk, napsütötte és sötét utakat… Rengeteg sok utat
bejártunk már életünkben.

De gondolhatunk életünk másfajta útjaira is. A születésünktõl mai napunkig
vezetõ életútra. A nehéz, rögös-sziklás utakra, meredek kaptatókra, melyeket
végigjártunk. Napfényes szakaszokra, amikor szinte elénk simult az élet sok aján-
déka. Válaszutakra, ahol döntés elé jutottunk. Tévutakra, zsákutcákra, nehezen
megtalált kivezetõ útra, könnyen elvéthetõ ösvényekre. Szakaszokra, ahol töb-
bedmagunkkal jártunk, társsal vagy társakkal, s magányos utakra, amikor egye-
dül kellett elõretörnünk magunkat az ismeretlenbe. Hosszú út áll mögöttünk
ilyen értelemben is.

Mai igénk egy útját keresõ gyülekezethez, közösséghez szól, egy néphez, mely
az útkeresésben megfáradt, elcsüggedt, nehezen küzd a napról napra elé kerülõ
döntésekkel, a kis kudarcokkal, nincs elég ereje az újrakezdésekhez. Roskadnak
a térdek az úton, s lankadnak az egymást segítõ kezek. Szorongás és csüggedés
tölti el az embereket. Hosszú és sok nehézséggel, bolyongással teli út van már
mögöttük, s belefáradtak a keresésbe.

Isten azonban többféleképpen is segítségére siet nehéz utakon bolyongó övéi-
nek. Az egyik segítség az, amirõl énekeltünk: Jézus mint hajnalcsillag ragyog a
sötétségben, vezérli a népét az éjszakában, mint hajdan a bölcseket a betlehemi
csillag. Nem irány és vezetés nélkül kell utat találnia annak, aki rá nézhet.

A másik segítség az, amivel mai igénkben a próféta buzdítja népét: egy vízió
van elõttünk, egy álom, de annál több, valóságosabb. Van valami nagyszerû, ami
felé tarthatunk, valami, amiért érdemes keresgélni, érdemes visszatérni, kockáz-
tatni a tévutakat, vállalni a sziklákon való csúszkálást. Ha megint a bölcsekre
gondolunk: kinek jutott volna eszébe visszafordulni az út nehézségei elõl, mi-
kor tudja, hogy maga az újszülött Jézus várja útja végén? Régi festõk néha meg-
festették a keresztény ember nehéz, rögös útját, a sokféle kísértést, de a távolba,
az út végére odafestettek egy békés, szép tájat és egy ragyogó várost, hogy jelez-
zék: ezt az utat minden keservével együtt érdemes megjárni. Ilyen képet fest elénk
ma a próféta is: képet, mely megerõsít, visszaadja a lelkesedésünket.

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK



24 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

Nagyszerû vízió ez csakugyan. Felülmúlja emberi képzeletünket, álmainkat,
emberi vágyainkat. Szabadításról és gyógyulásról szól. Nem lesz többé elnyo-
más a népen, sem nagy zsarnokok, sem kicsi, mindennapi uraskodó despoták
nem lesznek többé.

Teljes, tökéletes a gyógyulás is. Megnyílnak a vakok szemei s a süketek fülei,
szökell a sánta, s ujjong a néma nyelve. Több ez, mint amit mi, emberek kíván-
ni tudunk. Mi arra vágyunk, hogy aki sánta, egy kicsit jobban tudjon járni, vagy
hogy mi magunk kevésbé fáradjunk el a járásban vagy ügyesebben tudjunk tán-
colni. Egy afrikai közmondás jut eszembe – bölcs és lelket erõsítõ mondás a maga
módján: „Ha tudsz beszélni, tudsz dalolni is, ha járni tudsz, tudsz táncolni is.”
Bizony jó arra gondolni, hogy aki csak egy lépést tud tenni, az már táncolni is
tud. De mennyivel merészebb az Isten ígérete: táncolni, szökellni fog a sánta is,
énekelni, ujjongani fog még az is, aki néma volt. Mi nem is merünk ilyesmire
vágyakozni. Hogyan is merne az, aki vak, színekre, képekre, arcok és tájak látvá-
nyára vágyni? Vagy ki merne benne ilyen reményt ébreszteni? Mai igénk ilyen
reményt tár elénk, ilyen nagy-nagy vágyakozást akar bennünk újra felébreszteni.

Eléri a gyógyulás ebben a vízióban magát a természetet is. Víz fakad a puszta-
ságban. Izrael földje száraz, sivatagos. A víz minden cseppje kincs, a kutak töb-
bet érnek, mint nálunk a föld maga. Mindenütt látni a kiszáradt fákat, csontszá-
raz patakmedreket. Ebben a folytonos szûkösségben mondja azt a próféta: víz
fakad a szomjú földön, patakok erednek, tóvá lesz a délibáb. Kivirul, megeleve-
nedik a halottnak hitt föld, nárciszok és liliomok nõnek ott, ahol vadállatok lak-
tak. Ha a természet mai állapotára nézünk, könnyen folytathatjuk: a lecsupaszí-
tott hegyoldalakon erdõk sarjadnak, a szennyezett patakok, tavak vize, melyben
még fürödni sem volt tanácsos, megtisztul, s bátran ihatja õket mindenki.

Az igazán jót elképzelni is nehéz. Az ember, még ha álmodozik, vágyakozik
is, mindig újra e világ logikája szerint alkotja meg álmait: pénz alapján, hatalom
alapján. Vágyunk a nyugalomra, biztonságra, de ennek feltételeképpen biztos
anyagi hátteret, erõt képzelünk el. Szeretnénk gyógyítani, de ehhez is épületre,
pénzre, engedélyekre, befolyásra van szükségünk. Elképzelni is alig vagyunk
képesek, amirõl igénk szól: hogy nincsen sem hatalom, sem pénz, hanem csak
bõség, termékenység, virágzás, béke. De ha felidézzük magunkban, hogy valóban
és igazán ezt tervezte el, ezt készíti nekünk az Isten, akkor erõt kapunk utunkon.

„Erõsítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erõssé a roskadozó térdeket” – mondja
az ige. A gyógyulásnak, mely a vízióban beteljesül, már a jelenben meg kell kez-
dõdnie. Ha nem is vagyunk képesek a nagy csodára, a vakok, sánták, bénák
egészségessé tételére, minden elnyomás eltörlésére, a Föld meggyógyítására – va-
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lamit igenis elkezdhetünk, egy-egy roskadó
térdet megerõsítve valamit elindíthatunk. S
ez a harmadik módja annak, ahogy Isten az
õ úton levõ népét megerõsíti: hogy néha
megízlelhetjük a majdani boldogságot. Átél-
hetjük a szabadulás és szabadítás érzését –
minden igazságos és irgalmas közös döntés-
sel. Vagy a sánta táncából láthatunk meg va-
lamit. Én láttam béna, járni nem tudó em-
bereket, akik elfogadó, szeretõ közösségben
tolókocsijaikkal táncra perdültek, és átélték
a tánc örömét, szabadságát. Vagy a tóvá lett
délibáb: éppen ezt az igét választotta köny-
ve címéül egy magyar házaspár, akik egy
missziói társaság szervezésében Új-Guineá-
ba mentek, hogy az ottaniaknak egészséges
kutakat fúrjanak. Igenis van, ami ezekbõl a
szinte elképzelhetetlen, csodás változásokból
máris meglátható, megízlelhetõ. Ha életünk útjára visszatekintünk, bizonyára
valamennyien felismerjük egy-egy pontról: igen, itt az Isten szabadító szeretete
mentett meg valamiféle rabságtól.

Nehéz, sokszor rögös út az Istené. Sokszor utat is vesztünk, keresgélünk, bi-
zonytalankodunk, szorongunk. A mai ige azonban azt ígéri: nehéz útjaink, ke-
servesen megtalált útjaink egy ponton egyszerre széles, jól megépített közös úttá
válnak. Ha most a tétovázás, a tükör általi, homályos látás idejét éljük is, lesz majd
egy idõ, amikor világosan látszik az utunk, s ragyog elõttünk a cél.

Az ádvent az az idõ, mikor az Isten álmokat idéz fel elõttünk, vágyakozást akar
ébreszteni bennünk, akik szinte belenyugodnánk a kevésbe. Fel akar rázni, rá
akar ébreszteni, milyen nagy dolog az, melyben járunk. Ádventi énekeink mind
Jézust hívják. A Miatyánk is Isten Országának eljöveteléért könyörög. Mégis úgy
mondjuk ki sokszor ezeket a szavakat, mintha nem sokat jelentenének. Ádvent-
ben újra megtanulunk „szenvedélyes vágyakozással” várni rá, hívni Jézust, hoz-
za el, teljesítse be Isten Országát miközöttünk.

Imádkozzunk!
Istenünk, Atyánk! Fáradt és bátortalan a mi szívünk. Nem merünk nagyra vágyni,
nem merjük magasra emelni a tekintetünket. Bátoríts ma minket, hogy napjaink

Esztus és Katus Gergõ táncolnak.
Mozgássérült tábor, Albertirsa, 2000
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dolgai, küzdelmei, döntései mögött meglássuk a célt. Ébressz bennünk vágya-
kozást Fiad eljövetele után!

Add, hogy vágyakozásunk megerõsítse kezeinket a te Országod csodáinak
megkezdésére. Add, hogy a szabadítás és gyógyulás emberei legyünk a világban.
Erõsítsd rogyadozó lábainkat, hogy a te utadon járhassunk. Adj nekünk erõs,
testvéri kezeket, hogy egymást továbbsegíthessük. Ámen.

  

1999. december 20.
Dunaharaszti

Ádvent negyedik vasárnapja
„25János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. 26Odamentek
Jánoshoz, és ezt mondták neki: »Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akirõl te
bizonyságot tettél, íme, az keresztel, és mindenki õhozzá megy.« 27János így vá-
laszolt: »Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennybõl adatott meg neki.
28Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: Nem én vagyok a Krisz-
tus, hanem elõtte küldettem el. 29Akié a menyasszony, az a võlegény, a võlegény
barátja pedig, aki ott áll, és hallja õt, ujjongva örül a võlegény hangjának: ez az
örömöm lett teljessé.«” (Jn 3,25–29)

Keresztény Gyülekezet, szeretett Testvéreim!
Ádvent elsõ három vasárnapjának van bizonyos intõ, bûnbánatra és megtérésre
hívó jellege. Megváltónk érkezik – várjuk felkészülten, virrasztva, figyelemmel.
A negyedik vasárnap – a mai – azonban más. Ez már a tiszta örvendezésé. Járul-
junk elé örvendezéssel, menjünk eléje ujjongással. Mint aki mindent elõkészí-
tett – a vacsorát, az asztalt, a legkényelmesebb széket a vendég terítéke mellé,
egy szál virágot az éjjeliszekrényre –, s most már nincs más tennivaló, mint ün-
neplõbe öltöztetni testet-lelket, s elé menni az érkezõnek. Sok régi német gyü-
lekezetben az oltárterítõ színe ezen az egyetlenegy vasárnapon nem várakozó-
böjti lila, hanem a tiszta öröm jeléül rózsaszín.

Ezt az örömöt kell ma együtt újra felfedeznünk alapigénkben – s az ige fé-
nyében mindennapjainkban.

A felolvasott történetben Keresztelõ Jánost azzal kísértik meg, hogy versen-
gést és féltékenységet próbálnak támasztani közte és Jézus között. Jézus missziója
sikeresebbnek tûnik – vajon hogy tetszik ez Keresztelõ Jánosnak? Õ indította el
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útjára az eseményeket, õ tett elõször bizonyságot Jézusról, s most, íme, mégis
mindenki Jézushoz megy.

Mi lesz János válasza?
János három választ is ad. Elõször is egy aranymondást mond el, idéz: „Sem-

mit sem szerezhet az ember, ha nem a mennybõl adatott neki.” Azaz a Jézus
munkáján nyugvó áldás nem olyasvalami, amivel versenyezni lehetne. Ez Isten
ajándéka és áldása.

Másodszor Keresztelõ János visszautal saját korábbi bizonyságtételére: „Nem
én vagyok a Krisztus, hanem elõtte küldettem el.” Mert akik sokféle hivatásunk-
ban Krisztust szolgáljuk, valamennyien csak jel, útmutató vagyunk, Krisztus
tanúi.

Harmadszorra pedig egy példázatot mond el János – egy példázatot az öröm-
rõl. Ez a példázat segíthet ma minket, hogy mi is örvendezésbe öltöztessük szí-
vünket.

A példázat egy régi, Izraelben jól ismert képhez, a menyegzõ képéhez kap-
csolódik. Isten népe a menyasszony, aki várva vágyik võlegényére, az Úrra. Sok
próféta használta ezt a képet, az Énekek éneke szerelmes szavait is sokszor ér-
telmezték így. A vágyódásban, az Isten iránti, megváltás utáni vágyakozásban van
valami szerelemhez hasonlatos. És a beteljesedés, a megérkezés olyan lesz, mint
egy menyegzõ boldogsága.

János magát a võlegény barátjához, a võfélyhez hasonlítja. Ez a szokás, ame-
lyet mi is ismerünk saját hagyományainkból, igen hasonlóan mûködött az óko-
ri Izraelben is. A võlegény megbízta legjobb barátját a lakodalom gyakorlati fel-
adatainak kézbentartásával. A barát gondoskodott mindenrõl, amire a lakodalom-
ban szükség volt – a võlegényt csak ünnepelni kísérték oda a lakodalmas házhoz,
ami a leány családjáé volt. Elõkészítette a lakodalmat, dolgozott, mindenre ügyelt
– hogy a võlegény érkezésekor minden rendben legyen. A võfély öröme így
kettõs. Örül a võlegény, s örül a menyasszony örömének. Részese a násznép
boldogságának – s osztozik a võlegény örömében is. Így hát, mondja Keresztelõ
János, Jézus sikere és a hozzá gyülekezõ hívek boldogsága neki semmiképpen
sem lehet ellenére. Éppen ellenkezõleg, örül ennek is, annak is.

Ez a kettõs öröm az, amire mi is meghívást kaptunk, aminek mi is részeseivé
lehetünk a mai napon. Örülhetünk a menyasszonnyal és a násznéppel – s együtt
örülhetünk a võféllyel.

Együtt örvendezhetünk a világgal, mely sóvárog a megváltásra, s sóvárgása, íme
beteljesedik. Világunknak szüksége van szabadításra, szüksége van boldogságra,
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szüksége van az Isten ölelésére. Nekünk magunknak is, akik a világ részesei
vagyunk, éppen elég keserûség, töredezettség, szenvedés jut osztályrészül. Van
bennünk titkos bánat, amit csak Isten gyógyíthat meg. Van titkos könnyünk, amit
csak Isten szeretete törölhet le a szemünkrõl. Ha azt mondjuk, azt valljuk: kö-
zeledik megváltásunk ideje, közel az Úr, akkor valami nagyon személyes öröm-
rõl vallunk. Énhozzám jön közel az Isten ebben az ádventben, nekem születik
meg a Megváltó ezen a karácsonyon. Ahogy a karácsonyi énekünk mondja: „föld-
re jöttél értem”. Örömünk a menyasszony öröme.

S ugyanakkor mint Isten munkatársai, mint ügyét vállaló hívek, együtt örven-
dezhetünk Jánossal is. Õ az, aki megmutatta nekünk, milyen kietlen magányos-
ságban él a világ az õ szeretete nélkül. Õ küld követségbe szeretete hírnökéül.
Arról tanúskodunk, arról vallunk életünkkel: az Isten valami nagyot, valami
nagyon jót készített elõ minden teremtmény számára. Érdemes hát reménykedni
és együtt örülni Jánossal, hogy a reménység közel van a beteljesedéshez. Mint a
võfély, aki sok napon át dolgozott a lakodalom elõkészítésén, s aztán az ünnep-
ség kezdetén meghallja a távolból a võlegény hangját. Közel van a pillanat, ami-
ért dolgozott. Közel van az Isten szabadító szeretete mindazokhoz, akiknek szük-
ségük van rá. Örömünk így a võfély öröme is.

Én valóban hiszem, hogy a világ töredezett, meggyötört felszíne mögött va-
lami nagy végsõ öröm közeleg hozzánk. És figyelve a karácsonyi történetet, a ka-
rácsony örömhírét, ebbõl az örömbõl ér el bennünket valami. Mintha egészen
közel hajolnánk a világ felszínéhez, hozzáérintenénk a kezünket, hogy a közel-
gõ jövõ boldog lüktetését megérezzük benne.

Imádkozzunk most örömteli szívért!
Úr Jézus Krisztus! Sóvárogva várunk jöveteledre. Tedd kicsivé mindazt, ami

gúzsba köt bennünket: a kétséget, a gondot, a közönyt, a félelmet. Tedd érzé-
kelhetõvé, tedd ragyogóvá bennünk jöveteled ígéretét, hogy örömbe öltözzön
szívünk, s mi magunk is az öröm terjesztõivé legyünk az emberek között. Ámen
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1999. december 25.
Dunaharaszti

Karácsony
„14Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egy-
szülöttjének dicsõségét, telve kegyelemmel és igazsággal. 15János bizonyságot tett
róla, és azt hirdette: »Õ volt az, akirõl megmondtam: Aki utánam jön, megelõz
engem, mert elõbb volt, mint én.« 16Mi pedig valamennyien az õ teljességébõl
kaptunk kegyelmet kegyelemre. 17Mert a törvény Mózes által adatott, a kegye-
lem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. 18Istent soha senki sem látta: az
egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki õt.” (Jn 1,14–18)

Idei igerendünk karácsonyi igéi valamennyien János evangéliumából valók. Aki
figyelmes olvasója az evangéliumoknak, az tudja, milyen furcsa helyzet ez: Já-
nos evangéliumában ugyanis nincsen karácsonyi történet. A napkeleti bölcsek
történetét Máté evangéliumában olvassuk. Lukács számol be az angyali üdvöz-
letrõl, az összeírásról és a pásztorok látogatásáról. János evangéliuma azonban
más. Reményik Sándor, nagy evangélikus költõnk így ír errõl:

„De János messze áll és egyedül.
Nem tud gyermekrõl és nem tud anyáról,
Nem születésrõl, nem fogantatásról,
Csillag, csecsemõ, angyalok kara,
Jászol, jászol-szag, – József, Mária,
Rongy és pólya, királyok, pásztorok,
Induló végtelen karácsonyok:
Nem érdeklik – vagy mint rostán a szem
Kihull az õ külön történetébõl,
Kihull mindez, és mindez idegen,
Apró, földízû, emberi dolog.
Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!”

Valóban, János evangéliuma messzebbrõl néz, nagyobb, sõt, a lehetõ legnagyobb
távlattal. A teremtés és az emberiség sorsa, a történelem egésze az a háttér, amely
elõtt János Jézus Krisztus világrajövetelének jelentõségét felvázolja. Azt akarja
elmondani, mi történt valójában, mi a lényege és végsõ jelentõsége a karácsonyi
eseményeknek. És felolvasott igénkben adja meg mindezek summáját: az Ige
testté lett, itt élt közöttünk.
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„Az Ige testté lett” – mit jelent ez? „Ige”, mondjuk egy régi magyar kifejezés-
sel. Ige, azaz kimondott, meghirdetett szó! A szó, mellyel Isten megszólít ben-
nünket, testté lett, köztünk élt.

Szó, szó, szavak – nem cseng olyan egyértelmûen pozitívan. Túl sok a szó
körülöttünk, valótlanság, hazugság közepette, elvékonyodó, erejüket vesztõ sza-
vak közegében élünk. Nézzük a vitamûsorokat, híradókat, és az ember néha azt
kérdezi: valóban rólam, rólunk beszélnek ezek? Tudják ezek, mirõl szól az én
életem? Vagy csak adat vagyok nekik? Rengeteg a hamis szó, a visszaélés a szó
veszélyes fegyverével. Szavakat hallunk, amelyek épp az ellentétét jelentik an-
nak, amit egy szótár alapján hihetne valaki. „Mélységesen együtt érzek magával,
mégis meg kell jegyeznem, hogy...” – azt jelenti: „Nem érdekelnek a magánjel-
legû gondjaid, én a jussomat akarom.” Vagy: „Messzemenõen elítéljük a civilek
életét veszélyeztetõ hadmûveleteket, és reméljük, nem is kerül majd sor ilyes-
mire.” Azt jelenti: „Nem tetszik ugyan, amit csinálsz, de nem fogok beleavat-
kozni.” Szavakból, mégpedig hamis szavakból annyi árad felénk, hogy néha olybá
tûnik: minden, amit csak észlelünk, szó-vár, levegõpalota.

Aki vigasztalni vagy bátorítani szeretne – szószéken vagy magánbeszélgetés-
ben –, az újra meg újra agyonhasznált, hitelüket vesztett szavakkal kell birkóz-
zon. Sõt, ha imádkoznánk, ha Istent szólítjuk meg, akkor is sokszor laposnak,
hamisnak tûnik minden szavunk. Küszködünk, hogy valamiképpen Isten elé
tehessük életünket, de minden szó valótlannak, üresnek tûnik. S Isten szava, mely
a Szentírásból és az igehirdetésbõl szól hozzánk, ugyanezzel küzd. Ki az, aki még
ne érezte volna, hogy „szeretném, ha Isten válaszolna, ha szólna hozzám, de csak
betûk, szavak, írásjelek sora, amit olvasok”?

De az Ige testté lett.
Isten szólt az emberekhez próféták, papok, bírák által, üzenetet küldött álmok

és gondolatok, emberek és események útján. De a végsõt, a kegyelem és igazság
nagy meghirdetését nem volt elegendõ megüzenni. Amit nagyon akarunk el-
mondani, a mögé egész lényünkkel kell odaállni, szeretni tudásunk és életked-
vünk, akarásunk és erõnk teljességével. Kockázatos és nehéz ez, az esetleges
visszautasítás így egész lényünket érintheti. Isten vállalta ezt a kockázatot, vál-
lalta mindazt, ami az embervolthoz tartozik. Az Ige testté lett, itt élt közöttünk.

Testté lett, sõt, ha a maguk nyerseségével fordítjuk le az evangélium szavait,
hússá lett. Jézus Krisztusban Isten, akit soha senki nem látott, szemével vagy
értelmével befogadni meg sem kísérelhetett, õ lett emberré, hús-vér valósággá.

Jézus valóságos ember volt. Mindazt, amit Istenrõl, Isten kegyelmérõl, a meg-
tört embert visszafogadó jóságáról elmondott, e világ részeseként mondta el.
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Könnyû õt túl hamar körülrajzolni a glóriával, könnyû elfelejteni, hogy sötét
éjszakákon õ is ugyanúgy botorkált, mint bármelyikünk.

A lényeget felejtjük el, ha nem vesszük komolyan: Jézus egy volt kora tanítói
és prófétái közül, egy a tömegbõl, mely a templomban összegyülekezett. Való-
ságos ember, tévedéseknek és újrakezdéseknek kitett, éhséget és kimerültséget
próbált. Valóságosság, valóságíz jellemzi. Amirõl szólt, húsba vágó ügye volt
valamennyiünk életének, az én életemnek is. A hamis szavak, látszatigazságok
közt Isten Jézusban kézzelfogható valóság, konkrét, majdhogynem nyers hívás
Isten irgalmához.

Próbáljunk meg néha egy igeszakaszt, egy evangéliumi történetet nem csak
meghallgatni, nem csak a szemünk elé képzelni, de a többi érzékszervünkkel
végigélni. Akár a karácsonyi történetet. Valamennyien sok száz ábrázolását lát-
tuk már, de most idézzük fel az istálló sûrû melegét, ahogy összecsap a kintrõl
beáramló éjszakai levegõvel. A hideg kútvíz érintése. A friss, tiszta gyolcs tapin-
tása, amikor bepólyálják a gyermeket, az újszülött gyermek öntudatlanul is ka-
paszkodó kezei. Szúrós-csúszós széna. Szénaillat és istállószag. Az elernyedés a
szülés iszonyú feszültsége és fájdalma után, a nagy összpontosítást követõ elcsen-
desedés és megpihenés.

Isten igéje testté, fogható valósággá lett. Kegyelme és igazsága átjárt bennün-
ket. Ki nem mondható, el is alig dadogható imádságainkat az a Jézus hallja és
érti meg egészen, aki velünk járta a földi élet ösvényeit. Az írott és hirdetett ige
szavai mögött az õ emberi jelenléte áll. Ha pedig az úrvacsorát megosztjuk egy-
mással, testének és vérének közösségébe, szeretetének körforgásába lépünk be:
„Ízleljétek és lássátok, hogy jó az Úr.”

A közelmúltban valaki – maga is többszörös nagymama – az idõs édesapjáról
beszélt nekem: „Már egyre gyöngébb az emlékezete. Tízszer is megkérdezi
ugyanazt egy délután. Egyre bizonytalanabb, egyre távolabb kerül a világ dolgai-
tól. Nekem fáj ezt látni, hiszen õ az apám, és én tudom, milyen ragyogó igehir-
detõ, milyen nagyszerû intellektus volt sok évig. De õ újra meg újra arról be-
szél, hogy milyen hálás, mennyi köszönettel tartozik Istennek. Mintha az élete
végén, ahogy maga mögött hagyja a dolgokat, lassan csak ez az egy, az Isten ke-
gyelme maradna valóságos a számára.”

Adja Isten, hogy a kegyelem számunkra is ilyen fogható, mindennél hitele-
sebb és maradandóbb valósággá legyen.

Imádkozzunk!
Urunk, teremtõnk, szabadítónk, aki kezdet vagy és vég, mindennél maradan-

dóbb, mindennél közelibb! Hálát adunk neked Igédért, amely testté lett Jézus
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Krisztusban! Hálát adunk igédért, mely mindennap szólít és hív bennünket. Add,
hogy életünk, minden óránk a testté lett ige valóságában teljen el, minden kap-
csolatunk és minden tettünk a Te szavad terében valósuljon meg! Ámen.

  

Evangélikus Élet
2002. december 22.

Békéltetés a törékenységben
„25Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes
ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. 26Azt a kijelentést
kapta a Szentlélektõl, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisz-
tusát. 27A Lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust be-
vitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény elõírásainak, 28akkor karjába vette,
áldotta az Istent, és ezt mondta: 29Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded
szerint békességgel, 30mert meglátták szemeim üdvösségedet, 31amelyet elkészí-
tettél minden nép szeme láttára, 32hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak,
és dicsõségül népednek, Izráelnek.” (Lk 2,25–32)

Egy öregember áll a templomban, és ujjong, hálát ad, mindenki elõtt imádságra
fakad. Íme, beteljesednek az ígéretek, melyeket Isten a próféták által adott. Ézsaiás
hatalmas víziója válik valóra: Sion igazsága ragyog a világban, az vezet minden
embert, kicsit és nagyot. Gyerekléptek és felnõttek útjai egyaránt ehhez igazod-
nak, a sötétségbõl és bolyongásból végre kiszabadulva biztos úton járnak. A né-
pek zarándokútra kelnek Sion felé, mely az egész emberiség üdvére lesz. Vége a
megkülönböztetéseknek, vége minden kirekesztésnek. A zarándokok végre meg-
találják a békességet, ekevasat kovácsolnak a kardokból, nem tanulnak és nem
tanítanak hadakozást, nem kényszerítik egymást fegyverkezésre, félelemre és
háború viselésére. Még a természetben is szerteárad a békesség, bárány és orosz-
lán hevernek egymás mellett. Az egész világ megbékél Isten fényességében.

Rettentõ, kiáltó ellentétben van ez a szépséges jelenet világunk jelenével. A
békesség tragikus hiányát éljük át. Kis és nagy háborúk zajlanak szerte a világ-
ban. Sokaknak volt háborús karácsony a most elmúló ünnep. Emberek milliói
élnek menekülttáborokban, elûzve a szülõföldjükrõl. Jeruzsálemben, a Sionon,
ahol Simeon egykor imádkozott, ma félelem és fegyverek uralkodnak. Tanul-
juk és tanítjuk a háború egyre kifinomultabb technikáit. Az etnikai és vallási
gyûlölködés új formákat ölt, befurakszik a mindennapjainkba. Nagyon messze
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vagyunk attól, hogy együtt dicsérjük Isten fényességét. Erõszak uralkodik sok
otthonban. Biztosan tudhatjuk, hogy a karácsonyeste sem volt kivétel: ezen az
éjszakán is fagyoskodott az utcán otthonából kivert anya és gyerek. Egyre kímélet-
lenebb háborút visel az emberiség a többi teremtmény, az erdõk, a madarak és
állatok, az egész Föld ellen.

Kicsinek, gyengének, törékenynek tûnik ezekhez a tényekhez képest Krisz-
tus születésének híre. Olyan, mintha valaki simogatással akarna lõtt sebeket gyó-
gyítani, mintha egy nagy tüzet a füvön és a virágszirmokon meggyûlt vízcsep-
pekkel akarnánk eloltani. Mit jelent ebben a sokféle háborúságban a békérõl szóló
prófétai ige?

Forduljunk vissza Simeon történetéhez. Boldogan áldja az Istent a béke új
korszakáért, a világot újjáalkotó Megváltóért – de amit a karjában tart, az nagyon
is kicsi, gyenge, törékeny. Hajléktalan csecsemõ, aki kegyetlen elnyomásba szüle-
tett bele egy szükségszálláson. Rövidesen egy államilag elrendelt tömeggyilkos-
ság elõl kell menekülnie szüleivel, évekig hontalan lesz egy idegen országban.
A hadseregek és szabadcsapatok uralta világban bármikor nyomtalanul elvesz-
het. De Simeon a Szentlélek indítására mégis meglátja benne Izrael vigasztalását.

Simeon azonban más korban élt, mint mi, s mást jelent számára Jézus szüle-
tésének eseménye. Az õ személyes szolgálata a várakozás volt. Jele volt a nép
vágyakozásának, a Megváltó reményére emlékeztetõ élõ mementó. Krisztus
megpillantása számára szolgálatának végét, a békés hazabocsátást jelentette. Ne-
künk más feladat adatott. Minket éppen azzal fogad szolgálatába Isten, hogy
megpillantjuk a Megváltó testének törékenységét. Részesei leszünk ennek a
sebezhetõ, sõt sebzett testnek, szolgálatunk a kiengesztelõdés és békéltetés szol-
gálata (2Kor 5,18–19).

Nem minden keresztény lehet nagy igehirdetõ, nem mindenki mehet misszio-
náriusnak. A békéltetés, békességteremtés szolgálata azonban minden élethely-
zetben végezhetõ szolgálat. Békességteremtõ lehet az is, aki otthon végzi a mun-
káját, aki kórházi ágyon tölti az ünnepeket, vagy akár az értelmi fogyatékos em-
ber is.

A békességteremtés útja elsõképpen a meghallgatás, az odafigyelés, az akarat,
hogy a másikat, a másik haragja mögötti fájdalmat megpillantsuk. Kiengeszte-
lõdésre vezethetünk egy keserûségbe fordult házaspárt, ha meghallgatjuk õket.
Megszabadíthat a bennünk levõ ellenségességtõl a másik igaz meghallgatása.

A békességet szolgálja az igazságosságért cselekvõ ember is. A béke, melyet
Ézsaiás leírt, s melyre Simeon utalt, magában foglalja a kirekesztés megszûntét.
Nem lehet igaz béke egy családban, ahol valaki szüntelenül megaláztatást szen-
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ved. Nem tart soká a hatalommal kikényszerített béke a népek között sem. Az
igazságosság szolgálata, a Jézus tanításán alapuló, igaz kritika a békességet szol-
gálja.

A kiengesztelõdés szolgálatának tere a gyerekek nevelése is. Aki megbocsáta-
ni, kibékülni tanít egy kisgyermeket, aki segít neki, hogy erõszak nélkül éljen,
az az egész világ békéjét szolgálja.

Kívülrõl nézve csekélynek tûnik mindaz, amit a megbékélés szolgálatában
tehetünk. Gyengének tûnik a templomban bemutatott menekült kisfiú a He-
ródesek hatalmával szemben. De aki cselekvõ részese a kiengesztelõdés ügyé-
nek, az tapasztalatból vallhatja: hatalmas erõ van e gyermek törékeny testében.
S ezért énekelhetjük-énekeljük Simeon szavait a mi életünkre formálva: „Szol-
gálatodba fogadsz, Uram, beszéded szerint, a békességért. Mert meglátták sze-
meim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy meg-
jelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsõségül népednek, Izráelnek.”

  

2000. január 20.
Leuven

Ökumenikus imahét
„3Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei
világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4Mert õbenne kiválasztott min-
ket magának már a világ teremtése elõtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk
elõtte szeretetben. 5Elõre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus
által, akarata és tetszése szerint, 6hogy magasztaljuk dicsõséges kegyelmét, amellyel
megajándékozott minket szeretett Fiában. 7Õbenne van – az õ vére által – a mi
megváltásunk, bûneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, 8amelyet kiárasz-
tott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 9Mert úgy tetszett neki, hogy meg-
ismertesse velünk az õ akaratának titkát, amelyet kijelentett õbenne 10az idõk
teljességének arról a rendjérõl, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt
is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 11Õbenne lettünk örököseivé is,
mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent
saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 12hogy dicsõségének magasztalá-
sára legyünk, mint akik elõre reménykedünk a Krisztusban. 13Õbenne pedig ti-
teket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és
hívõkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 14örökségünk
zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az õ dicsõségének magasztalására.”(Ef
1,3–14)
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Egységünkrõl, az egység hiányáról és az egység utáni vágyunkról gondolkozni
jöttünk össze. Az egység ígéretét hallgattuk meg, és az egység jelenvalóságát hir-
detõ igéket. Három este fogunk gondolkodni ugyanezen az igeszakaszon, há-
rom arcát mutatjuk majd be. Mindhárom szól majd az egységrõl, az Isten te-
nyerében való egybefoglalódásról. Nem csak felekezetek szintjén vágyakozunk
egységre, harmóniára, a szakadozottság meghaladására. Az ember szeretne mé-
lyebb egységre, azonosságra jutni a hazájával, a barátaival, a szerelmével, a csa-
ládjával, önmagával. A mai istentisztelet errõl az utóbbiról fog szólni, belsõ ha-
sadozottságunkról és a belsõ egység ígéretérõl.

A belsõ egység hiányát napról napra sokszor kell tapasztaljuk magunkon. El-
határozom, hogy korán kelek, rendes, átgondolt reggelem lesz, erõs indítása a
napomnak – aztán addig vacakolok, míg örülhetek, ha rohanvást elérem az elsõ
órámat. Csöndre vágyom, mélységükben megélt apró örömökre, de valahogy
mégis úgy szervezi bennem valaki, hogy lélegzethez se jussak egész héten. Vagy
szeretném elengedni magamat, lazulni és semmit se csinálni – erre valahogy úgy
alakul, hogy ablakpucolás közepén találom magam. Persze ezek még a kevésbé
nyomasztó ellentmondások. Az igazán kínosakat magamnak bevallani sem na-
gyon megy, nem hogy egy prédikációban felemlegetni õket.

Elképesztõ, hogy mi minden van az ember lelkében, miféle többszörös ellent-
mondások. Olyan, mintha a lelkünk két fele nem szólna egymáshoz, sose be-
szélné meg ezeket a dolgokat. Vagy sose kapnának alkalmat beszélni róluk. Ami-
kor egy kis csönd támad az ember körül, akkor persze szólásra emelkednek – de
aztán gyorsan vissza is gyömöszöljük õket a helyükre. Nem tudom, ti hogy vagy-
tok ezzel – például mire gondoltok egy taizéi imaest énekei alatt. Én valahogy
abban az elképzelésben nevelkedtem, hogy zenehallgatáskor, imádkozáskor min-
dig valami fennkölt kell, hogy az eszemben járjon, s ha véletlenül mégis arra
gondolok, hogy milyen cipõje van a velem szemben ülõnek, vagy azon fantáziá-
lok, hogy milyen gratulációkat fogok majd kapni a cikkemhez, ha egyszer ké-
szen lesz – nos, ilyenkor szégyenkezni kell, és az efféle gondolatokat félretolni
és elzárni valahova. Amióta – jó két éve, azt hiszem – elkezdtem reggelente ne-
gyedórákat csöndes meditációban tölteni, még súlyosabb a helyzet, naponta
vacakolok a gondolatokkal, amiknek, úgy érzem, nem volna szabad ott lenni, a
fejemben keringeni. Csupa gyerekes, ciki, alsóbbrendû kis ötlet – brrr! Úgyhogy
többnyire lökdösöm félre egyiket is, másikat is, mint aki egy nagy labdákkal
magasan telezsúfolt szobában próbál egy területet szabaddá tenni.

Ahhoz képest, hogy minden elmélkedéssel foglalkozó könyv így vagy úgy el-
mondja, furcsa, hogy csak a közelmúltban jöttem rá a megoldásra. Arra eszmél-
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tem rá ugyanis, hogy az egész koncepció, a kép a labdákkal, tévedés. Hogy nem
félretolni kell, elgyömöszölni valahova oldalt a gondolatokat, hanem, mintha
tavak lennének, beléjük süllyedni, lemerülni az aljukra. Ha az ember a szem-
ben ülõ cipõjén gondolkodott, ezt így elmondani: „Igen, rá gondolok, a cipõjé-
re, meg hogy milyen magabiztosan szép benne. Meg hogy kedvelem az egész
látványát. Mondhatni hálás vagyok, érte...” Amint látható, ez a gondolat már nem
is olyan elfogadhatatlan-lenyelhetetlen. Igen, ez vagyok, ezeken gondolkodom.
Vagy: „Azon spekulálok, hogy nagyszerû lesz, amit létrehozok, hogy bebizo-
nyosodik: érdemes volt itt töltenem ezt az idõt, igazuk volt azoknak, akik bíztak
bennem.” Ha az ember lemerül a gondolatok, érzések és félelmek aljára, és lát-
ja, mi is van a lelkében, tulajdonképpen elfogadható és szerethetõ dolgokat fog
látni. „Isten van valahol minden gondolatnak alján.”

Ez persze nem azt jelenti, hogy minden, amit teszünk, mondunk vagy gon-
dolunk, jó, igaz és tisztességes lenne. Van, hogy az ember vágyakozásai teljes-
séggel félremennek, a jó felé való sóvárgása igazi gonoszra vált. Mégis, érdemes
azt, ami bennünk olyan idegesítõ és kínos, csendesen elnézni: mi is rejtõzik a
gyökerénél? Így talán arra is ráébredünk, hogyan bontható ki belõle valami jó,
vállalható, igaz szó és cselekedet. Egységre rendelt, egységre hívott el minket az
Isten, egységre, amit mélyen magunkban megtalálhatunk, s az életünkben las-
san megvalósulni engedhetünk. Ez az egység lesz majd Isten dicsõségére és
magasztalására.

A belsõ egység nem csak az „egység” szó által kapcsolódik az ökumenizmus
ügyéhez. Nem csak arról van szó, hogy – kissé kiszélesítve az egyetemes imahét
témáját – beleveszünk egypár személyes vagy a világ egészét érintõ ügyet is. (Bár
ez se volna tragédia.) Ennél többrõl van szó. Amikor az egység hiányával szem-
besülünk, elõítéletekkel és gyanakvásokkal, hamis elvárásokkal fordulunk egy-
más felé, akkor annak gyökereinél ott van a belsõ, személyünkön belüli egység
hiánya is. Annyi minden van, amit azért hiszünk egymásról, mert mi magunk
nem vagyunk kibékülve az illetõ dologgal! A felekezetek közti párbeszédben újra
és újra kölcsönös projekciókra bukkan az ember. Rejtett félelmeinket és vágya-
kozásainkat, hiányérzeteinket vetítjük a másik felekezetre, csoportra. Egy pél-
da: világéletemben azt gondoltam, hogy a „kollektív bûntudati komplexus”, az
egész világot bûntudatok és bûnhõdések szemüvegén át nézõ attitûd az evangé-
likusok sajátja. És irigyen néztem a katolikusokra, mert, ahogy én elképzeltem,
nekik ott a gyónás, meg a körülhatároltabb erkölcsi követelményrendszer, õk ezt
biztos okosabban csinálják. Gondoltam ezt mindaddig, míg a múlt évben egy
katolikus barátommal vitatkozva azt nem kellett hallanom: „Te persze ezt nem
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ismered, ez a nagy bûn-bûntudat mizéria, ez nálatok nem ilyen nyomasztó.” No,
ez lenne, ugye, egy példa vágyaink kivetítésére. De ugyanilyen történetet elõ-
hozhatnánk a másik értelemben is: valamit, amit az ember a saját felekezetében,
a saját lelki életében nemigen kedvel, nem tart elfogadhatónak, belerajzolja a
másik félrõl alkotott képébe.

Ez azonban azt is jelenti, hogy a különbözõ felekezetû emberek egymáshoz
közeledése, egymásra figyelése saját belsõ egységünket is szolgálja. A másik ember
tükröt tart nekünk, a másik felekezettel ismerkedve magunkat ismerjük meg
jobban.

Amikor az ember közelebb kerül a másikhoz, felfedez valamit magából is. Jót
és rosszat. Egyrészt félelmetes a találkozás felebarátunkkal. Riasztó a közelség, a
tükör, ami vár. Olyan, mint amikor valaki egy tükröt összetör. Vagy egy fényké-
pet úgy elrak, hogy soha többé ne kerüljön a kezébe.

Másrészt az izgalma is hasonló. Az ember kíváncsi, drukkol és reménykedik:
milyennek tûnök a másik szemében? Amit úgy kedvelek magamban, amire
büszke vagyok – vajon észreveszi-e? És amit úgy szeretnék elfedni és elfelejteni
– szembetûnik-e mégis?

Ilyen értelemben hát ajándék a másik, a másféleség, ajándék, amely a mi egy-
ségünket segíti, nekünk mutat utat töredékességünk elfogadása és átformálása
felé. Jó dolog hát töredékesnek lennünk, ameddig ez a világ ilyenformán tart,
mert ebben a töredékességben rejlik a feszültség és kihívás, ami elõreviszi az Isten
ügyét. Ha ráébredünk, hogy csak részét birtokoljuk az Isten üzenetének, és vá-
gyakozunk arra a részre, melyet a másik kezébe helyezett az Isten, akkor az õ
uralmának megvalósulására vagyunk, és azon dolgozunk.

Igénk kijelenti egységünket, de ígéretként, jövendõként is helyezi elénk. Is-
ten eljegyzett bennünket az õ lelkével, mely egységet teremt, hogy az egység végül
meg is valósulhasson bennünk és rajtunk.
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2002. február 18.
Evangélikus Hittudományi Egyetem

Reggeli áhítat

Sikerek és kudarcok
Az igehirdetõ és a keresztény gyülekezet hivatásáról

„1És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy
dicsõítsék, ahogyan nálatok is, 2és hogy megszabaduljunk az elvetemült és go-
nosz emberektõl: mert nem mindenkié a hit. 3De hûséges az Úr, aki megerõsít
titeket, és megõriz a gonosztól.” (2Thessz 3,1–3)

393 Nem látták benned…
117 Zsoltár
364 Öröm van nálad…

Kedves Teológusgyülekezet, szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Erre a mai áhítatra én a magam részérõl tisztességgel felkészültem: olvasgattam
a Nestlémet, a kommentárokat, gondolkodtam és imádkoztam, megírtam az
áhítatot. De vajon hat-e majd? Meghalljátok-e, amit mondani akarok? Öröm-
hírré lesz-e számotokra?

Min múlik ez? Min múlik az igehirdetõ munkájának, a lelkész munkájának
sikere vagy kudarca? Folytonos lelkifurdalásban kell-e élnem, ha nem szólítok
meg mindenkit, minden gyülekezeti tagot, minden potenciális igehallgatót?
Honnan juthatok támogatáshoz, ha kudarc ér?

Abban a gyülekezetben, ahol Pál halála után nem sokkal a második thesz-
szalonikai levél megfogalmazódott, egyfajta Pál-kultusz alakult ki. A megszépí-
tõ emlékezet úgy tartotta, hogy Pálnak minden sikerült, hogy Pál idejében fé-
lelmetes erõvel haladt elõre Isten ügye, napról napra tértek meg az addig elzár-
kózók, sokasodott a gyülekezet. Ehhez képest a gyülekezet jelenét csak leértékelni
lehetett. Voltak, akik dolgoztak, reménykedtek, imádkoztak és örültek annak,
amit elértek, de mások csak a hiányokat látták, és egymást vádolták érte: bezzeg
Pál idejében…

A második thesszalonikai levél írója változtatni akar ezen az emberképen, gyü-
lekezetképen, ezen a Pál-képen, ezen az istenképen. Három dolgot hangsúlyoz
egész levelében, de ebben a felolvasott három versben különösen is: nem min-
denkié a hit, Pál a gyülekezet imádságos segítségébõl él, Isten hisz bennünk.

Mert nem mindenkié a hit. Van ellenállás a világban az Isten ügyével szem-
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ben. Vannak valóságos nehézségek, van gonosz: az evangélium ereje ellen mun-
kálkodó önzés, félelem. Nem igaz az, hogy ha elég ügyes igehirdetõk, elég jó
lelkészek lennénk, akkor az egész falu a mi templomunkba tódulna, ha elég jó
hittanórákat tartanánk, akkor minden gyerek lelkesen figyelne. Van, aki ma, mai
lelkületével ellene szegül Isten hívásának. Vagy talán nem ránk bízta az Isten.
Majd egyszer, valamiképpen eléri talán õt is az örömhír. Talán még a mi szolgá-
latunknak is része lesz benne – de nekünk csak a kudarc látható.

Pálnak, a nagy apostolnak is éppen elég keserû kudarca volt, hangsúlyozza a
levél szerzõje. Sõt, úgy tûnik, Jézus maga sem tudott mindig mindenkinek vonzó
és meggyõzõ lenni. Akit lelkészi munkájában kudarcok érnek, gondolhat erre:
bizony, egyelõre sajnos még nem vagyok Jézusnál jobb igehirdetõ.

Pált kudarcok érik, és kéri a gyülekezet támogatását, imádságát: „testvéreim,
imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje”. A levél egészén végighúzó-
dik a kölcsönös imádság motívuma: Pál, Szilvánusz és Timóteus imádkozik a
gyülekezetért, hálát ad érte, s a gyülekezet is támogatja õket imádságával. Ez a
levél végig többes számban szól: a munkatársak csoportja ír velük együtt dolgo-
zó és imádkozó munkatársaknak. Közösek a sikerek és közösek a kudarcok, hang-
súlyozza a levél szerzõje. Nehéz ám a felelõsség megosztása egy gyülekezetben.
Elsõre könnyebbnek tûnik mindent magunknak végezni, a dicséretet elraktá-
rozni magunknak, a visszautasítást egyedül nyelni. De ha Pál módján egy jót és
rosszat megosztó közösség részévé lesz az ember, az valójában sokkal többet ér.
Komolyan mondom, a lelkészi hivatásra való készülésnek az egyik legfontosabb
része, hogy az ember jó barátokat szerezzen, és alaposan megtanulja a baráti
egyenrangúságot. Teológusként van bizonyos kísértés arra, hogy az ember el-
halni engedje a régi gimnáziumi és gyülekezeti barátságait. Ezt ne tegyétek!
Lelkészként nagy szükségetek lesz még a jó barátokra, minél többfélére. Nem
csak Pál szorult rá az érte imádkozókra, nem csak Jézus kérte a barátait, hogy
imádkozzanak vele: nektek is kell majd, hogy tudjatok barátok lenni, tudjatok
felelõsséget megosztani, s legyenek drukkoló, imádkozó, szeretõ barátaitok.

Harmadikként pedig azt hangsúlyozza a második thesszalonikai levél írója: bár
nem mindenkié a hit és a hûség, (…) az Úr hûséges és hisz. Hisz bennetek, akiket
elhívott, bízik bennetek, és hûséges lesz hozzátok nehezen viselt, fárasztó ku-
darcaitok és váratlan sikereitek során. Hûséges, megbízható, mint egy sziklaalap,
hisz bennünk, mint egy szeretõ anya, biztat, lelkesít, vigasztal. S végül, minden
kudarc, nehézség ellenére, sõt még azokat is felhasználva, gyõzelemre viszi ügyét.
Ez a levél reményének végsõ záloga: nem Pál retorikai tehetségén vagy szerve-
zõerején, nem az én igehirdetõi kvalitásaimon múlik egyedül az Isten Országa,
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s nem is a tieteken: aki valamennyiünket megerõsít, megõriz, alkalmassá tesz,
az az Úr. Az õ országát munkáljuk valamennyien.

Ámen.

Imádkozzunk!
Jézusunk, szeretõ Urunk!
Kérünk önmagunkért,
kérünk ezekért a társainkért, akikkel ma összejöttünk e templomban, s
kérünk minden egyes téged szolgáló emberért:
Hajolj hozzánk, mint szeretõ anya, erõsíts meg hûségeddel.
Mutasd meg bizalmadat, hogy mi is bizalommal lehessünk mások iránt.
Adj nekünk okos társakat, barátokat, minket hordozó közösségeket!
Taníts alázatra, hogy kudarcainkkal és sikereinkkel együtt örömteli életet tud-
junk élni.

Ámen.
  

Lelkészvizsga-dolgozat
1998

Hatvanad vasárnap
„1Dicsekednem kell, habár nem használ; rátérek azért az Úr megjelenéseire és
kinyilatkoztatásaira. 2Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelõtt
– hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja –, elragad-
tatott a harmadik égig. 3Én tudom, hogy az az ember – hogy testben-e vagy tes-
ten kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja –, 4elragadtatott a paradicsomba, és
olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek el-
mondania. 5Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; ha csak az
erõtlenségeimmel nem. 6Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert
igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson,
mint aminek lát, vagy amit tõlem hall; 7még a kinyilatkoztatások különleges nagy-
sága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a
Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. 8Emiatt háromszor kér-
tem az Urat, hogy távozzék az el tõlem. 9De õ ezt mondta nekem: »Elég neked
az én kegyelmem, mert az én erõm erõtlenség által ér célhoz.« Legszívesebben
tehát az erõtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.”
(2Kor 12, 1–9)

Kezdõének: 451 Lelki próbáimban...
Fõének: 456 Kegyelemnek szép rózsája
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Szeretett Testvéreim!
Elsõ felolvasásra bizonyára sokaknak homályosan, titokzatosan hangzott felol-
vasott alapigénk. Elragadtatás, harmadik ég, titkok, a Sátán angyala – egész sor
kép, egész képes nyelvezet, amit itt Pál használ. Mirõl van szó valójában? Pál
apostolt súlyos támadások érték, egész apostoli szolgálatát és hivatását megkér-
dõjelezõ támadások, melyeknek egyik fõ érve: a támadók kinyilatkoztatásokban,
különleges módon szerzett, Istenrõl való tudásban sokkal gazdagabbak, mint Pál,
nagyobb és látványosabb sikereket értek el, nagyobb tekintéllyel szóltak. Ezek a
támadások arra késztetik Pált, hogy feltárjon olvasói elõtt két rejtett motívumot
életébõl, Istennel való kapcsolatának történetébõl. Mindezt nem azért, hogy el-
lenfeleire rálicitáljon, hencegéssel nagyobb hencegést állítson szembe, hanem
azért, hogy ennek az egész „én elõrébbvaló vagyok nálad, mert Isten jobban
kegyelmébe fogadott” – érvelésnek a felesleges és önellentmondásos voltát be-
mutassa. A két rejtett motívum egyike – amennyiben egyáltalán értelme van ilyen
különbséget tenni – egy lenyûgözõ, örömteli, megragadó élmény, a másik egy
régóta hordozott kín. E kettõvel „dicsekedik” Pál.

A kegyelmek, titkos, nagy lelki élmények valójában minden keresztény életé-
nek sajátjai. Istennel közös történetünknek vannak ilyen csúcspontjai. Olyan
pillanatok, amikor Isten szeretete, jósága feltündököl a világ minden kis tárgyán,
amikor róla vallanak a falevelek, õt éneklik a színek, tõle simogató a levegõ. Olyan
pillanatok, amikor Isten hatalma és gyöngédsége foghatóan biztossá válik szá-
munkra, bizonyosabbá, mint akár a föld a talpunk alatt. Ami alapján ezeket az
élményeket számon tartjuk – egy fa, egy erdõ, hegycsúcs, egy ige, egy evangé-
lizáció, egy kép – csak a kezdetét jelentik ezeknek az élményeknek, azt, ami ki-
zökkentett hétköznapjainkból, ami ráébresztett Isten jelenlétére. A lelkészi szol-
gálat nagy ajándékai, kiváltságai közé tartozik, hogy az ember néha meghallgat-
hatja egy-egy ilyen élmény szavakba foglalható részét. Bárki kiegészítheti most
e prédikációt, visszaemlékezve saját nagy találkozásaira. Jó ezeket a kincseinket
számon tartani, õrizni. Jó egy-egy versben, egy emlékezõ bizonyságtételben sa-
ját élményeink visszhangjára lelni. Megerõsít minket a tudatban, hogy milyen
hatalma van Istennek a mi szûkös kis lelkünkön, bezárkózott, bûnös valónkon,
milyen nagyra, szeretetének milyen közelségére szán bennünket. Ritkán, sze-
mérmes óvatossággal osztjuk meg egymással ezeket az élményeket. Ügyelnünk
kell, ahogy Pál is teszi, hogy ne higgyük õket teljesítménynek, hogy ne váljanak
a hit nagyságának mértékévé. De jó tudnunk, hogy vannak, léteznek.

Amikor Pál ezt a titkot, ezt a titkos, erõt adó élményt felfedi, rögvest mellé-
helyez egy másikat, a szenvedés és erõtelenség megtapasztalásáról szólót. Nem
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tudjuk, mi lehetett a „tövis”, amelyet hordozott: testi betegség, esetleg valami-
féle szembaj, epilepszia vagy talán lelki sivatag, kétely. Nem tudjuk meg, mert
Pál nem is akarja különösebben, hogy megtudjuk. Ami azonban világos: õ, aki
annyi beteget, szenvedõt meggyógyított, saját szenvedésével szemben tehetet-
len volt. Kérte Urát, hogy vegye el tõle a bajt, szabadítsa meg tõle. Isten pedig
ezt nem tette meg. Mégis, meghallgatta Pál imádságát, és válaszolt rá. Értelme-
zéshez juttatta Pált, hozzásegítette, hogy szenvedését életébe tudja illeszteni.

Ez a tapasztalat is sokunké. Számomra az emberi élet egyik legmegragadóbb,
legérdekesebb folyamata ez. Láttam sokszor, gyászban, betegségben, küszködés-
ben levõ emberek életén végbemenni. Valaki átél valami igazán retteneteset,
valami elfogadhatatlannak tûnõt – s aztán egy nap azt mondja: nem tudom ugyan,
mi Isten akarata a rosszal, a szenvedéssel, de azt tudom, hogy ami engem ért,
annak miért kellett bekövetkeznie, és hálát tudok érezni az életemért egészében,
ezzel a fájdalommal együtt, mindenért.

Pál egymás mellé helyezi ezt a kétfajta élményt. Teszi ezt egyrészt ellenfelei-
vel vitatkozva, hogy megmutassa, nem az a keresztény hit ígérete, hogy „min-
den sikerül, zsebünkben az Isten egész nagysága”. De teszi azért is, mert lénye-
gi összetartozás van e kétféle tapasztalás között. Bár mindenkit a neki megfelelõ
úton vezet az Isten, és ad ajándékokkal vagy fájdalmakkal teli idõket, mégis,
egyetlen ember sem kerülheti el a hit útján a keserû, nehéz szakaszokat. Ami-
nek megpillantására mindenkor vágyakoztunk, azt legigazabban a szenvedés ál-
tal ismerhetjük meg. Nem azért, mert próbára akarna minket tenni az Isten, nem
azért, mert ide rejtõzne, hanem mert valóságosan itt lakik, itt van otthon. A szen-
vedésben, erõtlenségben, kiszolgáltatottságban Isten lényegébõl látunk meg va-
lamit. Ami az Isten, ami Krisztus – kegyelmes lehajlás, könyörgés értünk, ön-
maga kiüresítése, áldozathozatal értünk – az ebben az élményben, ezen keresz-
tül érthetõ meg. Pál háromszor könyörgött, távozzék el életébõl a tüske, mely
megnyomorítja. Könyörgésében mindennél közelebb tudhatta magához Krisz-
tust, aki maga is háromszor könyörgött, vegye el tõle az Atya a keserû poharat.
Isten ereje erõtlenség által ért célhoz: Jézus magányos kínhalála által. Bennünk
is erõtlenségünk megtapasztalása s az õ kegyelmére való ráhagyatkozás által gyö-
keredzik meg igazán az õ magvetése – egészen a majdani, minden fájdalom vé-
gét hozó, boldog aratásig.

Végezetül hallgassuk meg Pilinszky János hitvallását e kettõs tapasztalatról:
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„A kegyelem és öröm együtt ért
azzal, amit nyomoruságnak
neveznek általában.

Szög és olaj lehetne címerem,
mit írhatnék azonban szövegéül?

Talán azt, hogy mindent megértek,
felhõk futását és disznók fejét
rálapúlva a préskemény palánkra.”

Imádkozzunk!
Mindenható Istenünk! Köszönjük, hogy oly sokféleképpen vonsz közelebb ma-
gadhoz. Köszönjük a ragyogó, jelenléteddel teljes pillanatokat, melyekkel életünk
során megajándékoztál bennünket. Köszönjük a szenvedést és erõtlenséget is, a
nyomorúságot, amelyben mégis átölelt kegyelmed. Köszönjük, Megváltó Urunk,
hogy társunk voltál a szenvedésben. Köszönjük, hogy reménységünk van a vég-
telen öröm és béke világára is. Ámen.

  

2000. április 7.
Leuven

Hûtlenségünk tapasztalata
Böjti meditáció

„53Ekkor Jézust a fõpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a fõpapok, a vének és az
írástudók is mind. 54Péter távolról követte õt, be egészen a fõpap palotájának
udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tûznél. 55A fõpapok pedig az egész
nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák; de
nem találtak. 56Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azon-
ban nem egyeztek. 57Ekkor elõálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették
ellene: 58»Mi hallottuk, amikor ezt mondta: Én lerombolom a kézzel alkotott
templomot, és három nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alko-
tott.« 59De vallomásuk így sem egyezett. 60A fõpap ekkor középre állt, és megkér-
dezte Jézustól: »Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak?« 61Õ azon-
ban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte õt a fõpap, és így szólt
hozzá: »Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?« 62Jézus ezt mondta: »Én vagyok, és
meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhõiben.«
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63A fõpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt: »Mi szükségünk van még ta-
núkra? 64Hallottátok az istenkáromlást. Mi a ti véleményetek errõl?« Azok pedig
együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. 65Akkor némelyek elkezd-
ték õt köpdösni, arcát betakarni és ütlegelni õt, és ezt mondták neki: »Most pró-
fétálj!« A szolgák is arcul verték õt. 66Amikor Péter lenn volt az udvaron, arra ment
a fõpap egyik szolgálóleánya. 67Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett, és így
szólt: »Te is a názáreti Jézussal voltál.« 68Õ azonban tagadta, és ezt mondta: »Nem
tudom, nem is értem, mit beszélsz.« És kiment az elõcsarnokba. A kakas pedig
megszólalt. 69A szolgálóleány ismét meglátta õt, és újra mondta az ott állóknak:
»Ez közülük való.« 70De õ ismét tagadta. Egy kis idõ múlva viszont az ott állók
mondták Péternek: »Bizony, közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is.«
71Ekkor õ elkezdett átkozódni és esküdözni: »Nem ismerem azt az embert, aki-
rõl beszéltek.« 72És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor
eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: »Mielõtt a kakas kétszer megszólal, há-
romszor tagadsz meg engem.« És sírásra fakadt.” (Mk 14,53–72)

Szeretett Testvéreim!
Mint nyilván tudjátok, kevés olyan történetet ismerünk, amely mind a négy evan-
géliumban olvasható lenne. A Hegyi Beszéd például csak Máténál van meg, az
Irgalmas Samaritánus csak Lukácsnál. Még a Megdicsõülés vagy az Úrvacsora
története sem szerepel mind a négy evangéliumban. Mai textusunk, Péter áru-
lása, a ritka kivételek egyike. Egy olyan történet, amelyet minden evangélista
kihagyhatatlannak, pótolhatatlannak tartott.

Ha belegondolunk, ez elég érthetetlen dolog. Tudjuk, hogy Péter már az elsõ
keresztény nemzedék elõtt nagy tekintélynek örvendett, és ez a tekintély a halá-
la után csak növekedett. Micsoda bolondság, milyen õrült lépés elmondani, sõt
oly sokszor elismételni az életének valószínûleg legszégyenletesebb, legostobább
és legnyomorúságosabb epizódját? Hogyan lehet, hogy nem akadályozta meg ezt,
hogy nem vetette be a tekintélyét ennek a kínos históriának az elfelejtése érde-
kében? Vagy hogyan lehet, hogy azok, akik hívei voltak, akiket õ keresztelt, nem
tették meg mindezt helyette, nem vakarták ki nagy apostoluk életének ezt a szé-
gyenfoltját a keresztény emlékezetbõl?

Márpedig úgy tûnik, éppen az ellenkezõje történt ennek. Simon Péter jó
eséllyel maga mondta el bukásának históriáját a többi tanítványnak. S a Péter-
hez valószínûleg legközelebb álló tradíció, a márki hagyomány beszélte el leg-
részletesebben az árulás eseményeit. Úgy tûnik, ennek a történetnek, éppen
ennek a kínos és szerencsétlen ügynek volt olyan üzenete, amire minden keresz-
ténynek szüksége volt. S ez az üzenet segítségünkre lehet nekünk is, böjti ké-
szülõdésünk és önvizsgálatunk során.
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Márk evangéliumában a tanítványok, s különösen Péter, nagyon közel kerül-
nek hozzánk. Õk igazán úgy viselkednek, mint mi, olvasók tennénk. Azt kérde-
zik, amire éppen mi magunk is kíváncsiak vagyunk. Ha elképedünk, õk hüle-
deznek, ha felháborodunk, a történetben õk kiabálnak. Péter a szószólójuk, az
okos, õ az, aki hitvallást tesz a nevünkben is. Ahogy halad a történet, megtanu-
lunk azonosulni vele.

Aztán, ahogy a Passió közeledik, a tanítványokkal egyre több a baj. Egyre ér-
tetlenebbül figyelik Jézus mûködését, nem tudják, mit akar, és hogy engedheti
oda fejlõdni a dolgokat, ahova fejlõdnek. De Péter még az utolsó éjszakán is fo-
gadkozik – ahogy szívünk legjobb szándéka szerint mi is fogadkozunk: „Az éle-
temet adom érted.” Mert igenis szeretnénk hûek lenni, kitartó követõk, szentek
és igazak. Szeretnénk osztozni mindenben, amit Jézus vállal – ezért is vagyunk
ma itt, ezen a böjti imaórán.

A mai történetünk arról szól, hogy Péter, a mintatanítvány szégyenletesen
kudarcot vall: amikor végre valóra válthatná elszánt terveit és fogadkozásait, át-
látszó hazugságokkal és dühös esküdözéssel próbálja kivonni magát. Figyeljünk
fel arra, hogy minden szikársága ellenére mennyi pszichológiai hitele van az el-
beszélésnek. Éppen így dolgozik a gyengeség és félelem az emberben, ahogy
Péterben. Besettenkedik, hogy hallja, mi történik a Mesterével. Elõször csak egy
kicsike hazugságot mond: „Nem tudom, nem is értem, mirõl beszélsz.” Ez még
akár taktika is lehet: ha a mesteréért akar tenni, talán jobb, ha titokban teszi meg
az elsõ lépéseket. Aztán, ahogy ráirányul a figyelem, kénytelen még egyszer
megerõsíteni, most már egyértelmûbben. És ahogy visszatérnek a dologra, még
jobban hatalmába keríti a félelem, és kiabál, átkozódik, egészen és teljesen meg-
tagadja azt, akinek hûséget fogadott. Aztán megszólal a kakas, és õ keserves sí-
rásra fakad.

Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, s e történet jelenléte
Szentírásunkban e bölcs bolondságnak köszönhetõ. Mi, akik az evangélium
kezdetétõl azonosultunk Péterrel, akiknek szavait Péter annyiszor kimondta, itt,
a passió kezdetén az árulást és bukást is vele éljük át. Vele esünk térdre, és vele
leszünk méltatlanokká. Ez az a tapasztalat, ez az a tudás, amelyre az õsegyház
szerint minden kereszténynek szüksége van. Esendõségünknek ez a tudata az,
ami nélkül nem szabad egy evangéliumnak sem elhangoznia.

Azt gondolom, jó nekünk is odafigyelnünk erre a történetre, két okból is.
Egyrészt: jó megtanulni az esendõségünket, hogy ne érjen felkészületlenül,
milyen gyengék is vagyunk, milyen tipegõ, botorkáló vagy csámpáskodó a járá-
sunk, amikor próbálunk Mesterünk mögé felsorakozni. Márk evangéliumát
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olyanok hallgatták meg elõször, akik üldözések és életveszély közepette lettek
kereszténnyé. Tudták, hogy nehéz hûséget fogadnak, de rendületlenek akartak
lenni. Ez a tanítás az Isten gyengédségének része: „Nézd – mondja –, így fog ez
menni, bukdácsolva. De azért csak gyere.”

Másrészt érdemes megtanulni az esendõségünket mások miatt is. Emlékszem,
mekkora élmény volt elõször olvasnom az Anna Kareninát. Éppen csak kezdõ
tinédzser voltam, a konfirmációs oktatás után, az életkor egész erkölcsi gõgjé-
vel. Nagyon jól informált voltam. A hazugság ezért bûn, a házasságtörés, mint
megtanultam, bûn azért meg amazért. Az öngyilkosság meg aztán a legeslegna-
gyobb. Tinédzsereszemnek nagyon tetszett a magyarázat logikája: hogy utána
már nincs esély bûnbánatra, úgyhogy ez a garantált halálos bûn. És elkezdtem
olvasni Anna történetét. Hazudik, házasságot tör, mindenkit megtéveszt – mi-
lyen könnyû volt együtt érezni minden õrültségével. Ahhoz, hogy érzõ és együtt-
érzõ keresztények legyünk, kell ez is: esendõségünk, hûtlenségünk tapasztalata.
Olyan ez, mint az orvosoknál: némelyiknek a kezén, az érintésén érezni, hogy
belülrõl ismeri a fájdalmat. Fõként ezért a tapasztalatért küldik a pszichológu-
sokat analízisbe s a papokat lelkigondozásba.

Evangéliumunk ma Péter árulásán át vezetett ehhez a szomorú tapasztalat-
hoz. Péterek vagyunk valamennyien, megtántorodó és elbukó tanítványok. De
az elbukó Péter története egybe van szerkesztve, össze van építve az ugyanak-
kor lezajló másik eseménysorral: Jézus hûségének történetével. Azt gondolom,
nem csak a kontraszt kedvéért. Legfõképpen abból a célból, hogy a hûtlenségünk,
esendõségünk mellett az Ige felmutassa a hûség esélyét, valóságát. Ha mi gyen-
géknek bizonyulunk is, van remény valódi hûségre, s mi meghívást is kaptunk
rá Jézusban. Ha hûtlenek vagyunk is, õ hû marad hozzánk. Ámen.

  

2000. Nagyhét
Leuven

Szolidaritás az elnyomatásban
Keresztút – ötödik stáció: Cirénei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

A többi zarándokhoz hasonlóan õ is a zsidó húsvét ünneplésére érkezett Jeru-
zsálembe. Ahogy a fõutcán bandukolt, a nagykapu felõl nagy tömeg jött vele
szembe, félrehúzódott hát, hogy elhaladhassanak mellette. A járdaszegélynél állva
látta, hogy három halálra ítélt rab vonszolja magát elõre, vállukon súlyos fake-
resztekkel, miközben a római katonák bántalmazzák, az út mellett állók pedig
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gúnyolják õket. A szemlélõdõt azonban egyszer csak katonák ragadták meg, és
ott találta magát az egyik elítélt elõtt, aki úgy tûnt, mindjárt összeesik. A római
katonák ráparancsoltak, hogy vigye az elítélt keresztjét. Õ, egy szabad ember,
istenfélõ zsidó, õ vigye a keresztet – a kitaszítottság és megvetés szimbólumát –
egész Jeruzsálem szeme láttára! Õrjöngött dühében. Gyûlölte mindet – a római-
akat, akiknek hatalmuk van rá, hogy Izrael gyermekeit porba taszítsák, és a fana-
tikus galileaiakat, akik lehetõvé teszik, hogy ezzel a hatalmukkal éljenek is. Nem
elsõ alkalommal éreztették vele megvetésüket. Megtapasztalta õ már ezt szám-
talanszor, mióta csak az eszét tudja – s mindezt csak azért, mert a diaszpórában,
Cirénében született. Mindig éreztették vele, hogy õ más – éreztették már azzal
is, ahogy ránéztek, a mosolyukkal, a cselekedeteikkel. Erre most itt van ez a ga-
lileai – egyike azoknak, akik provokálták a hatalmon lévõket. Két elnyomott,
kirekesztett ember elõször találkozik szemtõl szemben. Simon fejében kérdé-
sek száguldoznak: „Ezt az embert csodatévõnek ismerik. Miért nem tudja ak-
kor a saját keresztjét vinni? Miért zaklatnak engem, szabad embert? És egyálta-
lán, mi közöm van nekem hozzá és ehhez az egészhez?”

Mindannyian, akik ma a keresztút mentén állunk, figyeljünk most arra, aki
mellettünk van, és kérdezzük meg magunktól: „Mi közöm van hozzá? Mit je-
lent õ nekem?” Talán õ itthon van ebben az országban, és élvezi az állampolgár-
sággal járó jogokat és elõnyöket, miközben nekem még a hivatalos papírokat sem
sikerült megszereznem, hogy legálisan tartózkodhassam itt. Talán neki van or-
dinációja, amit az egyházam tõlem megtagadott, csak mert nõ vagyok. Talán õ
egy olyan országból való, mely azáltal gazdagodott meg, hogy az enyémet gyar-
matosította, talán olyan etnikai csoport tagja, mely elnyomta az enyémet. Õ ta-
lán fehér, az én bõröm pedig más színû. Talán különbözik a szexuális irányult-
sága. Vagy csak egyszerûen õ férfi, én pedig nõ vagyok. Vagy egészen más világ-
ban élünk, s bár mindketten szenvedünk a megosztottság és elnyomás különbözõ
formáitól, egymással szemben állunk. „Mi közöm van nekem hozzá?”

Cirénei Simon közelebb lépett a galileaihoz, hogy vigye a keresztet. Nem tud-
juk, hogy mi történt közte és Jézus között ebben a sorsdöntõ pillanatban. Amit
tudunk, az az, hogy õ vitte fel a keresztet végig a Golgotára, a meggyötört és
megkínzott ismeretlen helyett. Ezzel a tettel „különbözõségeik” lényegtelenné
váltak. Jézus lélegzetvételhez jutott, gyûjthetett egy kis erõt ahhoz, ami ezután
következett. Simonban pedig bármilyen ellenséges érzület bujkált is, eloszlatta
ez a találkozás. Visszanyerte a méltóságát azáltal, hogy szolidaritást vállalt vala-
kivel. Jeles nap volt ez az életében.

Visszaérkeztünk hát ahhoz a „másikhoz”, aki mellettünk áll. Talán ez az em-
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ber végül is nem „másik”; talán valóban van valami közös bennünk. Talán õ is
az elnyomás valamilyen formájától szenved, akárcsak én. Talán azért küzd, hogy
megszabaduljon nehéz terheitõl; ám újra és újra elbukik terheinek súlya alatt,
csakúgy, mint én. Talán olyasvalaki, akinek szolidaritásra van szüksége. Talán õ
ma az én Jézusom.

Fordította: Szabó Cecília

  

1998. március 29.
Dunaharaszti

Nagypéntek
„16Ekkor kiszolgáltatta õt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, 17õ pedig
maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koponya-helyhez, amelyet hébe-
rül Golgotának neveznek. 18Ott megfeszítették õt, és vele másik kettõt, jobbról
és balról, középen pedig Jézust. 19Pilátus feliratot is készíttetett, és rátétette a
keresztre. Ez volt ráírva: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA. 20A zsi-
dók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt
írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. 21A zsi-
dók fõpapjai akkor szóltak Pilátusnak: »Ne azt írd: A zsidók királya! – hanem
ahogyan õ mondotta: A zsidók királya vagyok.« 22Pilátus így válaszolt: »Amit
megírtam, megírtam.« 23A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták
felsõruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták kön-
tösét is, amely varratlan volt, felülrõl végig egybeszõve. 24Ekkor ezt mondták
egymásnak: »Ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen!« Így tel-
jesedett be az Írás: »Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot
vetettek.« Ezt tették a katonák. 25Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nõ-
vére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. 26Amikor Jézus meg-
látta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: »Asszony,
íme, a te fiad!« 27 Azután így szólt a tanítványhoz: »Íme, a te anyád!« És ettõl az
órától fogva otthonába fogadta õt az a tanítvány. 28Jézus ezek után tudva, hogy
már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: »Szomjazom.«
29Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tûztek, és
odatartották a szájához. 30Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: »Elvé-
geztetett!« És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.” (Jn 19,16–30)

Bénultan hallgatja az ember ezeket a szavakat. Nem találja hangját az igehirde-
tõ, amikor ennek a napnak iszonyúságával, komor fájdalmával szembesül. Bé-
nultan állnak a kereszt alatt a jelenet szereplõi is: János, Mária, az asszonyok. Ezek
az emberek szerették egymást, éveken át megosztották mindennapjaikat, meg-
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osztották az ételt és a szállást, együtt szûkölködtek, együtt féltek, együtt örültek
és reménykedtek. Most mégis úgy állnak itt, mint idegenek, néma szobrokként,
belefagyva fájdalmukba. Mert ki is merne Máriához vigasztaló szavakkal fordulni,
amikor végig kell néznie elsõszülött fiának keresztre szögelését, azt, ahogy a le-
gyek és a dögevõ madarak a még élõ embert máris kikezdik? Ki tudna megszó-
lalni, megbékélésrõl beszélni azoknak, akik gyógyulásukat köszönhetik Jézus-
nak, akiket rettenetes kínoktól, megalázó betegségektõl szabadított meg – s most
õk egy korty vízzel sem siethetnek segítségére? Ki mondhatna bármit is János-
nak, aki apjaként szerette mesterét, aki tõle várt vezetést, tõle kapott törõdést,
gondoskodást, s most nem tehet semmit azok ellen, akik gúnyolják, ócsárolják,
mindennek elmondják?

S van-e valaki, aki imádkozni tudna, amikor az, aki Isten Fiának mondta ma-
gát, s akit Isten papjai és az õ törvényének tanítói juttattak keresztre, hosszú órá-
kon át küszködik minden lélegzetvételért?

A fájdalom, a gyász, a halál és annak félelme szétszakít, önmagunkba zár. Az
embercsoport, amelynek eddig lelke, összeforrasztója volt Jézus, szétesik.

Ebben a dermedtségben hangzik fel Jézus szava. A szétfeszített mellkasába
belélegzett kevés levegõt, utolsó tulajdonát fordítja ezekre a szavakra. Anyjához
szól: „Asszony, íme, a te fiad.” Majd tanítványához: „Íme, a te anyád.” Megte-
remt egy kapcsolatot, egymásra bíz két embert. Akiknek olyan nagy a saját fáj-
dalmuk, hogy azt sem bírnák elhordozni, most utat mutat. Tovább szeret az
egymásra bízottakban mint szülõ és mint gyermek. A rettenetes némaságot fel-
oldja, azokat, akik õt szerették, egymáshoz kapcsolja.

Azután egy zsoltár szavai hangoznak fel ajkán, egy zsoltáré, amelyben a meg-
gyötört, üldözött, megkínzott igaz ember fordul mégis, mindennek ellenére
bizalommal Urához. E zsoltár darabkája a szó: szomjúhozom. S e zsoltár fordul
át végül egy esti imádságba, amelyet még Mária taníthatott neki, egy olyan egy-
szerû, gyermeki imába, mint amilyen nekünk az „Én Istenem, jó Istenem, le-
csukódik már a szemem”.

Jézus utolsó szavaival kétféle kapcsolatot szõ újra, épít újra. Ezzel cáfol rá a
halálra, a halál hatalmára – még saját halálának órájában is.

A mi életünk is újra meg újra szembesül a halál tényével, gyászban és halálfé-
lelemben, ismeretlen emberek hirtelen halálán megdöbbenve, hozzátartozóink
életének féltésében vagy saját életünk törékenységével szembesülve. Mit szegez-
hetünk e félelmes tapasztalat ellen? Mink van, ami erõsebb a halálnál?

Jézus haldoklásában két kincsünket tette hangsúlyossá: az egymás iránti sze-
retetet és az imádságot. Ha szembekerülünk gyásszal, féltéssel, halálfélelemmel,
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van-e erõnk nekünk is vigasztalni? Mit vesz el tõlünk a fájdalom? Van-e erõnk
vigasztalni, vagy elvész az összetartozásunk is a nagy összeomlásban? Idegenek
állnak ott, külön-külön belefagyva a fájdalmukba, vagy egymást szeretõ emberek?
Tudjuk-e tanúsítani a fájdalmak közepette is, hogy az egymás iránti szeretetünk
nem veszett el? Kétféle kép: a szétesett, atomjaira hullott, meg a fájdalomban
eggyéforrt. Vajon melyik a mi képünk? A halál gondolatától megérintve vajon
behegednek a sebek, közelségünk erõsödik, vagy elnémulunk, s eltávolodunk
egymástól? Mindenki másként gyászol és másként fél, az egyik minden erejét
elveszíti, a másik éppen túlkerül egy nehéz életszakaszon. Zavarral és értetlen-
séggel tölt el bennünket ez a különbség, vagy ajándéknak, lehetõségnek látjuk,
hogy egymás terhét hordozhassuk?

S vajon tudunk-e imádkozni a halálra gondolva? Amitõl félünk, amit mi ma-
gunk sem merünk kimondani, elétesszük-e Jézusnak, akár szótlanul is? A fáj-
dalmakat, a gyászt, amit átéltünk, s amit egészen soha el nem felejtünk, meg-
osztjuk-e azzal, aki mindent megosztott velünk?

Egy nagy teológus úgy fogalmazott: Isten a kapcsolatok ereje. Ahol kapcsola-
tok élnek és lélegeznek, ahol szólnak egymáshoz az emberek, és meghallgatják
egymást, ott az Isten van jelen. A hit sohasem szent általánosság, nem tételek
elfogadása, nem szavak iránti hûség. A hit Krisztus indulata bennünk, az, ha úgy
érzünk és cselekszünk, ahogy õ tett. S ezért a kapcsolatok fel nem adása, az, hogy
fájdalomban vagy félelemben kinyújtjuk kezünket egymás felé, hitvallás. Ha
tettünkkel, szeretetünkkel bizonyságot teszünk arról, hogy a kapcsolatok, ame-
lyek minket összefûznek, nem halnak meg, akkor arról teszünk hitvallást: van,
ami erõsebb a halálnál. Ha imádkozni tudunk ahhoz, aki szerettünknek is min-
dennapi beszélgetõtársa volt, akkor azt éljük át: több ez a kapcsolat, mint hogy a
halál erõt vehetne rajta. Akit szerettünk, nem múlhatott el végképp, s mi annak
a hûségére bízhatjuk magunkat és minden szerettünket, akinek halála megtörte
a Halál hatalmát.

Imádkozzunk!
Egymásra bíztál minket, Urunk és Atyád szeretetére. Nem hagytál minket

árván, nem hagytad, hogy magunkra maradjunk embervoltunk e legnagyobb
félelmével és fájdalmával. Hálát adunk ezért, s kérünk, adj nekünk elegendõ hitet,
hogy ezt a ránk bízott szeretetet ma egész mélységében éljük meg. Ámen.
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1998. április 12.
Dunaharaszti

Húsvétvasárnap
„1Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint
Salómé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus tes-
tét. 2A hét elsõ napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz, 3és er-
rõl beszéltek egymás között: »Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratá-
ról?« 4Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kõ el van hengerítve. Pedig az igen nagy
volt. 5És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú
ül jobb felõl, és megrettentek. 6De az így szólt hozzájuk: »Ne féljetek! A názáreti
Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely,
ahova õt tették. 7De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek,
hogy elõttetek megy Galileába: ott meglátjátok õt, amint megmondta nektek.«
8Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el õket;
és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.” (Mk 16,1–8)

Választott énekek: 224, 213, 222

Szeretett Testvéreim!
Krisztus legyõzte a halált – ez a mai ünnep üzenete valamennyiünknek. Legyõzte
a halált, minden területen, minden megjelenési formájában, minden ízében,
minden következményével együtt. Ami a halál világához tartozik, ami a hangu-
latával, a fogalmaival, a logikájával a halál felé visz, az mind legyõzetett.

Mert a halál sokféleképpen, sokféle arccal jelenik meg, sokféleképpen talál-
kozunk vele: A halál, a halál kívánása, a halállal való kacérkodás és a halál cinko-
sává szegõdés rejtõzik a gyûlöletben és öngyûlöletben. Amikor valakire úgy tu-
dunk ránézni, hogy a sorsa, a boldogsága vagy boldogtalansága mélységesen
mindegy nekünk, akkor a halálnak, a pusztulásnak szegõdünk cinkosául. Ami-
kor feladjuk saját magunkat, a magunk iránti tiszteletet, felelõsséget, a halál mellé
állunk az élettel szemben. De Krisztus legyõzte a halált. Megszüntette, leron-
totta a válaszfalakat, hitet tett az élet mellett.

A halál rejtõzik az elnyomás és megalázás minden formájában. Amikor valaki
többre becsül pénzt és hatalmat, befolyást, rendet, bármit, mint felebarátai, egyet-
len felebarátja életét, akkor a halál oldalára áll az élettel szemben. De Krisztus
legyõzte a halált. Egyik kedves német énekem arról szól, hogy „tetszene e világ
urainak, ha csak a halál után következne az igazságosság uralma, csak akkor fe-
lejthetnénk el örökre az urak úr voltát, a szolgák szolgaságát. De Krisztus feltá-
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madt a halottak közül, és feltámadásával kifejezte Isten igényét erre a világra, e
világ rendjére is.”

A halál bujkál a félelemben, amely behálózza a napjainkat. A félelemben, amely
megkötözi a gondolatainkat, hozzáláncol minket lehetséges veszteségeink gon-
dolatához, ahhoz, hogy mi minden kárunk eshetne, ha betörnének a házunk-
ba... Annyi mindentõl lehet félni, és olyan sokszor élesztgetjük magunkban és
egymásban a félelmet, a gyanakvást. Pedig a folytonos félelem a halál világának
tartozéka, elpusztítja az örömünket afölött, amink van, ami megadatott nekünk.
Hála helyett gyanakvást ébreszt bennünk még a jó iránt is: na ebbõl milyen rossz
fog végül következni? De Krisztus legyõzte a halált. „Ne féljetek!” – mondta az
angyal. Ne féljetek, nincs, ami valóban méltó lenne arra, hogy elszorítsa a szíve-
teket. A félelmet nagyobb erõ ûzi ki, foszlatja szét: a Feltámadott szeretete.

A halál bujkál a butaságnak, a beszûkültségnek a mélyén is. Nem iskolás ér-
telemben vett butaságra gondolok itt, nem képességek hiányára vagy a gondol-
kodás lassúságára. Éppen ellenkezõleg: arra, amit az Ószövetség „bolondságnak”
nevez. Arra, amikor megtévesztenek, s mi hagyjuk magunkat megtéveszteni,
amikor lemondunk arról, hogy a mélyére lássunk a dolgoknak, megértsük azt,
ami ránk vonatkozik, amikor egy közhellyel, egy jól bevált formulával félretol-
juk az elénk álló kérdéseket, hogy ne kelljen küszködnünk, gondolkodnunk és
tévednünk. A halál bujkál abban, ha eleve lemondunk a fejlõdésrõl és tovább-
alakulásról: az élet iránti felelõsség elhárítása. De Krisztus legyõzte a halált.
Mindenre, amiben élünk, a feltámadás reggelének világossága hullt.

Gyûlölet és öngyûlölet, elnyomás, félelem, butaság: mind a halál arcai. A bûn-
nek, gonosznak, rossznak mind köze van a halálhoz. Pál szerint a bûn zsoldja a
halál – a feltámadás azonban mindre cáfolat, mind fölött gyõzelem.

Mai történetünkben egy térbeli váltás, perspektívaváltás döbbent meg min-
ket. Milyen lenne, ha filmet forgatnánk errõl a jelenetrõl?

Asszonyok mennek felfelé a hideg izraeli hajnalban, görnyedten, félelemmel
telve, hogy kik állnak útjukba, amikor meg akarják tenni azt a nagyon keveset,
amit még megtehetnek Jézusért. A tehetetlenség érzete tölti el õket, az akadá-
lyok járnak a fejükben: ki hengeríti majd el a követ? A kicsi, sziklába vájt sírkamra
sötétjét látjuk.

Majd hirtelen vált a kép, a kamera, kitágul a perspektíva, a történet tere: Fel-
támadt! Elõttetek megy Galileába. Hirtelen itt az egész ország, a virágzó olajli-
getek, a dombok, az út Jeruzsálemtõl Galileáig, az emberek, akik az út mentén
laknak, az egész világ, hírt kell vinni, sietve. Végtelen sok tér és teendõ nyílik
meg hirtelen. Felelõsség egy ügyért, amelynél nagyobb nem képzelhetõ el.
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Mi, e történet mai hallgatói magunk is ennek a perspektívaváltásnak vagyunk
részesei. Nem tekinthetünk rá objektíven – benne vagyunk a történetben. A
feltámadás a mi eseményünk, ami a mi életünket meghatározza, innen ered.
Nekünk kell hírt vinni róla, a mi felelõsségünk, mint az asszonyoké a történet-
ben, hogy testvéreinkhez, barátainkhoz, embertársainkhoz eljusson a hír, a gyû-
lölet legyõzetésének, a félelem legyõzetésének, a halál legyõzetésének híre.

Imádkozzunk!
Feltámadott Urunk, halálon gyõztes Jézusunk! Hálát adnánk neked, de há-

lánkhoz kevés a szó. Dicsérnénk, de nem találunk méltó dicséretet neked. Se-
gíts, hogy életünkben, feltámadásodat hirdetõ tetteinkben adhassunk hálát ne-
ked, s így dicsõíthessünk téged. Ámen.

  

2002. április
Apáca

A feltámadás tanúi
Húsvéthétfõ

„34Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: „Most kezdem igazán megérteni,
hogy nem személyválogató az Isten, 35hanem minden nép között kedves elõtte,
aki féli õt, és igazságot cselekszik. 36Ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor bé-
kességet hirdetett Jézus Krisztus által. Õ a mindenség Ura! 37Ti tudjátok, mi tör-
tént, kezdve Galileától az egész Júdeában, az után a keresztség után, amelyet Já-
nos hirdetett: 38A názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal,
és õ szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában ver-
gõdtek, mert az Isten volt vele. 39Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit õ tett
a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Õt azonban fára feszítve megölték;
40de az Isten harmadnapon feltámasztotta õt, és megadta neki, hogy láthatóan
megjelenjék; 41de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket
elõre kiválasztott erre az Isten: minekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, mi-
után feltámadt a halálból. 42És õ megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a nép-
nek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy õ Istentõl rendelt bírája élõknek és hol-
taknak. 43Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz õbenne, az õ
neve által bûnbocsánatot nyer.” (ApCsel 10,34–43)

Ünneplõ Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Péter abból érti meg, hogy nem személyválogató az Isten, hogy mindenkihez
tanúkon keresztül juttatta el Isten a hírt. Még Péter is elsõként tanúktól értesül
róla. Az asszonyok meghallják a hírt az angyaltól – de vajon továbbmondják-e a
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tanítványoknak? Jézus találkozik a magdalai Máriával – s õ elviszi-e vajon a hírt?
Az emmausi tanítványok fáradtságukat feledve teszik meg ugyanazt az utat vissza-
felé, hogy hírül adhassák: Krisztus feltámadt. S így mondják el a tanítványok a
hírt pünkösdkor a Jeruzsálemben ünneplõ tömegnek: magukba sem bírnák foj-
tani az örömhírt, hogy Jézus, akit halálra adtak, él.

A feltámadásról mások tanúskodásán keresztül szerzünk tudomást, s tanúk
által szereztünk bizonyságot. Emberek által, élmények által értettük meg, hogy
mit jelent.

(…)
Gondoljunk bele: mindazt, amit a feltámadás lényegébõl megértünk, valami-

képpen tanúk által értjük meg, tudjuk meg. Krisztus feltámadásáról szóval és
szavak nélkül, csendekkel vagy dallamokkal valló tanúk által. Az ember talán
egymagában, a teremtett világ szépségét, a benne szunnyadó bölcsességet cso-
dálva is megsejtené a teremtõ Istent. Az emberi történelmet, a közösségek mû-
ködését figyelve meggondolná, hogy nem jó az, ha valaki gyilkol, ha valaki ha-
zudik, ha valaki nem tiszteli a szüleit. De semmiképpen sem szerezhetnénk
tudomást Jézusról s az õ feltámadásáról, ha nem lenne, aki elmondja nekünk,
aki megmutassa nekünk a jelentését. Így vezet a feltámadás hírül adóinak sora
Mária Magdalénától és az elsõ tanítványoktól egészen máig. Egyik tanú adja a
másiknak, mint egy kincset, a tudást, hogy Krisztus legyõzte a halált.

Ez a sor vezet el hozzánk – de nem érhet véget minálunk. A feltámadás tanúi-
vá kell váljunk. Tovább kell adnunk nekünk is ezt az örömöt. Kinek-kinek a maga
módján – talán egy oltárterítõ hímzésével, az oltáron elhelyezett virágcsokrok
által. A gyermekek nevelésében, abban, hogy megmutatja nekik az életünk, a
kedvünk: nem múlt el rajtunk nyom nélkül Húsvét ünnepe. Szavakban, vigasz-
ban, bátorításban, megbocsátásban, elfogadásban.

Tanúvá kell lennünk – ez parancsa Krisztusnak, ahogyan Péter is mondta.
Kötelességünk, feladatunk. De több is annál. „Amivel csordultig van a szív, azt
szólja a száj.” Amikor az embert megérinti a húsvéti öröm, akkor az túlcsordul
a saját lelke határain, és eléri a többieket. Kiváltság is a feltámadás tanújának len-
ni, ilyen tudással járni a világban, a világ sok baja között. Olyan, mint sok éhes
ember közt élelemmel gazdagon járni: az ember örül, hogy neki van mit adnia
a segítségre szorulónak, tud valamit, ami vigasz és erõforrás a világ sok félelme
és szenvedése közt. Akik meghalljuk a feltámadás hírét tanúk hosszú során ke-
resztül, tanúivá kell váljunk magunk is.

Mert mi is a feltámadás üzenete? Mi minden rejlik ebben a kicsi mondatban:
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„Krisztus feltámadt”? Ha kimondjuk szavakkal, mi mindent kell beleértenünk
abba a szóba, hogy lefordítsuk cselekedetekre, egész életünkre – mire lehet azt
váltani?

Húsvétvasárnapi igénk alapján elmélyedtünk a feltámadás hírének elsõ, leg-
közvetlenebb jelentésében: remény, hogy a halál nem mindörökké úr rajtunk,
hanem egykor legyõzetik, s Isten új életre hívja a holtakat. Nagy és fontos hír ez
– mindenki, aki már állt gyászoló mellett, tudja, milyen szüksége van erre a vi-
lágnak. Mai igénk azonban még más, újabb távlatait, tartalmait is megmutatja a
feltámadás hírének:

1. A feltámadás békesség és bûnbocsánat.
2. A feltámadás egymás el- és befogadása.
A feltámadás békesség, kiengesztelõdés, bûnbocsánat. Kiengesztelõdés Isten

és ember között, kiengesztelõdés az emberek között is. Így mondja beszédében
Péter: Isten „békességet hirdetett Jézus Krisztus által”, majd a beszéd végén: „aki
hisz õbenne, az az õ neve által bûnbocsánatot nyer”. Krisztus feltámadásával Isten
azt üzeni a világnak: „íme, még az elképzelhetõ leggonoszabb tett sem tántorít
el engem attól, hogy szeresselek benneteket. Nem a ti bûnötöké az utolsó szó,
hanem az én szeretetemé.” Meglehet, testvéreim, hogy súlyos vétkek emléke
nyomja valakinek szívét, nehéz bûn tudata. De egyikünk sem követhetett el olyan
vétket, ami nagyobb lenne Isten küldöttének, egy minden cselekedetében su-
gárzóan jó és igaz embernek kivégzésénél. S íme, Isten még erre is azt mondta:
van bocsánat. Hogy ne lenne hát bocsánat a mi vétkeinkre?

Az Isten bocsánata azonban mindig együtt jár a mi emberi kiengesztelõdésünk-
kel is. Akinek megbocsáttatott a vétke, az nem õrizhet bosszúvágyat a lelkében.
Van Tolsztojnak egy regénye, az a címe: Feltámadás. E regény elsõ jelenetei egy
faluban játszódnak: egy gazdag fiatalember elcsábít egy egészen fiatal, szegény
lányt, magával viszi a fõvárosba, majd eltaszítja, és sorsára hagyja. A leány magá-
ra marad keserves szégyenével, nyomorultan küszködik, de aztán mégis magára
lel, és becsületes, önfeláldozó életet kezd. A fiatalember is hosszú utat jár be,
összeesküvésért Szibériába számûzik, megismeri a nélkülözést és a szenvedést,
s egyre pontosabban tudja, milyen nagy vétket követett el a leány ellen.

A sors úgy hozza, hogy ugyanazon a tavaszon térnek vissza a falujukba, s mind-
ketten elmennek a húsvéti istentiszteletre. Arrafelé az a szokás, hogy az embe-
rek istentisztelet után, a templom elõtt megajándékozzák egymást egy-egy hí-
mes tojással, s az egyik ezt mondja: „Krisztus feltámadt”. A másik ráfeleli: „Va-
lóban feltámadt.” Végül együtt mondják: „Halleluja”. S aki ezt kimondja, azt
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fejezi ki: a másiknak minden vétket megbocsátott, minden rosszat elfeledett.
Mostantól olyan tisztán indul újra a kettõjük kapcsolata, mint egy frissen mo-
sott fehér kendõ.

Elképzelhetõ, mit gondol magában a hajdani fiatalember, amikor bûnének ál-
dozatát megpillantja. Nem is mer a közelébe menni, nem akarja kitenni magát
az elutasításnak. De a lány hozzálép, s egy tojást nyújt neki: „Krisztus feltámadt.”

A feltámadás híre szól a megbocsátásról, de szól egymás el- és befogadásáról
is. Erre döbben rá Péter történetünkben. Úgy megy Liddába, hogy azt hiszi:
Krisztus örömhíre csak az õ népének, a zsidó népnek szól. Bele van nevelve,
benne van a gondolkodásában, minden reakciójában, hogy csak az övéivel érint-
kezzen. A rómaiak neki ellenségek, elnyomók, tisztátalan pogányok. Még a ru-
háját is elvonja, ha elmegy mellettük, az érintkezést velük a legszükségesebb
minimumra korlátozza, és semmi áron nem eszik velük egy asztalnál. Fel sem
merül benne, hogy legdrágább kincsét megossza velük. Isten azonban rádöbbenti
mindennek ellenkezõjére: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy-
válogató az Isten, s minden nép között kedves neki, aki féli õt, és igazságot cse-
lekszik.” Életében elõször enged egy pogány hívásának, bemegy Kornéliusz há-
zába. Életében elõször beszél pogányokkal valamirõl, ami több, mint a halak
eladása vagy az adófizetés. És az elsõ dolog, amit mond, ami a benne levõ válto-
zásnak méltó kifejezésévé lesz, az a hír: „Krisztus feltámadt!”

Elméletben könnyû kimondani, hogy minden ember egyformán drága az Is-
tennek. Gyakorlatban nehezebb e szerint viszonyulni a másikhoz. Nehéz áthágni
a bevett korlátokon. Nehéz megszólítani, úgy igazán, a másféle embert – legyen
szó másféle nemzetiségrõl, etnikumról, másféle vallásról, másféle szokásokról
vagy mindezekrõl együtt. Az embert elválasztják a különbözõségek, az elõítéle-
tek. Az egymáshoz vezetõ út igencsak rögös. Még ha megindul is rajta az em-
ber, hajlik rá, hogy az elsõ akadálynál megtorpanjon, visszaforduljon: „Lám, ilye-
nek ezek, nincs is mit kezdeni velük.” De Krisztus halála és feltámadása által a
maga testében egyesítette az emberiséget. Mindannyiunkért adta oda az életét,
és egyházában egy testté formálta valamennyiünket. Aki nagyon távol látszik lenni
tõlünk, akivel úgy érezzük, semmi közös dolgunk nincsen, azzal valójában köze-
lebb vagyunk egymáshoz, mint az egy anyaméhben fejlõdõ ikerpár két tagja.

Tanúk által szereztünk tudomást a feltámadás hírérõl. Legyünk örvendezõ
tanúkká, megbocsátásról, békességrõl, elfogadó szeretetrõl tanúskodó húsvéti
hírnökök! Ámen.
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1998. május 17.
Dunaharaszti

Rogate
„Bizony, bizony, mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevem-
ben, megadja nektek. 24Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és
megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. 25Ezeket példázatokban mondom
nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok,
hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. 26Azon a napon az én nevemben kér-
tek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, 27hanem maga
az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszitek, hogy én az Istentõl
jöttem.” (Jn 16, 23–27)

„22Legyetek az igének cselekvõi, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok ma-
gatokat. 23Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint
az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. 24Megnézi ugyan magát, de elmegy,
és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 25De aki a szabadság tökéletes törvé-
nyébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója,
hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete. 26Ha valaki azt
hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsap-
ja, annak a kegyessége hiábavaló. 27Tiszta és szeplõtlen kegyesség az Isten és Atya
elõtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán
megõrizni az embernek önmagát a világtól.” (Jak 1,22–27)

Az utóbbi hetek igehirdetési alapigéi János evangéliumának egyetlen fejezeté-
bõl valók, Jézus búcsúbeszédeinek gyûjteményébõl. János evangéliuma egyfaj-
ta összegzést helyez Jézus utolsó, a tanítványokkal töltött estéjének és a kereszt-
halálnak a leírása közé. Mindannak megismétlését, amit a korábbiakban egy-egy
történetben átélhettünk vagy beszédben hallhattunk, s felkészítést a tanítványok
elõtt álló idõkre: a nagypéntekre és a húsvét után következõkre. Fájdalomra és
örömre készíti fel õket, és mindkettõre az imádságra való tanítással.

(…)
Imádkozni önmagunkért: erõért, könnyedségért, szeretni tudásért, megbocsátani tudá-

sért, õszinteségért...
Imádkozni másokért: emberekért, akiket ismerünk, akiknek a küzdelmei közeliek –

emberekért, akiket nem ismerünk, akikrõl olvasunk-hallunk. Szeretetünket, aggódásun-
kat, elkötelezettségünket egy nagyobb szeretet részévé tenni. Nagy kincs az imádság, mondja
Luther Márton, ez tartja a világot, nélküle már aligha állna fenn.

(…)
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De nem passzív dolog-e az imádság?
Nem hazugság-e, kibúvó, tétlenség? Az imádság, ha nem helyesen értik, ve-

szélyes kibúvó lehet a cselekvés alól. Akik kívülrõl nézik, szinte mindig ezt lát-
ják benne. De sokan, akik „félig kívülrõl” tekintenek rá, azok is így: valami va-
rázsszer, valami titkos, végsõ segítség, ha nagy bajban vagyunk... Cselekedet
helyett, tétlenségünk, szeretetlenségünk kipótlása. (...) Nem nagyon visszás
dolog-e, hogy imádkozunk, de nem cselekszünk például az éhezõkért vagy a nõk
világimanapja alkalmából...?

Pedig, ahogy oltári igénk mondta: „legyetek megvalósítói...!” Cselekedetünk
imádsággá, imádságunk tetté. Akkor valódi az imádság, ha ott van mellette a csele-
kedet, amelyben, ha mégoly keveset is, de teszünk azért, amiért könyörgünk. S
akkor valódi a tett, amikor ott van mellette az imádság, amelyben saját akarásun-
kat, küszködésünket Isten munkájának részeként éljük meg, értjük meg. A va-
lódi imádság aktivizál: amikor igazán magunkra vesszük valakinek, valakiknek
az ügyét, s így visszük Isten elé, akkor õ megadja nekünk a cselekedet lehetõsé-
gét. S a valódi, odaadó szolgálat imádságra indít, elmélyít. Amikor egy igaz ügy-
nek valóban elkötelezett szolgái leszünk, akkor megérezzük, hogy kell nekünk
még valami plusz erõ, plusz távlat: szükségünk van az imádságra. Érezhetjük is
ezt: vannak tetté vált imádságok, mint egy alkotás, egy kedves gesztus, egy szé-
pen elkészített tárgy – érezni imádság voltukat. Imádságszövegek, amelyek mö-
gött a konkrét tettek és a korlátok konkrét megélése van – érezni, hogy hatnak.
Cselekedetünk imádsággá, imádságunk tetté.

Ezért:
Minden igaz (közösségi) imádság bûnvallással indít. Azzal, hogy benne va-

gyunk az ügyben... Hogy a változásnak magunkon keresztül is utat adjunk...
Hogy megnyíljunk az Isten terve számára...

Tapasztalat: minden igaz imádság azzal fejezõdik be: „de legyen meg a Te aka-
ratod. Ámen.” Az imádság kezdetén a mi akaratunkat akarjuk. Például legyen
ilyen és ilyen, értse meg... – aztán rájövünk, hogy lehet, hogy más az Isten aka-
rata, kitágul a látásunk, többféle perspektívát látunk.

Ahogy Jézus is: befejezi itt a fejezet végén az apostolok tanítását, felkészíté-
sét, de látja, tudja, hogy ez kevés, hogy nem értik meg igazán, hogy el fognak
bukni – és imádkozik. Az egész következõ fejezet Jézus imádsága a majdani ke-
resztényekért – értünk is. S az imádság végeztével ismét cselekedni kezd, még-
pedig a legnagyobbat teszi, amit tanítványaiért és minden emberért megtehe-
tett: életét adja értük.
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Jézus tanított minket imádkozni. Õ tanít minket ma is. És Jézus imádkozott
értünk, hogy megtaláljuk az igaz szavakat és igaz tetteket, hogy úgy tartozzunk
az õ Atyjához, mint kedves gyermekek. Ez az, ami ma is felbátoríthat minket,
hogy imádkozzunk. Tegyük ezt...

Imádkozzunk!
Hálát adunk neked, Urunk, hogy a te nevedben kérhetjük az Atyát. Hálát

adunk, hogy te segíted ügyetlen szavainkat, hogy te viszed elé azt, amit mi elda-
dogunk. Kérünk, vezess minket Szentlelkeddel, hogy veled imádságban és tet-
teinkben, örök egységben, együtt munkálkodhassunk. Ámen.

  

1998. május 16.
Brüsszel

Exaudi
A földön szolgáló gyülekezet

„26Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke,
aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam; 27de ti is bizonysá-
got tesztek, mert kezdettõl fogva velem vagytok. 1Ezeket azért mondom nektek,
hogy meg ne botránkozzatok. 2A zsinagógákból kizárnak titeket, sõt eljön az óra,
amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetszõ szolgálatot vé-
gez; 3és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az Atyát, sem engem.
4Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek
rá: én megmondtam nektek.” (Jn 15,26–16,4 )

„1Az ÚR ezt mondta Ábrámnak: Menj el földedrõl, rokonságod közül és atyád
házából arra a földre, amelyet mutatok neked! 2Nagy néppé teszlek, és megálda-
lak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. 3Megáldom a téged áldókat, s megát-
kozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (Gen
12,1–3)

„7Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy
imádkozhassatok. 8Mindenekelõtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó ben-
netek, mert a szeretet sok bûnt elfedez. 9Legyetek egymással vendégszeretõk
zúgolódás nélkül. 10Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egy-
másnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: 11ha valaki prédikál, úgy
mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az
Istentõl kapott erõvel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsõíttessék Jézus Krisz-
tus által, akié a dicsõség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 4,7–11)
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Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Nehéz látvány a szenvedés látványa. Nehéz elnézni a világ borzasztó tényeit.
Nincs idegen szenvedés. Nincs szenvedés, romba dõlõ emberi élet, amely el ne
vinne valamit a mi életünkbõl is, ami el ne jutna, nyíltan vagy titkos csatorná-
kon, hozzánk is. Nyíltan – amikor látjuk és halljuk, mit kellett embereknek át-
élni, amikor éjszaka felriadunk, hallgatjuk a csöndet, s eszünkbe ötlenek azok,
akik robbanások és lövöldözés zaját hallják ugyanebben az órában. S titkos csa-
tornákon – amikor az okozott kár, a megzavart életek lecsapódnak a mi hétköz-
napjainkon. Jól ismerjük mindezt. Gondoljunk csak a gyökerüket vesztett em-
berek tömegeire, akik egy háború után elárasztják a világot. Vagy gondoljunk a
természet megzavart, meggyötört életére: végül visszaüt ránk minden, amit
mûvelünk vele, s lélegezhetjük be azt a levegõt, amit a meggyötört Földnek már
nem volt ereje megtisztítani.

Mit tehetünk mi, ma?
Mit tehetünk, amikor a szenvedés, a gonoszság ilyen tombolásáról hallunk?

Mit tehetünk különösen ma, amikor a koszovói háború szörnyûségei napról
napra elõttünk lebegnek? Hol van a mi feladatunk? Van ilyen egyáltalán, vagy
csak a tehetetlenség marad nekünk, a puszta részvét vagy némi adomány (nem
mintha lebecsülni akarnám…)?

Azt hiszem, kedves testvéreim, igenis tehetünk valamit, egy ilyen esemény-
sorozatnak igenis szerepe kell hogy legyen a mi életünkben is, önvizsgálatra kell
késztessen bennünket is. Önvizsgálatra, mert nem csak idegen szenvedés nin-
csen, de idegen vétek sincs. Mindaz a gonoszság, szeretetlenség, elvakultság,
gonoszság, gõg, ami például a koszovói háborút okozta, emberi szívekben és
emberi társadalmakban termett meg, nem alapvetõen más szívekben és társa-
dalmakban, mint a mieink. Ha a mélyére nézünk mindannak, ami ezeket a ször-
nyûségeket okozta, olyasmire eshet pillantásunk, ami nem idegen tõlünk sem.

Nem vállalkozhatom arra a mai napon, hogy pontos, bölcs értelmezését ad-
jam mindannak, ami a mai koszovói szörnyûségekhez vezetett. Szomorú feladata
lesz majd a jövõ történészeinek, hogy leírják, hogyan fordulhatott elõ annyi ta-
pasztalat, annyi ellenkezõ elhatározás ellenére ismét ilyesmi a világban. De azért
egy elemet, az identitással, nemzeti hovatartozással és a haza fogalmával kapcso-
latosat valamennyien láthatjuk, érthetjük. Azok az emberek, akik a szerbiai rend-
szert létrehozni engedték, úgy hitték: egy ország – egy nemzet, és semmi más.
S úgy hitték: más nemzetek és más etnikai csoportok érdekeit akár figyelmen
kívül is hagyhatják, az õ gyötrelmükrõl akár meg is feledkezhetnek.

Igénk az identitásról szól, arról, hogy hová is tartozunk.
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Az Újszövetség egésze, de János evangéliuma különösen is, így állítja elénk a
keresztény hívõ létét a világban: úgy élünk itt, mint akik két világ polgárai. Ide-
tartozunk ebbe a világba, mélységes felelõsséggel Isten elõtt ezért a világért, ezért
a hazáért, ezekért az emberekért, akik honfitársaink. És ugyanakkor: máshová is
tartozunk. Más, nagyobb törvények uralma alá tartozunk, nagyobb rend részei
vagyunk. Más, nagyobb reménységünk is van, mint a világé. Más, talán még
mélyebb kapocs is összefûz felebarátainkkal, mint a közös haza, a közös nyelv, a
közös kultúra.

János evangéliumának gyülekezete, az a közösség, melynek a szerzõ ezt az
evangéliumot szavakba öntötte, nehéz, szorongatott helyzetben élõ közösség volt.
Zsidók voltak származásuk szerint, s zsidónak is tartották magukat. Krisztusba
vetett hitüket úgy élték meg, mint népük várakozásának beteljesülését. De a zsidó
nép, mely egy vérbe fojtott forradalom után volt éppen, árulóknak tartotta õket,
az igaz hit és a választott nép elárulóinak. János evangéliumának gyülekezete
azonban tudta, hogy az õ létük, még a szenvedéseik is a népük javát is szolgál-
ják, tanúságtétel Krisztus tanúságtételének folyatásaként a népért s az egész em-
beri világért.

E gondolatot – kiválasztottnak, másnak lenni éppen azért a közösségért, aho-
vá tartozunk – pedig nem máshonnan vette János gyülekezete, mint a héber
Szentírásból, többek között a felolvasott részbõl, Ábrahám elhívásából. Mert mit
ígért az Úr Ábrahámnak? Kiválasztottak lesznek õ és utódai, különleges, egy-
szeri hivatással az emberek sokaságában. S ugyanakkor azt: általa nyer áldást a
föld minden nemzetsége. A neki adott ígéret végül mindenki üdvére lesz.

Ezt a gondolatot teljesíti be végül Péter elsõ levele. Ez a levél egy másik, szin-
tén nem könnyû helyzetben élõ és szolgáló gyülekezethez íratott – hiszen hol is
lenne könnyû az emberi élet. Feladatunk a sokféleség felfedezése. A kölcsönös szolgá-
lat, ki-ki azzal az adománnyal, ami neki adatott. Ekként, így, ha egyek vagyunk, dicsõ-
íttetik meg bennünk a Krisztus, s maga Isten.

Mi itt, Belgiumban, hasonló helyzetben érezhetjük magunkat, mint a Péter által megszó-
lított gyülekezet: kicsiny, egymást támogató közösségek, egymást kiegészítõ sokféleségben.
A világban való jelenlétünkben ezt a kettõsséget érezzük: végsõ elkötelezettséget és mélysé-
ges máshovatartozást. Üldöztetést nem kell megélnünk – de a fájdalmat, amit a kizártság
okoz és a magány érzését talán közelebbrõl ismerjük, mint a legtöbben. Magyarokként kettõs-
hármas elkötelezõdésben élünk – tekintsük ezt különleges ajándéknak és missziónak!

(...)
Folyókon átívelõ nagy hidakat nem építhetünk, terrorcsapatokat nem állítha-

tunk meg. De talán segíthetünk hidat verni két ember között, talán megállítha-
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tunk egy gyûlölettel teli mondatot a saját ajkunkon. Mi, akik olyan sokféle, olyan
sokszoros kötõdésben élünk, felmutathatjuk, megmutathatjuk az egymást gaz-
dagító identitások erejét és szépségét azoknak, akik körülöttünk élnek. És akkor,
mint Ábrahám által, általunk is áldást nyer a föld minden népe. Akkor, mint János
gyülekezete, mi is bizonyságai leszünk Krisztusnak. Akkor, mint Péter levelé-
nek címzettjei által, általunk is megdicsõíttetik az Atya. Ámen.

  

1998. június 13.
Dunaharaszti

Szentháromság ünnepe utáni elsõ vasárnap
„19Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fé-
nyes lakomát rendezett. 20Volt egy Lázár nevû koldus is, aki ott feküdt a gazdag
elõtt, fekélyekkel tele, 21és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztalá-
ról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. 22Tör-
tént pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére.
Meghalt a gazdag is, és eltemették. 23Amint ez a pokolban kínok között gyötrõd-
ve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. 24Ekkor fel-
kiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét
mártsa vízbe, és hûsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrõdöm e lángban. 25De
Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életed-
ben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Õ most itt vigasztalódik, te pedig gyötrõdsz.
26Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik in-
nen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.
27Õ pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el õt apám házához;
28mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy õk is ide kerüljenek, a gyöt-
relem helyére. 29Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hall-
gassanak azokra! 30De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha
a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. 31Ábrahám ezt felelte:
Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem gyõzi meg õket, ha valaki
feltámad a halottak közül.” (Lk 16,19–31)

„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is õben-
ne. 17Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az
ítélet napja felé, mert ahogyan õ van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 18A
szeretetben nincs félelem, sõt a teljes szeretet kiûzi a félelmet; mert a félelem
gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. 19Tehát azért
szeretünk, mert õ elõbb szeretett minket. 20Ha valaki azt mondja: »Szeretem Is-
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tent«, a testvérét viszont gyûlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit
lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. 21Azt a parancsolatot is kaptuk tõle, hogy
aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” (1Jn 4,16b–21)

Gazdag és szegény – hová sorolom önmagam? Valamihez képest – azaz ide is,
oda is tartozunk. Mindkét oldalnak megvan a jelentõsége számunkra.

Nyugodtan számíthatjuk magunkat a gazdagokhoz. A világ kétharmada, há-
romnegyede szegényebb, mint közülünk a legszegényebb. Nekünk az a szegény-
ség, hogy túl sokat kell számolgatni az ABC polcainál, hogy aggódni kell, mennyi
lesz megint egy-egy számla – mások azonban még sohasem láttak belülrõl ilyes-
féle üzletet. Vannak emberek távoli országokban, akik sohasem jutnak hozzá még
egy kevéske tiszta vízhez sem. Vannak emberek – itt, nálunk –, akik nem tudnak
enni adni a gyerekeiknek, akik sohasem vehetnek ajándékot, sohasem hívhat-
nak vacsoravendégeket... És ami nem egyszerûen pénz, mégis a mi vagyonunk:
megbecsültség, tekintély, mûveltség, magabiztosság... Bizonnyal számíthatjuk
magunkat a gazdagok közé.

És nem idegen a világunktól a gazdag közönye sem. Rá is kényszerülünk...
Megerõsít ezer nyilatkozat, vélemény, amely a szegények felelõtlenségérõl, lé-
haságáról próbál meggyõzni. És valóban, valószínû, hogy ha egy most polgári
jólétben élõ ember hirtelen teljesen földönfutó szegénnyé válna, nem egészen
úgy élne, mint aki a szegénység, a kiszolgáltatottság világában nõtt fel. De ép-
pen ez az: õk ott nõttek fel! Ha felelõs valaki a saját szegénységéért, akkor mi is
felelõsek vagyunk vele együtt. Azt mondják: õk a hibásak, nem tanulnak, nem
dolgoznak, elisszák a pénzüket... De: én viszonylag sokat olvastam, jól tanultam
világéletemben. Ha intézetben nõttem volna fel, bizony, éppen hogy az általá-
nos iskolát, ha elvégeztem volna – mert nem vittek volna szemorvostól szem-
orvosig, míg a speciális szemüvegemet megkaptam, hanem belenyugodtak vol-
na, hogy alig tud olvasni, utál tanulni...

Él a mi világunkban a gazdagok gõgje, és besorolja az embereket a pénz, a
fogyasztás. Az utazási irodáknak nem vagyok érdekes – mert nem keresek ele-
get... Ez a szemlélet nem marad hatástalan egyikünkre sem. És ezért minden
gazdagságot, még a legnagyobbat is, a félelem kíséri. (…)

A szigorú figyelmeztetés senkire sem hat, senkire sem hatott soha. Nem tu-
dunk valakit rábeszélni az irgalomra, a felelõsségérzetre mások iránt, fenyege-
téssel sem, lelkére hatva sem. A szívtelenség, irgalmatlanság – a mi irgalmatlan-
ságunk is – mindig a félelembõl ered. Hogy lemarad az ember, hogy elveszti a
biztonságát, hogy lecsúszik...
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Ezzel a félelemmel a tökéletes szeretetet állítja szembe János apostol. Az Is-
ten szeretetét irántunk, amellyel biztonságérzetet ad nekünk a világ dolgai közt:
nem veszhetünk el. Amellyel örök értéket ad nekünk a sokféle értékbesorolá-
sunk között – annyi vagyunk, amennyire Õ értékel minket: neki végtelenül drága
teremtmények, akikért Fiát adta.

Ez a szeretet aztán formálhatja az egész világról való tudásunkat. A példázat-
ban Ábrahám azt mondja: nem lehet, hogy valaki a halálból feltámadjon, csak
azért, hogy az emberek keményszívûségét összeroppantsa, és új életre hívja õket.
Valójában azonban ez megtörtént. Isten ezt is megtette a kedvünkért. Ezért hív-
hat minket, gazdagokat, a mai ige megtérésre, irgalomra, emberségre. Arra, hogy
ne a mások hibáit keresgéljük a nyomorúságuk mögött, hanem a saját felelõssé-
günket lássuk meg, s tenni tudjunk, jó szívvel, örömtelien.

(...)
  

2000. július 16.
Leuven

 Jézus családjának tagjaként – jel a világ számára
„20Azután hazament, és ismét összegyûlt a sokaság, úgyhogy õk még enni sem
tudtak emiatt. 21Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják,
mivel azt mondták: magán kívül van. 22Az írástudók pedig, akik Jeruzsálembõl
jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedel-
mének a segítségével ûzi ki az ördögöket. 23Jézus odahívta õket, és példázatok-
ban szólt hozzájuk: »Hogyan ûzheti ki a Sátán a Sátánt? 24Ha egy ország megha-
sonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország; 25és ha egy háznép hasonlik
meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg. 26Ha tehát a Sátán önmaga el-
len támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem
vége van. 27Viszont senki sincs, aki egy erõs ember házába hatolva el tudná ra-
bolni annak javait, ha csak elõbb meg nem kötözi azt az erõs embert; akkor kira-
bolhatja a házát.« 28»Bizony, mondom néktek, minden bûn meg fog bocsáttatni
az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak, 29de ha
valaki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes ma-
rad bûne miatt örökké.« 30Azt terjesztették ugyanis, hogy tisztátalan lélek van ben-
ne. 31Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és
hívatták õt. 32Körülötte pedig sokaság ült, és szóltak neki: »Íme, anyád, a fivéreid
és nõvéreid odakint keresnek téged!« 33De õ így válaszolt nekik: »Ki az én anyám,
és kik az én testvéreim?« 34És végignézve a körülötte körben ülõkön, így szólt:
»Íme, az én anyám és az én testvéreim. 35Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én
fivérem, nõvérem és az én anyám.«” (Mk 3,20–35)
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Szeretett Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Nagy öröm számomra, hogy beszélhetek hozzátok ma reggel, és megoszthatom
veletek az evangélium üzenetét. Mielõtt a fõ textusra térnénk – mint tudjátok,
bibliakutató vagyok, így aztán sok szakaszt szeretnék felolvasni különbözõ köny-
vekbõl –, imádkozzunk, hogy szívünk és elménk nyitott legyen Isten üzeneté-
nek befogadására.

Jöjj, Szentlélek, Teremtõje és Megújítója mindeneknek, jöjj hozzánk ma, hogy
tüzed olvassza fel bennünk a gátakat, szellõd tárja ki a zárt ajtókat lelkünkben,
és erõd formáljon közöttünk megértést és közösséget. Add meg Isten igéjén
keresztül mindenkinek, amire szüksége van: hitet a keresõnek, gyógyulást a
megsebzettnek, új elhívást a megfáradtnak, megerõsítést a kicsinyhitûnek és veled
való igazi közösséget mindannyiunknak. Ámen

A mai prédikáció témája: Jézus körül, Jézusban egy családdá lenni.
Micsoda megtiszteltetés ez, Jézus családtagjának lenni! Hiszen ezt halljuk: mi

vagyunk a fivérei, nõvérei és anyja, a hozzá legközelebb állók, akik bizalmas,
meleg kapcsolatban lehetnek vele. Másutt ezt olvassuk: Egyszer egy asszony a
tömegbõl felemelte a hangját, és így szólt: „Boldog az az anyaméh, amely téged
hordozott, és boldogok azok az emlõk, amelyek tápláltak!” Megértem ezt az
asszonyt, aki arra vágyott, hogy az általa átélt legbizalmasabb és leggyengédebb
kapcsolatban lehessen Jézussal: olyan kapcsolatban, mint egy anya az újszülött
csecsemõjével. De Jézus ezt válaszolta: „De még boldogabbak azok, akik hall-
gatják az Isten beszédét, és megtartják.” Egyszer lemásoltam egy nagyon szép
kazettát, amely Jézusról, mint Urunkról és Testvérünkrõl szól. Mindig, mikor
hallgatom, megerõsödöm, és átmelegíti a szívemet, hogy hallhatom és mond-

Kézdy Péterrel, közös barátaik esküvõjén, 2002-ben
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hatom: igen, õ a testvérem. Milyen kiváltság ez, hogy elhívott minket fivérének,
nõvérének és anyjának!

Ez az elhívás egyben azt is jelenti, hogy egymással is családot formálhatunk
Jézus körül. Mi, keresztények, olyan közel lehetünk egymáshoz, mint valódi
testvéreink, a hozzánk legközelebb állók.

Az Újszövetség legtöbb könyvében a gyülekezettel, a keresztény közösséggel
kapcsolatban sok olyan kifejezést használnak, amely a család fogalomkörébe tar-
tozik. Egymást így szólítják: „testvérem a Jézus Krisztusban”. Pál írja: ”Nem azért
írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint
szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban,
atyátok azonban nincs sok: mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a
Krisztus Jézusban.” (1 Kor 4,14–15) A keresztény gyülekezet Isten „háza népé-
nek” tekintette magát. „Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félje-
tek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: «Abbá, Atya!» Maga a Lé-
lek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei
vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örökös-
társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsõül-
jünk.” (Róm 8,15–17) János leveleiben „gyermekeimnek” szólítja keresztény
társait. Jézus maga is sokszor szólítja az embereket így: „lányom”, „kedves leá-
nyom”, „gyermekem”.

Valamennyien megtapasztalhatjuk ezt, és én nagyon boldog voltam, amikor
itt, Leuvenben is átélhettem ezt a tapasztalatot. Hatalmas ajándék és öröm, hogy
az Úr nem csupán arra hív el minket, hogy keresztények legyünk, akik az õ aka-
rata szerint élünk, hanem mindig ad társakat is a követésben, testvéreket is ren-
del mellénk. Olyan ajándék ez, amiért nem gyõzünk hálát adni minden nap.
Hiszen mennyi jó dolgot kapunk ezen testvérség által. Csak nézzünk végig ezen
a közösségen ma: mindenki mosolyog és boldog, mert Martine visszatért Ni-
gériából. Vagy: nekem nincs egyéves gyermekem, és a családomban sincs most
éppen ilyen korú csecsemõ, a múlt héten mégis úgy ünnepeltem, mintha len-
ne. Csodálatos az a tudat, hogy megoszthatjuk az örömünket testvéreinkkel.

De segíthetünk is egymásnak, amikor terheket kell cipelni. Emlékszem egy
vasárnapra – az elsõ leuveni hónapom volt. Az offertórium kezdetekor kinyi-
tottam a táskámat, és észrevettem, hogy nem hoztam magammal pénzt. Oda-
fordultam a mellettem ülõ diákhoz, akit alig ismertem, és megkérdeztem, hogy
tudna-e kölcsönözni nekem. Õ félreértette a kérdést, azt hitte, valóban nagy
pénzszûkében vagyok, és ezt mondta: „Most épp nincs nálam több pénz, de dél-
után tudok adni, semmi gond…” Milyen jólesett ez nekem! Igazán jó volt tud-
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ni, hogy egy nap, ha szükség lenne rá, valóban odamehetnék ehhez a testvérem-
hez, és megkérhetném, hogy segítsen. Jelzés volt ez nekem, hogy itt, Leuven-
ben, a családom és a régi barátaim nélkül is itthon vagyok, nem vagyok egyedül.

Valóban, Isten a kezdet kezdetétõl úgy kívánta, hogy az emberek családban
éljenek, támaszkodjanak egymásra, segítsék és támogassák, szeressék egymást.
A teremtéstörténet nagyon világosan beszél errõl: nem jó az embernek egyedül
lenni. Úgy teremttettünk, hogy szükségünk van egymásra. Tehetségeink és ké-
pességeink csak emberi közösségben találhatják meg az útjukat. Mindannyiunk-
nak vannak gyengeségeink, hajlamosak vagyunk erre vagy arra a bûnre. Ezeken
túlléphetünk, tanulhatunk a gyengeségeinkbõl, azáltal, hogy megértjük õket. De
senki sem képes ezt egyedül megtenni: testvéreinkre van szükségünk, hogy
növekedjünk és épüljünk a Krisztusban.

Édesanyám egyetlen gyerek volt, édesapámnak is csak egy húga volt, jóval fia-
talabb nála. Tudom, hogy mindketten nagy-nagy családot akartak, hogy legyen
testvérünk, sõt, meghívtak más gyerekeket is, a szomszédságból, a gyülekezet-
bõl, baráti családoktól, így aztán igazán átélhettük a testvérek minden örömét.
Nagyon hálás vagyok nekik ezért.

Itt most sokan furcsán érezhetitek magatokat. Valóban olyan csodásak lenné-
nek a mi családjaink, hogy modellül szolgálhatnának az Úristen egyháza számára?
A család valóban mindig a kölcsönös támogatás, törõdés, szabadság és szeretet
helye? Nem kapunk-e néha mély sebeket a családunkban, és nincsenek-e cson-
ka és megnyomorító családok is? Nincsenek-e olyan emberek – talán itt, közöt-
tünk is –, akiknek komoly harcokat kellett megvívni a családjukkal, mikor úgy
döntöttek, hogy Jézus követõi lesznek?

Mások talán más miatt érzik most furcsán magukat. Olyan szakaszt olvastam
fel, amely igen kritikus a családdal kapcsolatban, erre a család himnuszát hozom
ki belõle? A szakaszban, melyet felolvastam Márk evangéliumából, megtalálhat-
juk mindazt a családi problémát, amivel mi vagy a körülöttünk élõk küzdenek.
Ebben a történetben Jézus családja egyáltalán nem mûködik jól. Azt gondolják,
megõrült, és legjobb lesz most rögtön hazavinni õt. Amit Jézus mond, csodála-
tos ígéret mindannyiunk számára, de egyben éles bírálat a földi családdal szem-
ben. Távolságot tart, és megtagadja a családi tanács akaratának teljesítését.

Hiszek abban, hogy a keresztény közösségnek családként kell mûködnie. De
a család – mint minden más emberi intézmény – kifordulhat, elferdülhet a bûn
miatt. A mai családok nem olyanok, amilyet Isten a teremtéskor elképzelt. Ami-
kor Jézus családnak szeretne látni bennünket, és testvéreinek szólít, akkor más-
féle családra gondol. Olyanra, ami jel a világban, meghívás Isten minden gyer-
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meke számára, hogy másképp éljen, olyan családra, mely világosan megmutat-
ja, hogy milyennek szeretné Isten a családokat látni.

Három olyan pontra szeretnék rávilágítani, ahol a legtöbb földi család beren-
dezkedése elüt attól, amit Isten elképzelt. Ebben a három dologban az Úristen
gyülekezetének különbözõnek kell lennie a földi családoktól, hogy mindenki
megértse: így is lehetne, és így kellene, hogy legyen. Ez az Úristen akarata min-
den család számára.

Hierarchia és hatalom
Az elsõ szempont a hatalom és a hierarchia kérdése. Világunk úgy van beren-
dezve, hogy az erõsek diktálnak, és a gyengéknek alá kell vetni magukat az erõ-
sebbek akaratának. A jobb tanulót, aki többet tud dolgozni, és gyorsabban jár az
agya, jobban megbecsülik, mint a lassabbat. Az erõsebb cégek, melyeknek na-
gyobb tõkéjük és jobb összeköttetéseik vannak, elszívják az üzleti lehetõségeket
a kisebbek elõl. A gazdagabb országok szabják meg az árakat, a törvényeket, a
tõzsdei árfolyamot, a szegényebbek pedig csak fizethetnek és fizethetnek nekik.

Hogy van ez a családokkal? Családunkon belül mindenkinek különbözõ fel-
adata és felelõssége van, és néha valóban a hatalom eszközével is kell éljünk ahhoz,
hogy gyermekünket megvédjük a veszélytõl. De néhány családban az erõsek nem
azért használják az erejüket, hogy megvédjék és szolgálják a gyengét. Nemrégi-
ben beszélt nekem valaki egy családról, ahol az apa elrabolta a gyerekeket az
anyától, ezzel terrorizálva õt. Milyen rosszul használta a szülõi hatalmát! Micsoda
ördögi logika ez, eszközként használni kicsiny gyermekeket, nem gondolva éle-
tükre és lelkük békéjére! Ez talán egy szélsõséges példa, de hány és hány olyan
szülõ van, aki nem hallgatva a gyerekek szavára és kívánságára, a saját vágyait
erõlteti rájuk? Valóban nehéz néha elfogadni és tolerálni, mi több, bátorítani a
gyermek elképzelését, ha különbözik a miénktõl.

Tudjuk, hogy a gyülekezet tagjainak különféle szerepük és felelõsségük van.
Egyikük az istentiszteletet tudja vezetni, másikuk az éneklést, a harmadik ki tudja
takarítani a templomot. Egyesek a gyülekezet vezetõiként döntéseket hoznak,
mások csak tapasztalják ezek következményeit. Mindig nagy a kísértés, hogy
ezeket a különbségeket érték és fontosság szerinti különbségnek tekintsük. Ta-
lán ebben a közösségben nem olyan nagy a kísértés, hiszen a templom takarítá-
sára is legalább egy filozófus bölcsészdoktort igénylünk, de azért értitek, mirõl
beszélek. Egész világunk úgy van berendezve, hogy az erõsebbet magasabbra
értékeljük. Nem könnyû elfelejteni ezt a logikát, megszabadulni tõle a templom-
ba lépve.
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Mai igénk arról beszél, hogy Jézus testvérei és anyja vagyunk, de érdekes
módon nem szól az apáról. Azt hiszem, gondoljátok, hogy miért: mert közössé-
günk atyja elsõsorban Isten. De egyben azt is jelenti ez, hogy Jézus családjában
senkinek sem lehet olyan hatalma a többiek fölött, mint Jézus korában egy zsi-
dó családban a családfõnek.

Amikor a tanítványok a mennybéli királyság felépítésérõl kérdezték – és ter-
mészetesen különösen a saját leendõ helyzetükrõl, „helyezésükrõl” érdeklõd-
tek –, Jézus így válaszolt nekik: „Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmei-
nek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem
így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgá-
tok; és aki elsõ akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája.” (Mk 10,
42–44) „Jézus odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította és ezt mondta: «Bi-
zony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis-
gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát,
mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.” (Mt 18,3–4)

Ez az a logika, amelyet el kell sajátítanunk, és követnünk kell a gyülekezet
közösségében. Ez az a logika, melyet magunkkal kell vinni és megmutatni a kinti
világban, a családban és a közösségekben, melyeknek tagjai vagyunk.

Férfiak és nõk
A második pont, ahol az Isten egyházának különbözni kell világunk berendez-
kedésétõl, és világítania kell a népek számára, az a férfiak és nõk közötti viszony.
A szenvedés és fájdalom az egekig kiált. Mindannyian tudjuk ezt, mind tudnánk
sorolni a példákat, mesélni történeteket, melyek körülöttünk élõkkel estek meg.
Az elmúlt hetekben sokat hallgattam a hazám népzenéjét. Egy sor különösen
megütött: egy apa panasza, aki a lányát „karján felneveli, szárnyára ereszti – és
csak távolról nézi, hogy más szidja s veri”. Azt gondoltam: milyen kultúránk van,
milyen társadalmi berendezkedésünk, ha még a dalok és történetek is azt sugall-
ják, mindez normális, természetes, ha még egy apa sem védheti meg a saját lá-
nyát a családon belüli erõszaktól? Tudom, hogy mindez kultúránként, társadal-
manként változó. De mégis: általában igaz, hogy a nõk világszerte sokkal többet
dolgoznak, ennek ellenére kevesebb hatalommal, vagyonnal és befolyással ren-
delkeznek, kevesebb megbecsülésben részesülnek.

Jézus a mai igében azt mondja: „Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivé-
rem, nõvérem és az én anyám.” Figyeljünk most ezekre a szavakra: a nõk mi-
csoda megbecsülése van bennük! Milyen természetes egyenlõség! Ahogy Pál írja:
„Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs fér-
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fi, sem nõ, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)
Ez volt az elsõ keresztény közösségek valósága, mert magától Jézustól tanulták.
Jézus arra hív minket, hogy családot alkossunk körülötte – az egyenlõség csa-
ládját.

Ó, kedves testvéreim, a nemek egyenlõségének ügyét tekintve igencsak szé-
gyellhetjük magunkat. A múlt héten itt volt közöttünk Ngozi – egy asszony, aki
mindennél jobban vágyik szolgálni az Urat –, de legnagyobb bánatára nem szen-
telhetik fel, mert nõ. Az egyházak néha feladják az Úrhoz való kötõdést, és a világ
logikájához igazodnak. Sokszor nem világítjuk meg az utat a népek elõtt, hanem
elrejtjük a lámpást a véka alá.

Nyitottság
A harmadik dolog, amely megkülönböztetheti Isten családját a mai családoktól,
az a nyitottság.

A családok, még a meleg légkörû és többé-kevésbé boldog családok is sokszor
egészen zártak. Vannak emberek, akik a családon kívül keményen küzdenek
másokkal, szívtelenül könyökölnek, és mindazt a lágyságot, kedvességet és gyen-
gédséget, ami bennük van, a családjuk 3, 5 vagy 10 tagjának tartják fenn. Vannak
családok, ahová sosem juthatsz be. Meglátogathatod õket, talán nagyon udva-
riasak és kedvesek, de sohasem érezheted magadat otthon náluk. Olyan erõsek
a falak, hogy még a menyek-võk, sógorok-sógornõk sem érezhetik magukat iga-
zán a szûk család részének. Vannak emberek, akik igazán jó szülei a saját gyere-
küknek, azonban soha, de soha nem fogadnának be egy idegen gyereket. És ez
nem jó, még a család tagjainak sem. (…)

A templom, a gyülekezet is harcol a bezáródás kísértésével. A templom lehet
zárt ökumenikus szempontból, ha lenéz más felekezeteket. Lehet zárt az újon-
nan jöttek iránt. Az itteni (leuveni) közösség különleges és bizonyos értelem-
ben szerencsés – szinte mindenki újonnan jött. De mégis, nagyon nehéz min-
den gyülekezetnek valóban nyitottnak lenni az újra – elfogadni azt, és késznek
lenni, hogy változzunk általa. Nem csak a felszínen: jöhetsz. Hanem olyan ér-
telemben is, hogy hozhatod, ami vagy. Lehetsz olyan, amilyen vagy – egy csa-
ládban velünk.

Figyeljünk újra az igére! Jézus nem azt mondja, hogy ti, akik itt vagytok, lesz-
tek az én új családom. Vagy ti, a tizenkettõ, léptek a rokonaim helyébe. Nem.
Jézus azt mondta: „Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nõvérem és
az én anyám.” Teljes nyitottság ez. Ha valaki ebben a pillanatban Jézushoz köti
az életét, az is teljes jogú tagja lesz a családnak.
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A keresztény misszió talán legnehezebb feladata a nyitottság. A világunk más-
képp mûködik. De a nyitottság hordozza a legnagyobb ígéretet, mert a ma ke-
resztény közössége a holnap teljességéért van, az Isten országáért, minden em-
ber számára.

Fordította: Szabó Cecília

  

2002. augusztus 11.
Apáca

Halld meg Nátán szavát – légy Nátánná magad is!
„1Az ÚR elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki: Volt
egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. 2A gazdagnak igen sok juha
és marhája volt. 3A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen
vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nõtt fel nála. A falatjából evett, pohará-
ból ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. 4Egyszer egy utas
érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy
elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és
azt készítette el annak, aki hozzá érkezett. 5Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az
ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: Az élõ Úrra mondom, hogy halál fia az az
ember, aki ezt tette! 6A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és
mivel könyörtelen volt. 7Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: Te vagy az az ember!
Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Én kentelek fel Izráel királyává, és én mentette-
lek meg Saul kezébõl. 8Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad
feleségeit. Neked adtam Izráel és Júda házát is. És ha ezt kevesellted volna, még
sok mindent adtam volna neked. 9Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél
olyat, ami nem tetszik neki?! A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a felesé-
gét feleségül vehesd; õt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével!
10Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól, mivel megvetettél engem, és
elvetted a hettita Úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.” (2Sám 12,1–10)

„13Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt
Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg. 14Mivel azonban ezzel
a tettel okot adtál az ÚR ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a
fiadnak, aki született neked. 15Ezután hazament Nátán.” (2Sám 12,13–15a )

Keresztény Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Bûnbánatra szólító, kemény igét hallottunk. Bûneink felismerésére, tükörbené-
zésre hív. Beleborzong az ember, hogy milyen lehetett ez a jelenet.

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK



72 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

Hogy a végérõl kezdjük: bûneink veszedelmérõl, súlyáról. Dávid király csak
egy új szeretõt szerzett, aztán, amikor baj lett volna belõle – emlékezünk, Betsabé
terhes lett, s a férje már hosszú hónapok óta volt a háborúban – valamiképpen
helyre kellett üsse a dolgot, így kisebb vétekbõl egyre nagyobba jutott. De végül
is, gondolhatja Dávid, csak egy kis hamisságot követett el, olyasmit, aminek más
királyok talán sokszorosát is megteszik. Mit számít ez az ország nagy ügyeihez
képest? Ki fog már emlékezni két-három év múltán Úriásra? Vétkek vannak itt
is, ott is, egy nagy király életében is elõfordulnak, ahogy ha fát vágnak, forgács is
esik, nem?

Nátán azonban rádöbbenti, hogy nem kis dolog az, amit elkövetett. A hazája
sorsát, az élete munkáját, s a saját gyermekét sodorta veszélybe vele. Nem fog
eltávozni Izraelbõl a kard és a háborúság, a belsõ viszály soha. Dávid aljas csel-
vetést, árulást és erõszakot használt föl a célja érdekében, s ennek soká fogja inni
a levét az egész nép. Nincs olyan rossz, mondja ez a történet, amit rejtekben el-
követhetnénk, s a következményei ne jutnának vissza mihozzánk. Ami gonoszat
az ember a lelkek falára fölír, bevés, azt is olvashatja azután élethosszan. A saját
nagy céljait sodorja veszélybe vele, az igazi, fontos ügyeket, amelyekre az életét
tette. Sõt, a saját gyermekei életét, boldogságát. Dávid és Betsabé elsõ gyerme-
kük életével fizettek azért a bûnért, amit Dávid elkövetett.

Keserves igazság ez: a vétkeink sokszor a gyermekeinken ütnek nagyot. Ön-
pusztító életet élünk, csak hogy nekik könnyebb legyen, s egyszer majd azt lát-
juk, hogy ránk néztek, tõlünk tanultak, s már fiatal korukban tönkreteszik az
egészségüket. Egy jó barátnõmnek mondtam nem egyszer: betegre gyötröd ma-
gad, a férjed és a három kisfiad körül minden, de minden munkát elvégzel,
magadnak annyira sem jut, hogy egy sort olvassál, egy félórát beszélgessél vala-
melyik barátoddal. Az egész világot megnyered talán, de a lelkedben kárt val-
lasz. S ami még rosszabb: majd a menyeid megköszönik neked, hogy a fiaid még
a saját ruhájukat sem tudják összehajtogatni. S ha majd ilyen apró dolgokkal ront-
ják el a házasságukat, már késõ lesz nekik magyarázni.

Bizony csúful visszaütnek a vétkeink, s éppen oda, ahol nagyon fáj nekünk.
Ha Isten bûnbánatra és új életre hív, nem önmagáért teszi, nem szigorból, nem
keménységbõl, hanem féltõ szeretetbõl. Azért, hogy segítségünkre legyen, meg-
mentsen a ránk visszaháramló rossztól.

Hogyan ébresztette rá Dávidot Isten az õ bûnére?
Szempontváltással: ne a magad történetét nézd, de a két szomszéd emberét. Ne a ma-

gad történetét, hanem Dávidét: Te vagy az az ember.
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Vannak ismerõs vétkeink, amelyek nyomják a lelkünket, de úgy hisszük, Isten elõtt el-
rejthetnénk. És vannak vétkeink, amelyekrõl nem tudunk. Példa rá az az ember, aki küzd,
hogy minden kis hibát kiirtson a munkáját illetõen, s közben nem veszi észre, hogy a há-
zastársa, akinek valamikor egy életre szóló szerelmet, törõdést, társat ígért, csak senyved
mellette, és õ hétszámra meg sem kérdezi, hogy s mint van.

Gondoljuk végig egyik este életünket egy másik ember szemével! És imádkozzunk: is-
mertess meg, Istenem, vétkeimmel! (...) Adj nekem egy Nátánt, valakit, aki elém áll, s
megmondja, mi a hibám, mi a baj velem, hol rontom el! Vagy ha nem is mondja meg egé-
szében, de legalább közelebb visz az igazsághoz, hozzáteszi az én tudásomhoz a magáét.
S adj nekem nyitott szívet, hogy ezt a segítséget el tudjam fogadni!

Legyél Nátánja a másiknak! Igen nehéz, amit Nátán vállal: bemenni a király elé
egymaga, és szemébe mondani az igazat. Vállalni a kockázatot: lehet, hogy azon-
nal félretesz, a rokonaim talán még meg se tudják, hol találják a testem. Tudva,
hogy akármi is lesz, neki továbbra is Dávid marad a királya. Kérni tõle ezt vagy
azt, ország ügyeiben szólni: továbbra is ezzel az emberrel kell.

Könnyebb, ezerszer könnyebb lenne nem szólni a királynak. Elrágódni a dol-
gon, megvetni Dávidot, úgy nézni rá, mint Úriás gyilkosára, de csendben ma-
radni, legfeljebb néhány ismerõsének tenni egy-egy megjegyzést.

Ha az elõbb mind meggondolhattuk, mi az, amit egy Nátán ma a szemünkbe
mondhatna, most biztos vagyok benne, hogy kinek-kinek van, ami eszébe jus-
son, amit nem mondott meg… Pedig: „ha valaki látja a testvére vétkét, s elnézi,
bûne az annak.” Ha valakire a közelmúltban elmondtuk magunkban tízszer is,
micsoda ostobaságokat, milyen nagy rosszat követ el, s egyszer se vitt rá a lélek,
hogy a szemébe mondjuk: most mindaz a rossz, amit elgondoltunk róla, a mi
fejünkre száll vissza. Keservesen nehéz keresztényi, testvéri kötelesség ez. Ná-
lunk nagyobb hatalmú embernek, akitõl tarthatunk is, vagy velünk egy szinten
állónak, barátnak, ilyen-olyan munkában társnak. Szavakká formálni, mégpedig
úgy, hogy a másik értsen is belõle. Nátán bölcsessége: példázattal áll elõ, irodal-
mi remekkel. Ismeri Dávidot, azt, ami jó benne, az igazságérzetét, azt, hogy fel-
karolja a szegényt és gyengét, s efelõl közelíti meg. A benne levõ jón keresztül
juttatja el arra, hogy a bûnét felismerhesse. A mi Dávidjaink jó oldalát, erõssé-
gét kell megkeresni. És vállalni a kockázatot, a kínos helyzetet, a nehézséget.
Nézni a nagyobb kockázatot, nagyobb veszélyt: ország sorsa, közösség sorsa,
gyermekeinek sorsa, üdvösség. Talán két jó barátom barátsága múlik az õszinte-
ségemen, a bátorságomon. Talán hogy ne menjen félre, fúljon italba, egyéb rossz-
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ba egy rokonom sorsa. Megtalálni a pillanatot, amikor van egy kis nyugalom,
közös munkavégzés során, egyéb során. Megtalálni az alkalmas lelkületet, s a
szavakat, hogy ne a bántást érezze a másik, hanem a felelõsségteljes, aggodalmas
szeretetet. Imádkozni, hogy menjen. Nátán nem merte volna a maga erejébõl:
Isten indította, segítette, adta a szájába a szavakat.

Gyere, barátom, állj oda velem a tükör elé! – az ember maga is fél, mit láthat.
Pedig a tükörben fejünk felett egy jel: Isten kegyelmes szeretetének jele.

  

2001. augusztus 19.
Apáca

Az igazi templom
„1Ezt a parancsot kapta Jeremiás az ÚRtól: 2Állj az ÚR házának kapujába, és így
hirdesd ott az igét: Halljátok az ÚR igéjét, júdeaiak mind, akik bementek eze-
ken a kapukon, hogy leboruljatok az ÚR elõtt! 3Így szól a Seregek Ura, Izráel
Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen
a helyen tartózkodjatok! 4Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: az ÚR temploma,
az ÚR temploma, az ÚR temploma van itt! 5Mert csak ha igazán megjobbítjá-
tok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között,
6ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem onto-
tok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására: 7akkor
megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet õsei-
teknek adtam, öröktõl fogva mindörökké. 8Ti hazug szavakban bíztok, amelyek
semmit sem érnek. 9Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a
Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. 10Azután
idejöttök, és megálltok elõttem ebben a házban, amelyet az én nevemrõl nevez-
tek el, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! De azután ugyanazokat az utálatos
dolgokat követitek el.” (Jer 7,1–10)

Keresztény Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Igen kemény szavak hangzottak el a mai vasárnapra kirendelt alapigében. Ke-
mény és keserû szavak. Jeremiást odaállítja az ÚR a templom kapujába, és õ ezt
kiáltja a befelé igyekvõknek: „Felesleges, sõt rossz, amit tesztek! Nem kedves az
istentiszteletetek az ÚR elõtt, utálatosak az áldozataitok! Semmit sem ér, hogy
jöttök, imádkoztok, és az mondjátok: megszabadultunk! Jobb lenne, ha ide sem
jönnétek, mert utána ismét ugyanazokat a bûnöket követitek el, s az áldozatok,
melyeket nekem hoztok, hamisságból, csalásból, a szegények megkárosításából,
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özvegyek és árvák kifosztásából erednek, így jutottak a birtokotokba! Rablók
barlangjává teszitek a házamat, ahová gonoszul szerzett zsákmánnyal érkeztek!”

Igen kemény szavak ezek. Igehirdetésre készülve vívódtam: mit is tegyek? Ha
nagyon megszeppen a gyülekezet, lelkére veszi ezt a szigorú üzenetet, talán jövõ
héten üres lesz a templom! Finomítsam-e, enyhítsem-e magyarázattal a felol-
vasottakat? Vagy válasszak-e másik igét, ahogy erre lehetõség is van? Mégis, azt
gondolom, nem lenne helyes ennek a kemény igének az üzenete elõl megfuta-
modni. Szentírásunk szavai ezek a kemény szavak, és egyházunk sok-sok gyü-
lekezetében hangzanak fel ma a szószékeken. Tegyük hát ki magunkat mi is az
üzenetének!

Tegyük ki magunkat az üzenetének azért is, mert nem a templom szereteté-
nek hiánya mozgatja Jeremiást, amikor a templom ellen szól, hanem éppen an-
nak nagy szeretete. Azt akarja, hogy Jeruzsálem, Izrael s benne az Úr temploma
az legyen, amire elhívatott: ezért a keménység. Az Úr azt a megbízást adta neki:
pusztíts és rombolj, építs és plántálj! Mielõtt elültetnéd a jót, pusztítsd el a gyo-
mot, ami felverte Isten templomát!

S az evangéliumban hallottuk, hogy Jézus ugyanígy cselekszik. A szelíd, ir-
galmas Jézus életének talán legkeményebb cselekedete volt, mikor a templomot
megtisztította, kötélbõl font ostorral kergette ki a bikákat, juhokat, a pénzváltók
asztalait pedig felborogatta. S ebben az órában éppen Jeremiás felolvasott szava-
it idézte: „Megíratott: az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti
pedig rablók barlangjává tettétek!” Mondta ezt – „imádság háza minden nép
számára” – azért is, mert a hely, amelyet a kalmárkodással a templomban elfog-
laltak, a pogányok udvara volt, az a hely, ahová a nem izraelita származású, de
Istenre szomjazó, Istenre vágyódó emberek bemehettek imádkozni. A fõpap-
nak azonban mit sem számított ezeknek az embereknek az ínsége, piactérré vál-
toztatta az õ imádságaik helyét. Jézus lángoló haraggal fordul ez ellen. Megtisz-
títja a templomot – éppen azért, mert olyan drága neki, mert igazán szereti, s
tudja, milyen nagy dolgoknak lehet a kiindulópontja az Isten hajléka.

Milyen hát az igazi templom, milyennek akarja Isten az õ házát? Milyennek
akarja ezt a mi evangélikus keresztény egyházunkat és ezt az apácai templomot is?

Mai igéink három fontos szempontot mutatnak meg nekünk. Három olyan
dolgot, amihez hozzá kell mérnünk a mi templomunkat, s mindenkinek az ide-
jövetelét, az egyházhoz való viszonyát egyenként is. E három dolog egy közös
kulcsszóban fogható eggyé: nyitottság. A templom – Jeremiás szerint és Jézus
szerint is – nyitott hely kell, hogy legyen.
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Nyitott kell legyen a templom elsõként a világra, a világ problémáira. Az Is-
ten házának olyan helynek kell lenni, ahová a terheinket, a gondjainkat és az örö-
meinket magunkkal visszük. Ahol a gondolatainkat és kérdéseinket megvitat-
juk, bibliaórán vagy más gyülekezeti alkalmakon, meggondoljuk az igehirdeté-
sen keresztül, elmondjuk imádságainkban. Semmit sem ér, mondja nekünk
Jeremiás, ha imádkozunk, de a minket igazán feszítõ gondot rejtegetjük az Úr
elõtt. Azt is jelenti ez, hogy nincsen olyan téma, olyan dolog, melyrõl Istennel
nem volna szabad beszélnünk. Nincs olyan dolog, mely méltatlan volna a figyel-
mére, s nincs, ami illetlen vagy alkalmatlan lenne arra, hogy segítségül hívjuk
hozzá az Isten nevét.

Olyan gyülekezetekre van szükség s olyan egyházra, mely nyitott a világra, az
emberekre, a jelenségekre és problémákra. Gondolkodó és beszélgetõ gyüleke-
zetre van szüksége az Istennek, mely vele együtt munkálkodik a világ jobbításán.

Másodszor, a templomnak nyitottnak kell lennie a világra, nem csak úgy, hogy
ide behozzuk mindazt, amirõl az életünk szól, hanem azért is, hogy kivigyük
innen az Isten üzenetét. Jeremiás azt mondta a kortársainak: nem templom az,
mely csak a hét egy napjára, néhány órájára változtatja meg az életünket. Ha
valóban Isten háza Jeruzsálem temploma, akkor áthatja hétköznapjainkat, éle-
tünk terét megszenteli.

A mai vasárnap a papi kalendárium szerint Izrael-vasárnap is, az imádságban
külön is meg fogunk emlékezni Izrael népérõl, annak békéjérõl. Bizony, Jeru-
zsálemnek nem csak a kétezer-hatszáz év elõtti, Jeremiás-korabeli helyzete intõ
példa elõttünk, de a mai is. Az utóbbi hetekben szinte minden nap hírt adott a
sajtó egy újabb merényletrõl, gyilkosságról, nõk, gyerekek erõszakos és értelmet-
len haláláról. S történik mindez egy városban, melynek minden köve, minden
háza szent. Tele van templomokkal Jeruzsálem régi városrésze. Az ember járja
az utcákat: itt született Mária, itt gyógyította meg a 38 éve béna embert Jézus, itt
szerezte zsoltárait Dávid, itt költötte el az utolsó vacsoráját Jézus, itt mosta meg
sorra minden tanítványa lábát. Mintha az emberi bûn jelképe lenne, hogy az
emberek, akik e sok szent hely közt élnek, nem képesek a békesség útját megta-
lálni, nem igazán templomok a templomaik, hiszen nem hatják át napjaikat.

Ha mi másféleképpen akarjuk Istenünket tisztelni, ha mi igaz istentiszteletet,
igazi, szent templomot akarunk, akkor annak a külsõ világra, az én külsõ éle-
temre is hatással kell lennie. Nem elég a keresztelõn megfogadni, hogy gyerme-
künket Isten gyermekeként, ajándékaként neveljük fel, de napról napra úgy is
kell követni a fejlõdését, a növekedését, mint ránk bízott drága vendégét. Vagy
nem elég eljönni a temetésre, adományt adni az elhunyt testvérünk emlékeze-
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tére, vasárnap a templomban elmondani az érte és családjáért mondott imát:
napról napra imádságunkban kell hordozni meghalt testvérünk hozzátartozóit.
Kérni kell az Urat, hogy mutassa meg, hogyan lehetnénk vigasztalásukra és se-
gítségükre. Ez teszi igazán templommá a templomot.

(…)
  

1999. október 3.
Leuven

Veni Sancte
Párbeszédes prédikáció Bakos Gergely bencés szerzetestanárral*

„1Az ÚR megragadott engem; elvitt engem az ÚR lélek által, és letett egy völgy-
ben. Tele volt az csontokkal. 2Végigvezetett köztük körös-körül, és láttam, hogy
nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. 3Megkérdezte
tõlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem: Ó, Uram,
URam, te tudod! 4Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj e csontokról! Mondd
nekik: Ti száraz csontok, halljátok az ÚR igéjét! 5Így szól az én Uram, az ÚR
ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. 6Inakat adok
rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bõrrel, azután lelket adok belé-
tek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. 7Én tehát
prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirte-
len dörgõ hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. 8Láttam, hogy
inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bõr borította be õket, de lé-
lek még nem volt bennük. 9Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, pró-
fétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az ÚR: A négy égtáj
felõl jöjj elõ, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! 10Én te-
hát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre
keltek, és talpra álltak: igen-igen nagy sereg volt. 11Akkor ezt mondta nekem:
Emberfia! Ez a sok csont Izráel egész háza, amely most ezt mondja: Elszáradtak
a csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. 12Azért prófétálj, és ezt
mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak
sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére. 13Akkor megtud-
játok, hogy én vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitok-
ból, én népem! 14Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek bennete-
ket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az ÚR, meg is teszem, amit
megmondtam – így szól az ÚR.” (Ez 37,1–14)

* Elhangzott a leuveni Magyar Kollégium tanévnyitó szentmiséjén.
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„1Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és ko-
ronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim! 4Örüljetek az Úrban minden-
kor! Ismét mondom: örüljetek. 5A ti szelídségetek legyen ismert minden ember
elõtt. Az Úr közel! 6Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgés-
ben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten elõtt; 7és Isten békes-
sége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja õrizni szíveteket és gondola-
taitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil 4,1.4–7)

„28Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék
az Írás, így szólt: »Szomjazom.«” 29Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot
ecettel megtöltve izsópra tûztek, és odatartották a szájához. 30Miután Jézus elfo-
gadta az ecetet, ezt mondta: »Elvégeztetett!« És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.”
(Jn 19,28–30)

AE: Ki is a Szentlélek – ki az, akit hívunk? Valami titokzatos, magával ragadó erõ, valami
hatalmas áradás?

BG: Igen, bizonyos értelemben így van. Nem véletlenül beszélünk ugyanis a
„Teremtõ Lélek”-rõl, s nem véletlenül hívtuk Õt egy õsi himnusszal. Igazá-
ból Õróla szól az elsõ olvasmányunk is Ezékiel próféta könyvébõl. A próféta
nevezetes látomása a megelevenedõ csontmezõrõl összeköti a Teremtés múltját
Izrael népének jelene, azaz a babiloni fogság reménytelenségével. Ugyanaz a
Lélek, a titokzatos nevû „élet lehelete” az, aki élõvé tesz mindkét esetben.
Ahogy egykor a viharos szél szárnyán ott lebegett az õsvizek fölött, úgy jön el
megint, csap le szinte a széllel, és teremt megmagyarázhatatlan módon életet.
Igaz, Ezékiel szövege kifejezetten nem sokat beszél a Lélek személyes voltá-
ról. De az nyilvánvaló, hogy az a Lélek, akit az Úr megígér népének, bensõ-
séges módon fogja összekapcsolni a hívõket az Istennel : „A lelkemet adom be-
létek, hogy életre keljetek ... s akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és meg
is cselekedtem.” Bárki vagy bármi legyen is ez a titokzatos teremtõ erõ, egyben
Õ adja meg az igaz istenismeret lehetõségét. A tudás, az ismeret azonban so-
hasem valami elvont, személytelen viszonyt jelent a Szentírásban; hanem sze-
mélyek – olykor igen bensõséges – kapcsolatát. A hívõt a Lélek birtoklása és
annak teremtõ és újjáteremtõ hatalma teszi elevenné, és csak így értheti meg
igazán Isten tetteit.

BG: Második olvasmányunkban Pál apostol örömre szólítja föl a filippi híveket – s egyál-
talán a keresztény hagyomány is beszél a Lélek örömérõl. De mi is ez tulajdonképpen?
Van-e errõl valami tapasztalatunk? Kaptunk-e mi is belõle?

AE: Hogy õszinték legyünk, nem vagyok valami elégedett a jelenlegi keresztény
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attitûddel. Nem lehet azt állítani, hogy sugároznék belõlünk a Szentlélek örö-
me. Hivatkozhatunk persze elég nyomorúságunkra és keservünkre. De Pál
minden valószínûség szerint börtönben írta az elõbb elhangzott sorokat. Úgy
tûnik, hogy ez az öröm mélyebbrõl fakad, mint a „körülményeink” és napi
gondjaink. Nem mintha nem találkozna a Szentlélek öröme az ajándékokkal,
amelyekkel körül vagyunk véve. Találkozik velük, felragyog bennük. De a
forrása valami ennél több. Pál meg van gyõzõdve róla, hogy az élete jó és rossz
tényei mögött, a jelen felszíne mögött valami végleges nagy jó készülõdik, és
beteljesedését várja. Vannak ilyen dolgok, amiknek már a közeledése is elég
ahhoz, hogy öröm töltsön el bennünket. Egy várandós kismama mosolyt hoz
az ember arcára, pedig még valójában csak az ígérete egy új élet születésének.
A Szentlélek az Isten országának az ígérete és kóstoló is abból. Mikor találko-
zunk Vele, amikor átéljük a jelenlétét a világban, akkor az Isten országa válik
foghatóvá és tapasztalhatóvá számunkra. Néhány nappal ezelõtt egy-két je-
lenlevõvel éppen errõl, a világnak az emberi szemmel nézve ijesztõ állapotá-
ról beszélgettünk. Mert a Szentlélek nélkül nem éppen reményteljes, ami az
emberiséggel, a történelemmel, a teremtett világgal történik. Nagyon kicsi-
nek és törékenynek tûnik minden próbálkozásunk, hogy a rossznak ellensze-
güljünk. Én néha nagyon elbizonytalanodom, és reményvesztetté válok, ahogy
olvasom a híreket reggelente. De a Szentlélek képes arra, hogy megláttassa
velem, hogy nem ez az igazi, nagy trendje a világnak. És hogy az én szerény-
nek tûnõ erõfeszítéseim az Isten végleges nagy tervébe illeszkednek bele. Ez
a remény tényleg képes örömtelivé változtatni mindazt, ami körülvesz.

BG: Mennyivel több ez, mint pusztán egyszerû optimizmus és életkedv?
AE: Ha hívjuk a Szentlelket, és õ betölt bennünket, akkor az erõ, amelyet kapunk,

nem valamiféle általános és bármire fölhasználható energia, hanem olyasmi,
aminek roppant konkrét iránya van. A Szentlélek adománya feladat és fölha-
talmazás is. Az evangéliumokban maga Jézus is úgy jelenik meg, mint aki Lélek
erejével mûködik. A küldetését a Szentlélek által viszi véghez. És a felolvasott
evangéliumban földi küldetésének csúcspontján, amikor minden beteljese-
dett, ezt a Lelket „leheli ki” és adja át.
Amikor az ember a Szentlelket hívja imádságban, akkor kiteszi magát ennek
az erõnek, ami formálja és küldetéssel tölti el. Nemcsak kérés és invitálás van
ebben a mozdulatban, hanem felkínálás és átadás is, hogy: Jöjj, Teremtõ Szent-
lélek, használd és formáld ezt az elõttünk álló leuveni évet!

AE: De valójában miért hívjuk, ha ilyen szépen és nyilvánvalóan bemutattuk, hogy Õ már
a Teremtéstõl kezdve jelen van, úgyhogy életadó ereje nélkül egyikünk sem ülhetne itt?
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BG: Itt nem puszta elméletrõl van szó. A hit kérdései sohasem csupán elméleti
kérdések: hinni elméletben nem lehet. Másképpen fogalmazva, az, hogy mit
hiszünk, s hogy mit imádkozunk, s hogy hogyan élünk – szorosan összetar-
tozik. Hiába beszélünk elméletben a Szentlélekrõl; ha találkozni akarunk Vele,
meg kell szólítanunk Õt. Ha Általa bele akarunk kapcsolódni a Szenthárom-
ságos Szeretet titokzatos és éltetõ közösségébe, akkor ezt nem tehetjük elmé-
letben. Ha a bizalom és a hit elsõ lépését nem tesszük meg – s itt mindannyi-
unkra gondolok személyesen és külön-külön, s ebbe a legkomolyabban
magamat is beleértem –, nos, akkor hiába beszéltünk itt a Lélekrõl és hiába
hallgattuk e beszédet. Ha azonban legalább a vágy föltámadt bennünk – annak
vágya, hogy megismerjük a Lelket és bensõséges kapcsolatba kerüljünk vele –,
akkor az itt elmondottak – lettek légyen e szavak szükségszerûen bármilyen
félreérthetõek és pontatlanok is – mégis elérték céljukat. Akkor már õszintén
ki tudjuk mondani az õsi keresztény imádság szavait: Jöjj el, Teremtõ Lélek!

  

2001. október 10.
Evangélikus Hittudományi Egyetem

Reggeli áhítat*

Hiszek, segíts hitetlenségemen!

Választott énekek: 66, 75

„14Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írás-
tudókat is, akik vitatkoztak velük. 15Amint meglátták Jézust, az egész sokaság
nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte õt. 16Õ pedig megkérdezte
tõlük: »Mirõl vitatkoztok velük?« 17A sokaságból így felelt neki valaki: »Mester,
elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van; 18és amikor ez megragadja, úgy
leteperi õt, hogy tajtékzik, fogát csikorgatja, és megmerevedik. Szóltam tanítvá-
nyaidnak, hogy ûzzék ki, de nem tudták.« 19Jézus így válaszolt nekik: »Ó, hitet-
len nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket?
Hozzátok õt elém!« 20Odavitték hozzá, és amikor meglátta õt a lélek, azonnal
megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett és tajtékzott. 21Jézus megkér-
dezte a fiú apjától: »Mennyi ideje, hogy õ így van?« Mire õ ezt válaszolta: »Gyer-
mekkora óta. 22Sokszor vetette tûzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha

* Megjelent a Lelkipásztor 2002/1. számában.
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valamit lehet tenned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!« 23Jézus ezt mondta
neki: »Ha lehet valamit tennem? – Minden lehetséges annak, aki hisz.« 24Erre
azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt: »Hiszek, segíts a hitetlenségemen!«
25Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lé-
lekre ezt mondva neki: »Te néma és süket lélek, megparancsolom neked: menj
ki belõle, és ne menj bele többé!« 26Erre az felkiáltott, erõsen megrázta õt, és ki-
ment belõle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták:
vége van. 27Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. 28Ami-
kor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tõle maguk kö-
zött: »Mi miért nem tudtuk kiûzni?« 29Õ pedig ezt mondta nekik: »Ez a fajta sem-
mivel sem ûzhetõ ki, csak imádsággal.»” (Mk 9,14–29)

Szeretett Testvéreim, kedves Teológusgyülekezet!
Mai történetünk arról szól, hogyan lehet kikerülni a kicsinyhitûség csapdájából,
hogyan születik, mûködik, növekedik a hit. A tanítványok jeleneteiben ugyan-
arról van szó, mint Jézus és az apa találkozásában. A tanítványok olyanok, ami-
lyenek mi, tanítványok vagyunk, Márk napjaitól máig: ingatagok, okoskodók,
sajátjukra büszkék. Azt hisszük, mi már otthon vagyunk az Isten dolgaiban – de
ha mégis kudarcot vallunk, nem tudjuk, kihez forduljunk. Ahol a tanítványok
kevesek, ott az apa mutatja meg az utat: Jézushoz fordulni, tõle kérni. Ha csak
kételkedve vagy elégedetlenkedve tudunk kérni, akkor úgy. Ha a hitünk alig több
a hitetlenségünk felismerésénél, akkor úgy. És Jézusnak már ennyi is elegendõ
a csodához.

Hiszek – mondja az apa, pedig nem hisz. Amije van, az kevesebb a nyugodt,
bizalomteli, boldog ráhagyatkozásnál. Mégis a hithez nagyon kell ez is: akarás,
elszántság, a hit-kapcsolat melletti elkötelezõdés. Nyitottság: legyen, amit Jézus
tenni akar. Öszvérmakacsság: könyörgök neked, hiába, hogy éppen kudarcot
vallottak a tieid, hiába, hogy olyan sokszor megcsalt már a reménykedésem.

Az embernek nem árt néha kimondani, hogy igenis hisz; újrafogalmazni, ki-
nyilvánítani az elkötelezõdését. Szavaival újra megteremteni önmagában az oda-
adást. Megfogalmazni a nagyon nagyot, amit vállal, amit tenni akar. Hogy „meg
ne szakadjon a hit, habár az esti vizit elmaradott már régen a csillagos éjjeli égen”.*

Segíts hitetlenségemen – mondja az apa, pedig hisz. Azt mondja ki ezzel, hogy a
hithez kevés az elkötelezõdés, kevés az elhatározás. Nem afféle hõsi menet,
demonstráció, lovagi próbatétel a hit, ahol az ember a saját kegyességével, aka-
rásával, elhatározásával célhoz érhetne, nem olyasmi, amit a saját szívébõl kikény-

* Sági Loncz Péter verse
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szeríthetne. Kell hozzá a másik, a kapcsolat, kell hozzá Jézus segítsége, könyö-
rülete.

Ezt is újra meg újra át kell élnünk. A hit kapcsolat. Kevés vagyok hozzá, nem
megy egymagamban. Jönnek a kételyek, az elbizonytalanodás, elkeveredik az
ember a fogalmak, gondolatok erdejében, és úgy érzi, nem biztos már benne,
honnan hova indult. Ellaposodnak legszebb imádságos gyakorlataink, megkö-
véredik a fülünk, a szívünk. Nem megy segítség nélkül, Jézus válasza, figyelme,
érintése nélkül. Nem olyan ez, mint egy lovagregény, ahol a hõsnek elég a hû-
séghez és a nagy tettekhez a hölgy létezése. Inkább a házassághoz hasonlít, ahol
a másik jelenléte, hívása, szüksége, megbocsátása teremti újra bennünk a sze-
retni tudást. Rászorulunk a másikra, hogy mûködjön a kapcsolat. Rászorulunk
a kegyelemre, hogy létezzen a hit.

Mert ez a mai ige imádságra hív, és imádságra ad példát, formáljuk most mi is
imádsággá hitünket és hitetlenségünket!

Jézus, én Uram, megváltó Istenem!
Hiszek benned! Neked köszönöm a létezésemet, az izmaim jó játékát, a ben-

nem lüktetõ elevenséget, a reggeli ízeket, az ének hangjait, az ötleteimet, min-
dent, amim csak van. A te teremtõ fantáziád hozta létre a körülöttem levõ vilá-
got, falevelek napról napra változó színét, finom mintázatát, a sokféleképpen
kemény és rugalmas, simogatóan lágy és érdes anyagokat, mindent.

Segíts hitetlenségemen! Ne hagyd, hogy elfelejtsem az örömöt és a hálát. Ne
hagyd, hogy jellegtelenné legyenek a napjaim és éveim! Figyelmeztess apró je-
lekkel, hogy jelen vagy itt! Zökkents ki a megszokásaimból! Adj nekem köny-
veket és embereket, akik által újra meg újra imádkozni tanulhatok! Adj nekem
olyan találkozásokat, melyek után tele leszek szenvedélyes vágyakozással igéd
iránt!

Hiszek benned! Lelkészed akarok lenni, a te szavaidnak dadogó szolgája, a
többiekkel a te nevedben törõdõ ember; veled akarok szövetségben együtt mun-
kálkodni mindig. Hiszem, hogy olyasmit bíztál rám, amit senki sem mondhat
el, csak én. Hiszem, hogy szükséged van rám, éppen rám a te országod megva-
lósulásához. Hiszem, hogy embereket bízol rám, akik rám várakoznak.

Segíts hitetlenségemen: légy velem, ha kételkedem magamban! Légy velem,
amikor úgy tûnik, senki sem hisz abban, hogy képes vagyok ilyesmire. Légy
velem, amikor kételkedem, hogy volna mit mondanom! Adj bizalmat, hogy nem
hiába küszködöm, adj elegendõ biztató mosolyt, hogy túljussak a holtpontokon!

Hiszek, Uram! Hiszem, hogy nem magányos harcra hívtál el, hanem közös
vállalkozásra. Hiszem, hogy ott vagy, valahányszor ketten vagy hárman össze-
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jönnek, ott vagy, még ha csupa igen-igen ügyetlen, gyáva, békétlen ember jön is
össze a te nevedben. Hiszem, hogy a te egyházad vagyunk.

Segíts hitetlenségemen! Légy velem, ha úgy érzem, egyedül vagyok, és nincs,
akivel közösen dolgozhatnék és gondolkozhatnék. Légy velem, amikor azt gon-
dolom, Don Quijoteként kell téged szolgálnom. Küldj nekem barátokat, nyiss
meg feléjük, hogy meglássam azt, amit te szeretsz bennük. Tégy csodát bennünk,
hogy érdekes, bátor, hozzád hû közösséggé legyünk!

Hiszem, hogy teljes, igaz boldogságra hívtál el engem, hogy ragyogó szépsé-
get és tiszta csöndeket készítettél nekem. Hiszem, hogy van mire várakoznom.
Hiszem, hogy belõlünk, bûnös, háborúból háborúba tántorgó, nyomorúságot
szerzõ emberiségbõl megteremted, létrehozod a jót, a te Uralmadat. Hiszem,
hogy van reménység számunkra, van mire vágyakoznunk.

Segíts hitetlenségemen! Ébressz bennem nagy vágyakat, amikor túl kevéssel
is beérem. Ûzd ki belõlem, ami némává és süketté tesz! Add, hogy mosolyog-
jak, ha jövendõ éveimen gondolkodom! Tégy munkatársaddá a világ jövõjéért!
Add, hogy ne a félelem embere legyek, hanem a reményé, hogy tenni akarást és
okos bizakodást sugározzak, hogy a te közelségedre emlékeztessem az embereket!

Hiszek, Uram!
Segíts hitetlenségemen!
Ámen.

  

1995. november 6.
Evangélikus Hittudományi Egyetem

Esti áhítat
„1Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 2Élt ott egy Zákeus nevû gazdag ember,
aki fõvámszedõ volt. 3Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetû lé-
vén, nem láthatta a sokaságtól. 4Ezért elõre futott és felmászott egy vadfügefára,
hogy lássa õt, mert arra kellett elmennie. 5Amikor Jézus odaért, felnézett, és így
szólt hozzá: »Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.«
6Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. 7Akik ezt látták, mindnyájan zú-
golódtak, és így szóltak: »Bûnös embernél szállt meg.« 8Zákeus pedig elõállt,
és ezt mondta az Úrnak: »Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom,
és ha valakitõl valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.« 9Jézus így
felelt neki: »Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy õ is Ábrahám fia.«”
(Lk 19,1–9)
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Társadalmunk betegsége, bûne, átka az egymáshoz képest, egymás véleményéhez képest való
élés. Egymáshoz viszonyítunk, és önértékelésünkbe is beszivárog, hogy egymás szemében
milyenek vagyunk.

„Azt gondolom rólad, hogy te azt gondolod rólam...” – a valódi kommunikáció helyett.
(...) Hazugságok foglyai vagyunk, egymás foglyai vagyunk.

(...)
Ki lehetne társunk a nyomorúságban a Bibliából?
Zákeus foglya egy rendszernek. Megveszi a vámjogokat, õ ígér értük a legtöb-

bet, még veszteget is – ezek után már ki kell hajtania belõle minden lehetségeset,
hogy meg is érje neki a dolog. Nem tiszteletre méltó emberekkel érintkezik – a
tiszteletre méltók nem is érintkeznének vele. Átkozott és megvetett. Napról napra
jobban belekavarodik saját élethazugságának folyományaiba, oda jut, hogy ép-
pen azt a kevés jobbra vágyást, ami benne még él, azt szégyelli a rossz helyett.

Zákeust egyvalaki mentheti meg, robbanthatja ki ebbõl a börtönbõl: Jézus.
Jézussal találkozik, Jézussal kezd kommunikációba. Jézus magatartásának az

õszintesége, egyértelmûsége, tisztasága az, ami életének hazugságszövevényét
szétfoszlatja. Jézussal sétál hazáig, Jézussal beszélget, és a dolgok olyan tisztává
válnak, hogy õ szabadon kezdheti a jót jónak és a gonoszt gonosznak nevezni, a
rablást és csalást rablásnak és csalásnak; szabadon kezdheti jóvátenni mindazt,
amit elrontott.

Nekünk is ez az egyetlen esélyünk. Életünk kis mocskaira ráengedni Jézus
jelenlétének friss levegõjét. Kimondani egy-egy nehéz igaz szót elsõnek csak
imádságban; addig gyakorolni az Istennel való beszélgetést nehéz ügyekrõl,
agyonhallgatott konfliktusokról, amíg meg nem tanuljuk mindenki elõtt õszin-
tén vállalni magunkat, a magunk véleményét. Amit hallottunk, és nem lenne jó,
ha mi is továbbmesélnénk, imádságba fogalmazni, annyiszor, ahányszor csak kell,
hogy a mérge, éle, feszítése kimenjen. Világunk fülledtségében felbecsülhetet-
len érték az ajándékba kapott szabad tér, tiszta levegõ. Egy-egy igazi szabad moz-
dulat Jézus terében, annak lepergetése magunk elõtt, hogy õt mi mindennek
mondták és gondolták annak idején, megadhatja nekünk azt az autonómiát és
nyugalmat, amire az élethez szükségünk van.

Imádkozzunk a 25. zsoltár szavaival!

1URam, hozzád emelkedem lélekben!
2Benned bízom, Istenem,
ne szégyenüljek meg,
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ne nevessenek ki ellenségeim!
4Utaidat, URam, ismertesd meg velem,
ösvényeidre taníts meg engem!
5Vezess hûségesen, és taníts engem,
mert te vagy szabadító Istenem,
mindig benned reménykedem.
6Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre,
melyek öröktõl fogva vannak.
7Ifjúkorom vétkeire
és bûneimre ne emlékezz!
Kegyelmesen gondolj rám,
mert te jóságos vagy, URam!
15Szemem állandóan az ÚRra néz,
mert õ szabadítja ki lábamat a csapdából.
16Fordulj felém, és könyörülj rajtam,
mert magányos és nyomorult vagyok.
17Enyhítsd szívem szorongását,
szorult helyzetembõl szabadíts ki!
18Lásd meg nyomorúságomat és gyötrõdésemet,
és bocsásd meg minden vétkemet! Ámen.

  

1999. október 31.
Leuven

Reformáció ünnepe
„11Többé nem vagyok a világban, de õk a világban vannak, én pedig tehozzád
megyek. Szent Atyám, tartsd meg õket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy
egyek legyenek, mint mi! 12Amikor velük voltam, én megtartottam õket a te
nevedben, amelyet nekem adtál, és megõriztem õket, és senki sem kárhozott el
közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. 13Most pedig hozzád
megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen ben-
nük. 14Én nekik adtam igédet, és a világ gyûlölte õket, mert nem a világból valók,
mint ahogy én sem vagyok a világból való. 15Nem azt kérem, hogy vedd ki õket
a világból, hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól. 16Nem a világból valók, mint
ahogy én sem vagyok a világból való. 17Szenteld meg õket az igazsággal: a te igéd
igazság. 18Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem õket a világba: 19én
õértük odaszentelem magamat, hogy õk is megszentelõdjenek az igazsággal. 20De
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nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az õ szavukra hisznek én-
bennem; 21hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem,
és én tebenned, hogy õk is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te
küldtél el engem. 22Én azt a dicsõséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy
egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 23én õbennük és te énbennem, hogy
tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és
úgy szeretted õket, ahogyan engem szerettél.” (Jn 17,11–23)

Jézus imádkozik értünk, imádkozik az egységünkért – mert az egység kegyelem
és ajándék is. Nem azt olvassuk, hogy Jézus lelkére kötötte a tanítványoknak,
tartsanak össze, ahogy csak tudnak, hûségesen. Nem azzal kezdõdik a kereszté-
nyek (keresztyének) egysége, hogy nagyon-nagyon elhatározzuk, hogy egysé-
gesek leszünk. Nem a mi testvéri elkötelezõdésünk a kezdete az egységnek –
ahogy a családban sem a mi testvéri szeretetünktõl leszünk öccsévé vagy nõvé-
révé testvérünknek. Az egység, az egyház egysége mélyebb és alapvetõbb dolog,
mint a szakadozottsága.

Az Újszövetség szerzõi és az egyház teológusai képek és modellek sokaságát
sorakoztatták fel, hogy valahogyan megragadják és leképezzék ezt a mély össze-
tartozást. Egyetlen test tagjai, egy szõlõtõ hajtásai, a szivárvány színei, melyek
együtt adják ki a fehér fény teljességét… Valahogy így vagyunk egyek. Azok, akik
ezeket a képeket alkották, mindig a tapasztalataik ellenében, a hétköznapi látszat
ellenében vallottak az egységrõl. Pál apostol vagy a jánosi gyülekezet is tudott
valamit az egység hiányáról, a széthúzásról és ellentétekrõl. Ha õk egynek vall-
ják az egyházat, az hitvallás egy mélyebb, nem mindig látható, de néha mégis
megcsillanó valóságról.

Jézus imádkozik értünk, imádkozik, hogy megszentelõdjünk az igazság által
– mert az igazság szenvedélyes keresése nélkül nincsen igaz egység az egyház-
ban. Az egyház mindig reformációra, megújulásra és az igazsághoz való vissza-
térésre szorul. Ha az egyháztörténet nagyjaitól – köztük a reformátoroktól – meg
kell tanulnunk valamit, akkor az nem egy tan, egy hitvallás, egy mondat, ame-
lyet megfogalmaztak, hanem ez a bátorság, ez az Isten igazságához való minde-
nek feletti hûség. Az egyház mindenkor – ma is – reformációra szorul. Vajon
van-e bennünk annyi bátorság és Istenre hagyatkozás, hogy ennek a reformáció-
nak a ránk bízott részét végbe is vigyük?

Jézus imádkozik értünk, imádkozik, hogy egyek legyünk, mint ahogy õ egy
az Atyával. Az Atya és a Fiú egységéhez hasonlítja a keresztények egységét – ennél
magasabb mércét már nem is szabhatna, ennél nagyobb ígérettel már nem is
ajándékozhatna meg. Az egység mértéke és garanciája Jézus Krisztus és az Atya
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– ez azt is jelenti, hogy az egységtörekvések, az az akarás és erõfeszítés, amellyel
mi járulunk hozzá az egyház szétszakadozottságának megszüntetéséhez, min-
dig közelebb visz Istenhez is. Nagy esélyünk a másik, a másik felekezet, másféle
kegyesség képviselõje. Az egymáshoz való közeledés folyamatában, az összecsi-
szolódás folyamatában valami olyasmit tanulhatunk meg, érthetünk meg Isten-
bõl, amirõl egyáltalán nem volt tudomásunk, aminek még a hiányát is csak halvá-
nyan érzékeltük. (Ami azt is jelenti, hogy a saját örökségünkhöz való kritikus,
szeretõ hûség ökumenikus kötelezettségünk is. Az egész kereszténységnek tar-
tozunk azzal, amit Isten mint katolikusokra, reformátusokra, evangélikusokra
stb. bízott ránk.)

Jézus imádkozik értünk, imádkozik, hogy egységünk jellé legyen a világban.
És ezen a ponton a szétszakadozottságunk botránnyá lesz, olyasmivé, amibe
sohasem szabad egészen belenyugodnunk. Amikor a kereszténység egymással
veszekedõ, egymással vetélkedõ egyházszervezetekként jelenik meg a világban,
akkor valami tûrhetetlen rossz történik. Amikor családokat nem összeköt az egy
Krisztus, hanem megoszt a különbözõ felekezet, akkor valami szégyenletes, is-
tenkáromló dolog történik, amit csak bûnvallással vihetünk Istenünk elé. És
reménységgel, hogy Krisztus, aki egyháza alapvetõ egységét szerezte, ki is telje-
síti azt az õ dicsõségére.

Jézus imádkozik értünk, imádkozik egységünkért, imádkozik az igazságban
való megszentelõdésünkért. Imádkozik, hogy egyek legyünk, ahogyan az Atya
és a Fiú egyek, imádkozik, hogy egységünk jellé legyen a világban.

Imádkozzunk most Jézussal csendesen!

  

1998. november 15.
Dunaharaszti

Szentháromság ünnepe utáni utolsó elõtti vasárnap
„31Amikor pedig az Emberfia eljön az õ dicsõségében, és vele az angyalok mind,
akkor odaül dicsõsége trónjára. 32Összegyûjtenek eléje minden népet, õ pedig
elválasztja õket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktõl.
33A juhokat jobb keze felõl, a kecskéket pedig bal keze felõl állítja. 34Akkor így
szól a király a jobb keze felõl állókhoz: »Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a
világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem, és ennem
adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36me-
zítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben
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voltam, és eljöttetek hozzám.« 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: »Uram,
mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy
innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy
mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtön-
ben, hogy elmentünk volna hozzád?« 40A király így felel majd nekik: »Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyám-
fiai közül, velem tettétek meg.« 41Akkor szól a bal keze felõl állókhoz is: »Menje-
tek elõlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tûzre. 42Mert
éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43jövevény
voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg
voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.« 44Akkor ezek is így vála-
szolnak neki: »Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek
vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?«
45Akkor így felel nekik: »Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg eze-
ket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg.« 46És ezek elmennek az
örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.” (Mt 25, 31–46)

Mai textusunk a szolidaritásról szól. Arról, ahogy a másik ember sorsát saját
ügyünkként, saját sorsunk részeként ismerjük fel. Arról, hogy olyan komolyan
és elkötelezetten cselekszünk érte, mintha rólunk lenne szó. Arról, hogy adott
esetben önként vállaljuk azt, ami felebarátunkra méretett. Szükség van erre na-
gyon apró hétköznapi helyzetekben: Melléálljak-e, vállalva, hogy engem is talál
majd az õ rovására mondott poén? Vállaljam-e, hogy a vele szembeni elõítélet-
bõl rám is kisugárzik valami? De szükség van a szolidaritásra nagy, világméretû
ügyekben is.

Többféle megalapozása lehet, miért kell, miért indokolt szolidaritást vállalunk
egymással.

1. érdek összefûz, életünk összekötve
Nem úgy van, hogy a másik embert sújtó rossz el ne érne elõbb-utóbb engem
is. Néhány éve még azt gondoltuk: a klímakatasztrófa, a környezetszennyezés
hatása fõként néhány afrikai országnak okoz majd gondot. Mi viszonylagos nyu-
galommal választhatunk környezetszennyezõ, de kényelmes árukat a boltban.
Mára látjuk, hogyan forgatja fel a mi világunkat is a rendjébõl kizökkent idõjá-
rás. Vagy mondhatjuk: nem az én autómat törik fel, törõdjön vele a tulajdonos
– de a félelem és bizalmatlanság megritkítja a levegõt, s végül nekem is abban
kell majd élnem. Nincs egyik oldalt süllyedõ hajó. Ami rossz a világban kibon-
takozik, közvetve vagy közvetlenül, de eléri a mi életünket is.
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2. belénk kódolt részvét
Különös, racionálisan csak részben magyarázható jellegzetesség ez az emberben.
Alapvetõen így mûködik a lelkünk, így mozdulnak az érzelmeink. Ha fájdalmat
látunk, ha valakinek a megaláztatását látjuk, ha olvasunk vagy hallunk a szenve-
désrõl – át is éljük azt, és átéljük a belsõ felszólítást is: eridj, tegyél valamit, szün-
tesd meg, változtasd meg! Az elzárkózással, bezáródással mi is elvesztünk valamit.
Megcsonkítjuk magunkat, amikor elvágjuk a lelkünktõl a másokét. Kizárjuk
magunkat az örömök egyik legnemesebbikébõl, legszebbikébõl, a más boldog-
sága felett érzett örömbõl is. Mert ez is belénk van kódolva, ez is alapvetõ sajá-
tosságaink közé tartozik.

Az, hogy mégis tudunk közönyösek lenni, hogy néha semmi sem rezdül meg
bennünk, az csakis úgy jön létre, ha mesterségesen elzárkózunk a szolidaritás
elõl, ha falakkal, magyarázatokkal, ítélkezéssel és felsõbbrendûség-tudattal elzár-
juk magunkat felebarátaink elõl. Szûkített körökkel (csak az én vallásomhoz, né-
pemhez, kultúrámhoz, csoportomhoz tartozók számítanak és más sose...). Nem
mintha nem lenne létjogosultságuk, fontosságuk a kisebb közösségeknek. Az éle-
tünknek megvannak, meg kell, hogy legyenek a körei, ahol megtapasztaljuk,
megéljük, valósággá tesszük a szolidaritást – a gyülekezet is egy ezek közül. Ez-
rek és milliók szorulnak rá egy jó szóra – de én azt fogom felhívni közülük te-
lefonon, akivel egy körhöz tartozunk, aki különösen is rám bízatott. De ezek-
nek a köröknek sohasem lehet kizáró, elzárkózó jellegük. Nem szabad, hogy
Istennek ezt a belénk írt ajándékát, szívünkbe írt törvényét szegényítsem, pusz-
títsam velük.

Ez a kihûlés, ez a bezáródás: a bûn egyik arca.
Többféleképpen megközelíthetjük azt, ami olyan mélységesen elromlott a mi

világunkban. Az egyik, s nem a legtökéletlenebb megközelítés ezek közül, hogy
bezáródtunk, elzárkózunk egymás elõl, egymás fájdalma és egymás öröme elõl,
hogy szétesni engedjük azt, ami összetartozik. A Szentírás úgy ábrázolja az em-
beriség egészét, mint egy tõrõl fakadottakat, egy családhoz tartozókat. Az ókori
népek mitológiáiban többnyire nem ezt találjuk. Az õstörténetekben, keletke-
zéstörténetekben az emberiség egy csoportja – az a nép, amely az eredettörténe-
tet megfogalmazta – valami külön, csodálatos eredettel bír. Az Ószövetség azzal
fejezi ki mélységes összetartozásunkat, hogy egyetlen család ágainak ábrázolja a
népeket. S azt, hogy egymás ellenségei vagy egymás iránt közömbös csoportok
lettek, tragikus eseménynek, bûnnek mondja.

A legiszonyúbb, hogy ezt a fajta rosszat, az izolálódást és magunkba zárkózást
nem iktathatjuk ki az életünkbõl. Nem mondhatjuk magunknak: holnaptól nem
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leszek részvétlen senki iránt. A közöny, a hideg belénk is kúszik, eltompítja az
együttérzésünket, nagyobb erõ nálunk.

Ki szabadíthat meg bennünket ebbõl a sivárságból, ebbõl a szûkösségbõl? Mai
igénk szerint Jézus Krisztus szeretete, velünk vállalt szolidaritása gyõzi le közö-
nyünket. Falainkat ledönti, határainkat feloldja, amikor mindenkivel, minden
egyes emberrel szolidaritást vállal. Azért kell, azért lehet újból testvérként tekinte-
nünk minden felebarátunkra, mert õt láthatjuk meg mindannyiukban. Azt a sze-
retetet, amely iránta él bennünk külön-külön, fordítja õ a másik ember felé. Vál-
lalja a sorsát mindannyiunknak, mint saját sorsát. És saját sorsává is lett az em-
beri sors, sorsává lett a magány, a félelem, az igazságtalanság és a kínos halál is.

Ez tudja feltámasztani bennünk újból a szolidaritást: Krisztus szolidaritása
velünk, emberekkel.

A gyülekezet több, mint egy a szolidaritás kis körei közül – a gyülekezet a
szolidaritás gyakorlóterepe, ahol újratanuljuk, a Krisztustól tanult szolidaritás
megélésének kiemelt helye, ahonnét kisugározzuk, ahol közösen felmutatjuk.
Összekovácsolódás. Mindaz a jó, ami Krisztus, nincs a testvérek nélkül.

Imádkozzunk!
Egymásnak teremtettél minket, Urunk, egy család, egy közösség tagjaivá. Ezer-
nyi szállal fûzted össze életünket, megajándékoztál minket testvéreink sokasá-
gával. S Krisztusban testvérünkké lettél te is, vállaltad mindazt, ami a mi sorsunk
sajátja, hogy a te szereteted, a te életed a miénk legyen. Hogyan adhatnánk hálát
mindezért? Hogyan szerethetnénk téged viszonzásul eléggé, amikor a szeretet
képességét is egyedül tõled kaptuk?

Mégis: arra kérünk, alakítsd hálás szeretetünket a te akaratod szerint, tegyél
minket nyitottá egymás felé, hogy felebarátunk arcában a te szeretett arcodat
láthassuk meg. Ámen.

  

Szupplikációs igehirdetés
„54Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó
halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: »Teljes a diadal a
halál fölött! 55Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?« 56A halál ful-
lánkja a bûn, a bûn ereje pedig a törvény. 57De hála az Istennek, aki a diadalt adja
nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! 58Ezért, szeretett testvéreim, legyetek
szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hi-
szen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,54–58)
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Van-e még értelme, létjogosultsága a halál fölötti gyõzelem meghirdetésének egy
keresztény szószékrõl? Hát nem köztudott tény ez mostanra? Nem ebben élünk?
Van még ebben különösebb újdonság? Pörgessük csak végig a fejünkben, hány-
féleképpen tartja a kezében a modern ember a halált – és ezerszer nem a halál a
modern embert!

Kezében a tévé távirányítója. Ha akarja, rákapcsol egy csatornára, ahol hábo-
rúkról és tragédiákról adnak hírt. Ha akarja, olyat választ, ahol szupergyilkosok
és szuperhõsök ölik egymást. Közvetlen közelrõl láthatja a halálba dermedõ arco-
kat – de ha megunja, ki is kapcsolhatja az egészet. Kezében a számítógépes játé-
kok sora, vagy egy húszasért használhat olyan játékautomatákat, ahol percenként
gyilkol vagy meggyilkolják, mint a kaland hõsét. Ha autóba ül, máris húsz körü-
lötte levõ ember élete van a markában: egy kis kanyar, és elpusztultak a mellette
közlekedõk. A másik oldalról: kezében vannak kozmetikai szerek, kúrák, tech-
nikák, amelyekkel függetlenedhet az idõ hatalmától, mindig fiatal és erõs lehet.

Kezében a gyógyszerek ezer olyan betegségre, amely dédszüleinek még a biz-
tos halált jelentette. Azért itt, a betegségnél megtorpan egy pillanatra. Szerettei-
nek kórházi ágyánál megcsapja a rossz érzés: mintha véges lenne a hatalma. De
azután kezében van a lehetõség, kezébe nyomják, szinte rátukmálják: hagyja az
ügyet az erre szakosodottakra, nyugodtan rekessze ki a halál tényét az életébõl.

Kezében a saját élete is. Végszükség esetén, ha a dolgok túl sok erõfeszítést
igényelnének, ki lehet szállni, abba lehet hagyni – annyian megtették már, meg-
teszik ma is körülöttünk.

Valójában azonban mindannyiunk tudatának mélyén ott van egy nem. Nem
vagyunk ilyen hatalmasak és erõsek, nem vagyunk urak a halál fölött. Vékony
rózsaszín cukormázkérget húztunk csak a szívünket eltöltõ rettegés fölé. Halált
elfedõ, eltagadó kultúránkat valójában a halálfélelem uralja. A halál minden kis
jele félelemmel tölt el bennünket: egy eltört csecsebecse, a holnapi nap, egy új
fél dioptria.

Van Aldous Huxleynek egy könyve, az a címe: Szép új világ. Ennek a mi logi-
kánknak, haláltól, szenvedéstõl és kiszolgáltatottságtól mentes világképünknek
végsõkig vitele a könyv; paródiának lehetne mondani, ha nem lenne olyan ke-
serû és rémületes. A szép új világban mindenki szép, kedves, könnyed és elége-
dett. Az emberek mûvi úton keletkeznek, laboratóriumban, azután intézetek-
ben, pedagógiai tökéllyel nevelik õket, minden foglalkozásra pontosan megfe-
lelõ intelligenciájú embert termelnek ki, rövid kis rigmusokba foglalva táplálják
bele az emberi fejekbe a megoldást minden lehetséges gondra. Ebben a világ-
ban nem erkölcsi érték a hûség, a szemérem vagy a felelõsségérzet, sõt gyanús-

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK



92 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

nak, kínosnak minõsül. Mindenki huszonéves külsõvel kerül ki az intézetbõl,
és mikor jó pár évtizeddel késõbb – ugyanilyen szép, fiatal külsõvel – eltûnik a
világból, senki sem veszi a bátorságot – vagy fáradságot –, hogy utánagondol-
jon, mi lehet vele.

Azt hiszem, Huxley nagyon pontosan festi le a társadalmunkban elvárt gon-
dolkodásmódot. Vajon nem ezt sulykolják nap mint nap a reklámok? Nem azt
mutatják be mindig, de mindig – ugyanilyen szép, fiatal külsõvel –, hogy csak
az a jó, csak az az elfogadható, ha valaki erõs és sikeres? Hogy az „igaziak” ilye-
nek: szépek és halhatatlanok? Mi pedig, akik tudjuk, hogy se pénzünk, se ener-
giánk mindazokra a dolgokra, amelyek világunkban a halhatatlanságot jelentik
– mert senki a világon nem képes minden fogyasztható javat megszerezni, min-
den megvásárolható csillogást magára szedni –, egyre több és több halálfélelmet
gyûjtünk össze lelkünk mélyén.

Épp ilyen volt a korinthusi gyülekezet gondolkodása is. A gyülekezet egyes
tagjai úgy vélték, õk már átestek a feltámadáson, rájuk már nem érvényesek a
földi normák, õket már nem befolyásolják az e világi erõk. Nem felelõsek e vi-
lágért, hiszen nem is tartoznak bele, nem szenvednek vele. Mi, akik ennyire ha-
sonló elvárások világában élünk, bátran hozzáképzelhetjük mindennek a visszáját
is, az akkori korinthusiak titkos halálfélelmét, szorongását, boldogtalanságát.

Pál nagyon komolyan vitába száll ezzel a nézettel. Igenis létezik a halál – bi-
zonygatja –, meghatározója földi létünknek, s mindahhoz, amit utána remélünk,
ezen keresztül lehet eljutni. Gyakori félreértése a keresztény tanításnak, hogy
van egy halhatatlan részünk, a lelkünk, amely örökre megmarad. Pál azonban
tisztává teszi: nem errõl van itt szó. Nem aprócska változás a halál, kapu, me-
lyen sértetlenül átsétálhatunk, hanem radikális vég. Minderre a legfõbb bizonyí-
ték éppen Jézus, Jézus Krisztus keresztje. Ha a halál ténye fölött könnyedén át
akarunk siklani, akkor el kell feledkeznünk Nagypéntekrõl is, és arról az igazán
jó, igazán hitben járó emberrõl, aki nyomorultan, összeverve, meztelenül hal-
doklott, és még az Isten, akihez kiáltott, az is elhagyta. Harmadnapra feltámadt
dicsõségben, igen. Hogy mégis van feltámadás, az Isten teremtõ erejének meg-
nyilvánulása. Ha nem vesszük komolyan a halált, ennek a súlya tûnik el. Figyel-
jük csak meg: a halhatatlanság képe egy Istentõl beprogramozott, majd magára
hagyott világ képzetét kelti.

A mi hitünk azonban egy, a világban jelenlévõ, köztünk aktív, teremtõ mun-
káját továbbfolytató Istené. Ez a hit kemény hit. Számol a világ valóságával, a
gonoszság meglétével, számol a halál erejével is. Aki ebben hisz, nem gondol-
hatja magát mindenhatónak, számolnia kell saját töredékességével, alkalmatlan-
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ságával. Nem tagadhatja el maga elõl felebarátai örök esendõségét sem, nem
hunyhat szemet a gonoszság áldozatainak nyomorúsága elõtt. Érzékenynek kell
maradnia, sõt egyre inkább azzá kell válnia, a világ szenvedését saját ügyének,
részének, felelõsségének kell tartania. De hinnie lehet abban is, hogy mindeb-
ben a küzdelemben nincs egyedül, Isten maga küzd e világ szenvedése, gonosz-
sága, a halál hatalma ellen, és „diadalt ad Jézus Krisztus által”. Ennek a diadalnak
lehet munkatársa, aki tudva, hogy létezik szenvedés és nyomorúság, megpróbál
tenni ellene. Csak egy-két embernek a sorsát kicsit jobbá alakítani, csak a köz-
vetlen környezetedben élõknek segíteni kevéske vigasztalással, szeretettel, törõ-
déssel: már részvétel az „Úr munkájában”.

Bizonyára van közöttünk, aki súlyos gyásszal, nagy boldogtalansággal vagy
annak félelmével jött el ma az istentiszteletre. Azzal a friss élménnyel, hogy ki-
szolgáltatottja a halálnak. Visszaemlékezem én is egy másfél évvel ezelõtti dél-
utánomra. Olyan fájdalom ért aznap, olyan nagy rossz, hogy hazáig, a szobám
menedékéig is alig bírtam elvánszorogni. Otthon aztán ültem a karosszékem-
ben, és nem bírtam másra gondolni, mint arra, hogy én most meghalok. Sajgott
a csuklóm, úgy éreztem, mindjárt kihasad a bõröm, folyásnak indul a vérem, és
arra sem lesz erõm, hogy megmozduljak, nem hogy megpróbáljam elállítani.
Újra és újra próbáltam összeszedni a gondolataimat, másra koncentrálni, és újra
meg újra visszatért különbözõ formákban a kép, hogy meghalok. Még a testem
is felmondta a szolgálatot, hánynom kellett, vacogtam, szédültem. Nyiszogva,
vinnyogva próbáltam imádkozni – egyébként fennhangon –, körülbelül annyit
sikerült kinyögnöm, hogy: „Uram, Istenem, csinálj valamit, segíts rajtam, nem
bírom én ezt az én életemet egyedül intézni...”. Két-három óra telt el így. Azu-
tán eszembe ötlött, hogy elvállaltam (ráadásul éppen erre vagy a következõ nap-
ra), hogy meglátogatok egy asszonyt. Ez az asszony rákbetegségének utolsó hó-
napjait élte, és – így mondta nekem az, aki megkért erre a látogatásra – olyan
súlyos bûntudat gyötörte, ami minden hitét felemésztette. Eszembe jutott hát
ez az asszony, meg hogy másnap minden percem foglalt, és nekiláttam rendbe
szedni magamat. Felhívtam, bejelentkeztem, és elmentem hozzá. Beszélgettünk
vagy két órát, és mikor az utcán elfele jöttem tõle, akkor vettem észre magamon
a változást. Nem azt mondom, hogy elmúlt a gyötrelem, ami fogva tartott. Tá-
volról sem. De az a rémületes bénultság, az eltûnt. Tudtam már gondolkodni a
magam baján is. Segített rajtam az Isten, válaszolt. Eszembe juttatta, mi az, amit
tehetek az Õ tervének részeként, hogyan gyõzhetek Vele a halál hatalma fölött.

Nem tudom, szeretett testvéreim, belegondoltak-e már a mai vasárnap félel-
metesen bátor ünnepi üzenetébe. Minden más egyházi ünnepnapon – karácsony-
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kor, húsvétkor stb. – olyan eseményeket ünneplünk, amelyek a múltban történtek
meg, de mai életünkre is döntõ hatásuk van. Az egyházi év utolsó vasárnapjai –
az Utolsó Ítélet és Örökélet vasárnapjai – azonban jövõbeli események ünne-
pei. Gondoljunk csak bele, micsoda merészség ez, mennyi hitet jelent ez: a jö-
võt ünnepelni. Olyan bizonyossággal kell hinnünk az eljövendõ örök életben,
mint ami már megtörtént, eldöntetett. Eldöntetett, mert Jézus, aki kiszolgáltatot-
tan meghalt a kereszten, utolsó szavával ezt mondta: Eldöntetett, elvégeztetett.
Bízhatunk tehát abban, hogy fáradozásaink, akarásaink „nem hiábavalóak az
Úrban”. Ámen.

  

1998. február 27.
Dunaharaszti

Temetés
„A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen
nyelveken való szólás: meg fog szûnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.” (1Kor
13,8)

Itt állunk egy jó, emberi, szép életet leélt ember sírjánál. Még egy utolsó ajándé-
ka, hogy elgondolkodhatunk az életén, most már nem egy-egy pillanatképén,
hanem a sok évtized, a történelmi korszakváltásokon átívelõ hosszú élet egészén.
Mit üzen nekünk ez az élettörténet, milyenként lehet majd emlékeznünk rá?

Minden szó, amit vele kapcsolatban hallottam, arról tanúskodott, hogy jó
emberként tudott élni, õszinte, nem hazugságokba veszõ, nem megkeseredett
életet. Volt öröm az életében, melegség, jóság. Ritka az ilyen sors, ritka az ilyen
ember, akire ilyen egyértelmû szeretettel, ennyire feszengés és elhallgatások
nélkül lehet emlékeznie a hátramaradottaknak. Ha fájdalmas is egy ilyen teme-
tés, azért nem a legrosszabb fajtából való fájdalom ez. Ha megvalósulatlan, ha
boldogtalan, ha félresikerült valakinek az élete, talán kevesebb a gyász a temeté-
se napján. Mégis, békésebb, jobb ez a fájdalom, amit most érzünk. Keserûség
nélküli emlék. Az ember önkéntelenül is arra kell gondoljon: milyen lesz majd,
ha mi távozunk? Így szeretnénk elmenni, ilyen sok szeretettõl övezve.

B. I.-né élete termékeny és gazdag volt, otthonosság és költõiség határozta meg,
sok találkozás, kapcsolat. Pedig szerényen élt, nehéz korokat élt végig, érték nagy
fájdalmak is, s nem volt gyermeke. Mi tesz egy életet ilyen jóvá? Mitõl függ?
Gének? Kora gyerekkorban átélt szeretet? Értékek, hit, emberség? Mindegyik,
de együtt sem elegendõ magyarázat.
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Nyitottság, ház, ahol otthon érezhette magát annyi ember – vendégek, rokonok, a foga-
dott gyermekek és unokák generációi.

Költõi látásmódja a világnak. Tehetség kérdése? Nem csak az. Valamennyi-
ünkben ott lakozik. Lehet formálni, újjáalkotni, újraérteni az életet az elmesé-
lés útján.

Hálát adhatunk az életéért, minden neki adott jóért. Hálát adhatunk termé-
keny, ajándékokkal gazdag életéért, amellyel olyan sokakat tett boldogabbá e
földön.

Reménység, hogy az, Aki földi életében ennyi szeretettel vezette, az halálá-
ban sem hagyja el. Hogy B. I.-né, aki annyira kedvelte a kapcsolatokat, a barát-
ságokat, a társaságot, felvételt nyert egy különösen jó társaságba, ahol otthon
lehet...

Keveset tudhatunk arról, mi lesz velünk, amikor elmúlik életünk ezen a vilá-
gon. Mi marad meg belõlünk, mi az, ami romolhatatlan: rejtve van. Egyetlen
dologról van biztos tudomásunk: a szeretet soha el nem múlik. Ezért bízhatunk
abban: a szeretet, amellyel B. I.-né hordozta szeretteit, megmarad. Akiket kö-
rülvett szeretetével, nem tapasztalhatják már meg ezt olyasmikben, mint eddig:
gondoskodása jeleiben, kedves szavakban, tapintatban... De mégsem hagyja el
õket ez a szeretet.(…)

  

1997. december
Deák tér

Keresztelõi igehirdetés
Kézdy Borbála keresztelõjén

„1Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsõsége. 2Bár
még sötétség borítja a földet, sûrû homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog
az ÚR, dicsõsége meglátszik rajtad.” (Ézs 60,1–2)

Egy keresztelésben sokféle bátorság és bizalom, sokféle öröm és hála találkozik
össze. A keresztelõkút körül állók számára s a padokban ülõk számára nagyon
sokfélét jelent az a tény, hogy ezt a gyereket, ezt a kisbabát ma megkereszteljük.

A szülõk részérõl egy gyermek világrahozatala a bátorság tette. Bátorság, me-
részség egy gyerek felnevelésére vállalkozni. Még egyikünk sem tudja, mi lakik
benne, milyen titkok, tehetségek, fájdalmak. Még senki sem tudja, milyen vál-
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ságok, milyen válaszutak lesznek az életében. Bátor dolog vállalni ennek az in-
duló életnek az alázattal teli alakítását, kibontakozásában támogatását. S a biza-
lom tette. Mert erre vállalkozni úgy lehet igazán, ha az ember bízik az Istenben:
õ ad majd elég szeretni tudást, okosságot, segítõtársakat. Ezt a bizalmat fejezi ki
egy anya és apa, akik elhozzák ide gyereküket.

A keresztszülõk részérõl is bátorságot, nyitottságot igényel ez. Ha azt mon-
dom: „vállalom, hogy gondoskodni fogok e gyermek hívõ kereszténnyé növe-
kedésérõl”, az nem jelenti azt, hogy megígérem: hithez juttatom ezt a gyerme-
ket. Hogyan is ígérhetnénk ilyet? De amit jelent, talán még ennél is nehezebb.
Azt vállalja minden keresztszülõ, hogy a rábízott gyermekkel együtt újra végig-
halad a hit útjának minden lépcsõjén és kanyarján, újra rákérdez mindarra, amit
egyszer régen már átgondolt, újrafogalmazza a gyermek kedvéért mindazt, ami-
nek továbbadása a feladata lett. Kockázatos út ez: új kételyek és új elkötelezõdé-
sek, újrafelfedezett igazságok útja. S ez a keresztszülõk bizalma: hogy vállalják
ezt az utat, nem riasztja vissza õket, ami „kiderülhet”, bíznak abban, hogy a ké-
telyek és küszködések végén az Isten szeretete várja õket.

A gyülekezet számára örömünnep minden keresztelõ. Örülünk együtt a szü-
lõkkel, a keresztszülõkkel, a családdal, s örülünk az õ bátorságuknak és bizalmuk-
nak. Örülünk, hogy gyarapodik, gyümölcsökkel teli a gyülekezetben élt közös
életünk. Minden gyerek születése, minden kisbaba léte valami nagyon jó, szívet
melengetõ dolog. Valami új, perspektívateli, reménységet hordozó. Egy kisbaba
keresztelése még inkább ilyen: maga is a világosság jele, valami olyasmi, amiben
„az Úr dicsõsége meglátszik rajtunk”. Hiszünk abban, hogy a reggel, a betelje-
sülés nem tõlünk függetlenül jön el: a mi küszködéseink és rácsodálkozásaink,
bátorságunk és bizalmunk is szerepet játszanak megvalósulásában. S így min-
den kisgyerek megkeresztelése is egy kis fény, egy kis csillag a sötétségben, egy
bizonyíték, hogy közeleg a reggel.

Imádkozzunk!
Hálát adunk neked, Urunk, Világosságunk, hogy mindig újabb és újabb remény-
teli jeladásokkal, biztatással segítesz bennünket utunkon. Hálát adunk neked ezért
a kisgyermekért is, akit ma megkeresztelhettünk.

Hálát adunk, hogy megvédted õt azon a hosszú úton, melyet megjárt, míg
eljött a megszületése, hogy sok aggódásunk, íme, fölöslegesnek bizonyult. Ké-
rünk, vigyázz szüleire, hogy egészségben, békében, valódi otthonban nevelked-
hessen, hogy ne érje túl korán fájdalom és gyász.

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
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Kérünk, hogy nõvérkéje és õ jó testvérei legyenek egymásnak, szeressék, se-
gítsék, vidámítsák egymást egész életükben. Kérünk, hogy a nagyszülõk, déd-
szülõk, nagynénik és nagybácsik, unokatestvérek vidám, sokszínû, támogató sze-
retetétõl övezve nõhessen fel.

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
Kérünk, hogy átélhesse õ is a gyülekezethez tartozást, legyenek jó barátok kö-

rülötte, hogy legyen a mostani kisgyermekeinkbõl egyszer majd eleven, õszin-
te, jó gyülekezet.

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
Kérünk, hogy mikor ez a kisbaba felnõtt lesz, legyen még számára tiszta víz,

járhasson szép erdõkben, hogy õ is megpillanthassa világodnak azokat az aján-
dékait, amelyeket szülei láthattak.

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
Add, hogy szerethesse a hazáját. Add, hogy ne gyûlöletben, elnyomásban, ha-

zugságban kelljen megismernie, hogy igazabb szavakat halljon az iskolában, mint
a szülei hallottak, kevesebb titok és félelem vegye körül, mint az elõtte járó nem-
zedéket.

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
Add, hogy szeresse az embereket, töltse el örömmel, hogy emberek veszik

körül.
Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
Kérünk, hogy legyen boldog ember, hogy megtalálja a helyét az életben, hogy

örülni tudjon önmagának, s mindannak az ajándéknak, amit neki adtál. Segíts,
hogy valóban azzá válhasson, akivé te akarod, hogy megvalósíthassa, amit egye-
dül õrá bíztál.

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket!
Kérünk téged minderre e kisbabáért, de kérünk téged önmagunk nevében s egész
világod nevében is, amely olyan nagy sóvárgással várja már Országodat. Hozd
el közénk Világosságodat!

Jézus Krisztusért kérünk: Urunk, hallgass meg minket! Ámen.

  

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK
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2002. június 8.
Deák tér

Áldás
Andorka Júlia és Zákonyi Botond esküvõjén

„22Termõ fa ága József, termõ fa ága forrás mellett, ágai átnyúlnak a kõfalon. 23Ezért
keserítik, nyilazzák, kergetik az íjászok. 24De mozdulatlan marad íja, feszülnek
izmos kezei Jákób erõsségének kezétõl, onnan, Izráel pásztorától, kõsziklájától,
25atyád Istenétõl, ki megsegít téged, a Mindenhatótól, aki megáld téged az ég ál-
dásával felülrõl, a lent elterülõ mélység áldásaival, az emlõk és anyaméh áldásai-
val. 26Atyád áldásai erõsebbek az örök hegyek áldásainál, az örök halmok gyönyö-
rûségénél. Szálljanak József fejére, a testvérek közt megszenteltnek fejére.” (1Móz
49,22–26)

Testvéreim az Úrban!
A szakasz, melyet felolvastam, abból az áldásból való, mellyel Jákob áldotta meg
fiát, Józsefet. Sokszor olvasunk a Bibliában áldásról, vannak történetek, törté-
netfüzérek, amelyek egészen az áldás köré rendezõdnek. Isten megáldja a terem-
tést s külön az embert is a teremtéstörténetben, megáldja a nyugalom napját.
Megismétli ezt az áldást Noé történetében. Megáldja Ábrahámot, és ezt mond-
ja: általad nyer áldást a föld minden népe. Megáldja a választott népet is, papjai-
nak pedig feladatául adja, hogy a népet az ároni áldás szavaival áldják meg.

Takácsné Kovácsházi Zelmával Andorka Júlia és
Zákonyi Botond esküvõjén, Deák tér, 2002
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Jákob áldása a Biblia szövegének legõsibb rétegeihez tartozik, olyan hagyo-
mány, melyet valószínûleg szájról szájra adva örökítettek tovább már évszáza-
dokkal azelõtt, hogy a Biblia egyetlen szavát leírták volna. Sokféle istenkép sû-
rûsödik össze benne: Isten úgy tûnik fel, mint aki fent van az égben és lent a föld
mélyében is, egy anyaistennõhöz is hasonlít, egy sziklaoromhoz is, meg egy pász-
torhoz is. Ennek az Istennek az áldásával áldja meg Jákob Józsefet.

Az áldás csendes, de erõs dolog. A családi istentiszteleten, melyeknek a szer-
vezésében te, Juli, olyan sok éve veszel részt, az úrvacsoraosztással egy idõben
egyenként megáldja két ember azokat, akik még kicsik az úrvacsorához, vagy nem
szeretnének aznap részt venni benne. Különös élmény itt állni a pad szélénél, és
harmincszor-negyvenszer egymás után elmondani az ároni áldás szavait, kezün-
ket egy-egy kisgyerek vagy felnõtt fejére téve. Az ember elfárad a végére, mint-
ha nagy munkát végzett volna, de jó, adakozó, életadó érzés tölti el.

Ebben a mostani esküvõi igehirdetésben három dolgot szeretnék elmondani
az áldással, de különösen is a házassági áldással kapcsolatban.

Elsõképpen: az áldás beállít egy hosszú láncolatba. A Bibliában egymásra örö-
kített családi áldásokról olvasunk, de a mi házassági áldásaink is hosszú sort ké-
peznek. Az ember gondolhat a házasságokra, melyeket az õsei kötöttek. Hall-
gatták ugyanezeket a szavakat, válaszoltak ezekre a kérdésekre, elmondták ezt az
esküt. Azt hiszem, az egyik ok, amiért még azok is sokszor templomi esküvõt
szeretnének, akiknek a hit egyáltalán nem fontos, az, hogy szeretnének hozzá-
kapcsolódni az õsöknek ehhez a láncához. Ha az embernek fontos Isten jelen-
léte a dolgaiban, akkor még egy jelentés adódik hozzá az õsi hagyomány gondo-
latához: az Isten szeretete már réges-régen kíséri az embert, készíti neki a he-
lyet: „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hûségesen.”

Sõt, amikor ilyen hosszú, generációkon át húzódó folyamatokra gondolunk,
akkor az is a kép részévé lesz, hogy az ember maga, ez a házasság, ez az áldás nem
a vége a láncolatnak, hanem folytatódik, gyerekekre, leszármazottak hosszú so-
rára gondol az ember, s reméli, hogy ebbõl a mai napból rájuk is áldás háramlik.

Másodszor: az áldás gesztusa, az, hogy az Isten megáldja az életet, egyes em-
bereket, kapcsolatokat, mint ahogy ezt a házasságot is, ez a létezõk szabadságá-
ról beszél. Amit megáldunk, az már kiformálódott, létrejött. Isten nem úgy vi-
szonyul a teremtményekhez, hogy „mint a lámpa, ha lecsavarom, ne élj, ha nem
akarom”, nem azt mondja, hogy „csak akkor lehetsz, ha én azt engedélyezem”.
Inkább azt fejezi ki az áldás gesztusával is, hogy „látom, hogy abból, amit terem-
tettem, amivé teremtettelek, jót hoztál ki, és megáldom, jónak és kedvem sze-
rintinek nyilvánítom, gyümölcsözõvé teszem azt. Rajta lesz az áldásom.”

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK
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Az emberben hosszú idõ, sokféle küszködés során érik meg az elhatározás a
házasságra. Van is benne szorongás: végül is jól döntöttem? Fog-e ez menni? Jó
lesz ez így? Az áldásban azt mondja Isten: kedvemre való ez a terv, és támoga-
tom azt, amire elhatároztátok magatokat.

A harmadik dolog, amire figyelnünk kell itt, az, hogy az áldáshoz többnyire
érintés kapcsolódik. Aki áld, megérinti azt, akit megáld: fejére teszi a kezét,
megöleli. Jézusról azt olvassuk, hogy amikor kisgyerekeket vittek hozzá, „átölelte
és kezét rájuk téve megáldotta õket”. Még amikor egy nagyobb gyülekezetet ál-
dunk meg felemelt kézzel, akkor is az történik, hogy az imádság õsi, ég felé nyúló
mozdulatához hozzáadódik valami érintésre utaló, mintha azt akarnánk megje-
leníteni, hogy Isten keze megérinti a gyülekezetet. Az áldás valami testi-érzé-
kelhetõ, mintha az Isten megsimogatná a világot, megsimogatná az embert.
Ennek az érintésnek a nyoma érzékelhetõ.

Nehéz úgy beszélni ezekrõl a dolgokról, hogy elkerülje az ember valami má-
gikusnak a képzetét, és közben fenntartsa a titok helyét. Talán azt mondhatnánk,
hogy az áldás nem látható dolog ugyan, nem olyasmi, amit érdemes lenne kuta-
tásokkal kimutatni: hogy a házasságok az áldástól jobban mûködnek, igazibbak,
boldogabbak, szeretetteljesebbek lennének. Nem látható dolog az áldás hatása,
mint a simogatásé sem, de érzékelhetõ, ahogyan az embernek a bõre emlékezik
arra, hogy megsimogatták. Nem látható dolog az áldás hatása, de olyasmi, ami
dolgozik bennünk, segít nekünk. És továbbadódik, áldássá lesz azok számára,
akikkel találkozunk, akivel találkoztok. Ámen.

  

2001. június 3.
Pilismarót

Imádság
Füri Katalin és Benedek Attila esküvõjén

Istenünk, aki az életet, az embert és a szeretet képességét teremtetted!
Kérünk, áldd meg ezt a párt minden dolgában, életük minden órájában, mind-
azokkal együtt, akik szeretik õket!

Nagy öröm, beteljesedés ünnepe a mai nap e két ember szüleinek, azoknak
is, akik innen, e körbõl nézik õket, és annak is, aki már az égbõl tekint le rájuk.
Add, hogy e pár még sok öröm forrása legyen valamennyiüknek, s hogy ketten
együtt támaszai lehessenek a szülõknek.
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Tedd gyümölcsözõvé ezt a házasságot, hogy mindig sokan üljenek az ebédlõ-
asztalnál és a kerti padon.

Töltse meg mindig szépség és vidám zene a házukat. Még a rossz is jóra for-
duljon kettejük szerelmében.

Legyenek áldássá valamennyiünk számára. Aki közülünk még keresi a szerel-
mét, annak adj hozzájuk hasonlóan kedves és hûséges társat.

Aki közülünk küzdelmeket él át szerelmében, annak adj erõt és reményt az õ
ünneplésükön keresztül. Add, hogy akik most így egybegyûltünk, egymásnak
mindenkor támaszai legyünk.

Tölts el valamennyiünket nagylelkû, gyengéd, bölcs szereteteddel. Ámen.

  

2002. augusztus 18.
János-hegy

Imádság
Békefi Eszter és Száva Zoltán esküvõjén

Szeretõ, életadó, szeretetre hívó Istenünk!
Köszönjük neked ezt a párt, Manót és Szávust. Köszönjük a nagylelkûségüket,
lelkesedésüket, növekedésüket a szeretetben.

Áldd meg õket, hogy tovább növekedjenek és gazdagodjanak minden jóban.
Virágozzon az életük sok baráttal, ünneppel, játékos estékkel, szép napokkal. Mé-
lyüljenek és sokasodjanak tovább barátságaik, a kettõjük házassága legyen aján-
dék mindannyiunk számára.

Füri Katalin és Benedek Attila esküvõje, Pilismarót, 2001

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK
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Növekedjenek õk ketten bölcsességben,
szeretni tudásban, gazdagodjon egyre a már
most is olyan színes világuk.

Legyen merszük és erejük váltani abban,
amiben majd változniuk kell, és õrizzék
örömmel, ami már része a közös életüknek.

Gyerekekre, közös családra készülnek õk
ketten. Adj nekik vidám családot. Imádkoz-
zunk születendõ gyermekeikért. Add, hogy
a leendõ szülõk mindketten sok örömet lel-
jenek majd ezekben a gyerekekben és egy-
más örömében is.

Add, hogy mi, barátaik és rokonaik annyi
lelkesedéssel és odaadással vehessük majd
körül az új családot, amennyit tõlük kaptak
keresztgyerekeik és barátaik gyerekei.

Kérünk, óvva vigyázz rájuk, ha gondola-
taikat, napjaikat nehézségek árnyékolják. Erõsítsd meg õket, hogy higgyenek
magukban és az élet bennük megnyilvánuló egyediségének világában.

Hálát adunk a mai napért, és áldásodat kérjük Manóra és Szávusra. Ámen.

  

2002. április 30.

Imádság Andorka Rudolf sírjánál

Istenünk, szeretõ mennyei Atyánk!
Köszönetet mondunk neked Andorka Rudolfért ma, azon a napon, amikor õ
71. születésnapját ünnepelné.

Köszönetet mondunk mindazért, ami elmúlt vele: meleg kézfogásáért, elgon-
dolkodó okosságáért, kedvenc anekdotáiért, hegycsúcsokat és városokat szeretõ
életkedvéért.

Hatvanhat évre kaptuk meg õt mindezzel együtt, és ha összeszorul is a szí-
vünk, hálásak vagyunk ezért a hatvanhat évnyi ajándékért.

Köszönetet mondunk azért is, ami tovább élt, ami megmaradt bennünk és
közöttünk: pályázati rendszerekért, kutatási programokért, oktatási tradíciókért,
általa összehozott barátságokért, könyvekért, elgondolásokért, melyeket még sok-

Békefi Eszter és Száva Zoltán esküvõje,
János-hegy (Bp.), 2002
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sok évig használni fogunk, szavaiért, me-
lyekre még sokszor vissza fogunk emlékez-
ni. Még soká-soká fog élni velünk, hallga-
tókban, tanítványokban, barátokban és mun-
katársakban, unokákban és dédunokákban,
tanszékekben és projektekben.

Köszönjük ezt, Istenünk, egy részét min-
dennek még gyerekeinkre, tanítványainkra is
ráhagyhatjuk. Köszönjük mindazt, ami be-
lõle még sok-sok évig velünk marad.

Köszönjük végül, Istenünk, mindazt a
múlhatatlant, amire Andorka Rudolf élete
rámutatott: az igazságba, az igazság létezésé-
be vetett hitet, felelõsségtudatot ennek fel-
tárásáért, kedvet és nyitottságot ennek meg-
ismerésére.

Köszönjük a hitet az igazságosságban és
emberségben, elkötelezõdést a nehezen élõ,
szegény, kiszolgáltatott emberek iránt.

Köszönjük végül az Andorka Rudolfban
megmutatkozó optimizmust és reményt, hogy a dolgok alakíthatóak, hogy a rossz
idõk, hatalmak elõbb-utóbb elmúlnak, és a jó, becsületesen és szeretetben vég-
zett munka eredménye kivirágozhat.

Köszönjük a halálnál erõsebb reményt, amellyel Andorka Rudolf lassan 5 éve
elbúcsúzott tõlünk. Ezzel a feltétlen reményével tekint most vissza. Ámen.

  

Imádság
Urunk, Istenünk!
Hálát adunk neked, aki ma itt, ebben a templomban összegyûjtöttél bennün-
ket. Kérünk, fordítsd most tekintetünket a körülöttünk lüktetõ világra, ahol ezek-
ben a percekben is tragédiák és boldog találkozások mennek végbe, ahol elnyomó
gonoszság és nyomorúság, de odaadás és szeretet is újra meg újra megnyilvánul.

Segíts, hogy egyházad válasz és kérdés lehessen ebben a körülöttünk levõ vi-
lágban. Hiteles, õszinte válasz embertársaink küszködõ kérdéseire. És világos,

Andorka Rudolf temetésén Eszter
unokaöccsének, Misónak magyarázza,

hogy mi történik. Farkasrét (Bp.), 1997
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kritikus kérdés is: átgondoltak-e a jól bevált igazságai ennek a világnak, teret,
levegõt kap-e amúgy mûködõképes struktúrái között a szeretet és az élet?

Ébressz minket felelõsségtudatra azokért, akik közt élünk. De ébreszd fel ben-
nünk annak a tudatát is, hogy ezt a felelõsséget nem egyedül hordozzuk, hanem
közösségben egymással és legfõképpen Veled.

Add nekünk Szentlelkedet, hogy szavainkat és mozdulatainkat felbátorítsa
bûnbocsánatod, szereteted, igazságod hirdetésére. Ámen.

  

1998. december
Deák tér

Imádság
a MEVISZ 10 éves születésnapján tartott istentiszteleten

1. LITURGUS: Megvalljuk, Urunk, hogy nem tettünk eleget az emberekért, akik
közül követõidül elhívtál bennünket.

2. LITURGUS: Nem tettünk eleget az egyházért, melyet ránk bíztál, gyülekeze-
teiért, kicsiny közösségeiért, nagy struktúráiért. Nem tettünk eleget a külön-
féle felekezetek egymásra figyeléséért, közeledéséért. Nem tudtuk a látható,
könnyen megismerhetõ egyházak mögött meglátni örök-egy egyházad való-
ságát.

3. LITURGUS: Megvalljuk elõtted, hogy nem tettünk eleget emberekért, akik se-
gítségre szorulnak. Hûtlenség és hamis ígéretek szegélyezik utainkat. Felül-
rõl, valódi odafigyelés nélkül akartunk segíteni. Megelégedtünk látszatmeg-
oldásokkal a valódi közösségvállalás helyett. Beértük morgolódással, amikor
kiáltanunk kellett volna.

4. LITURGUS: Megvalljuk elõtted, Urunk, hogy nem elég bennünk, köztünk a
csöndesség, a hallgatás, a meghallgatás. Nem kérdezzük meg magunkat, mi-
ért akar valamit másképpen az, akivel szembekerültünk, nem szemléljük meg,
miért is akarjuk mi az ellenkezõjét. Túl sok erõnket fordítjuk a meggyõzés és
legyõzés feladatára, s ritkán tudjuk magunkra venni a Te gyöngeségedet.

5. LITURGUS: Megvalljuk elõtted, Urunk, hogy nem vagyunk elég bátrak, elég
radikálisak a Te követésedben, újra és újra megriaszt a világ véleménye, a fa-
nyalgás, a felháborodás, elkedvetlenít a közöny.

6. LITURGUS: Megvalljuk elõtted, hogy bezáródtunk. Mi, akik arra köteleztük el



105

magunkat, hogy másokért cselekedjünk, saját álproblémákat teremtettünk, sa-
ját kis ügyeletes háborognivalókat és szokásos kesernyés poénokat.

Istenünk, kérünk téged, újíts meg minket!

1. LITURGUS: Tedd újjá szemünket, amellyel világodra nézünk. Láttasd meg velünk,
amire vakok voltunk, nyisd ki értelmünket arra, ami elõl elzártuk magunkat!

2. LITURGUS: Tedd újjá érzéseinket! Add nekünk az elsõ szeretet friss odaadását
és a veled hosszú utat megjárt ember kitartó türelmét! Adj nekünk új érzése-
ket, elevenséget, valódiságot. Add, hogy haragunk, lelkesedésünk vagy meg-
hatódásunk újrateremtõdjön a valóságból, amely körülvesz bennünket.

3. LITURGUS: Tedd újjá szavainkat, hogy töredékességüket alázattal viseljék, s
minden csenden át rád mutathassanak.

4. LITURGUS: Tedd újjá a közösséget, amely összefûz minket. Belsõ rendjét, egyen-
súlyait, közös nyelvünket újítsd meg a te akaratod szerint!

5. LITURGUS: Tedd újjá egyházadat, s ezt a kis látható szegletét, amelyet ránk bíz-
tál. Adj új szavakat, új utakat, új perspektívákat egyházunknak, a gyülekeze-
teknek, amelyekben élünk!

6. LITURGUS: Tedd újjá ezt az országot, amelyben otthon vagyunk! Add, hogy a
te álmod szerint tudjuk formálni.

7. LITURGUS: Tedd újjá általunk világodat, ne engedd, hogy ostobán elpusztítsuk,
amit nekünk ajándékoztál. Újíts meg minket, hogy a világot átható és meg-
újító kovásszá legyünk a te kezedben!

Valósítsd meg köztünk, általunk Országodat, Urunk! Ámen.

  

Imádság

Teremtõ, életadó, békességszerzõ Istenünk!
Megvalljuk elõtted, hogy nem voltunk hûségesek békességteremtõ akaratodhoz.
Hétköznapi beszélgetéseinkben, mindennapi tetteinkben és gondolatainkban
nem szolgáltuk mindig a kiengesztelõdést. Sokféleképpen hasznot húztunk a
világ ellenségeskedést szülõ, bûnös struktúráiból.

Mégis a békéért könyörgünk ma hozzád. Minden ember és minden teremt-
mény békéjéért, de különösen is Jeruzsálem városának békéjéért. Ez a város,

PRÉDIKÁCIÓK, ÁHÍTATOK, IMÁDSÁGOK
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melynek neve a Béke Városa, ma ellenségesség és félelem gyötörte hely, a világ
harcainak csomópontja. Tekints, Urunk, a gyerekekre, akik félelem közepette
élnek ott, nézz a kicsinyekre, akiknek békéért könyörgõ szava nem ér el a hatal-
masok füléhez. Szálljon le a te békéd a városra, minden lakójának lelkére, és adjon
új erõt a kiengesztelõdés szolgálatára.

Tégy minket a te békéd eszközeivé. Add, hogy megnyíljanak szemeink a má-
sik igazságára. Add, hogy kétfelé kinyújtott kezeink ellenségeket tudjanak kien-
gesztelõdésre összekapcsolni. Add nekünk a te bölcsességedet, ha szólunk, a te
irgalmasságodat, ha az igazságosságért cselekszünk.

Szívünk minden sóhaját egyesítve kérlelünk téged: adj békességet nekünk!
Ámen.



GYEREKEKNEK

Gyerektábor, Makkoshotyka, 2002



Eszter, aki a Deák téri gyülekezet gyerekbibliaköröseként kapta az elsõ indíttatást a lelké-
szi pályára, mindig kiemelt figyelmet szentelt a gyerekmunkának. Olyan terület volt ez,
amelyben gazdagon kamatoztathatta játékosságát, kézmûves ötleteit, mesemondó kedvét.
A gyerekek számára született írásaiban egyszerre érezhetõ a bibliai hagyomány odaadó
szeretete és az újító teológiai szemlélet: az igazságosság, a másság elfogadása, a kirekesztet-
tek iránti elkötelezettség, a merész nyelvi formák, az Istennel való közvetlen viszony kere-
sése. A fejezetben található ádventi gyereknaptár, karácsonyi színdarab, gyerekújságba írt
húsvéti cikk és sátortábor tisztás-templomában elhangzott prédikáció mellett a legtöbb szö-
veg a Deák téri családi istentiszteletekre készült. Ez az alkalom fontos és kedves volt neki:
olyan istentisztelet, ahol minden gyereknek helye van, s ahol a prédikáció két részre oszlik:
az elsõ rész a bibliai történet megjelenítése a gyerekek számára, színdarab, bábjáték, árny-
játék formájában. Ezek szövegkönyvei, illetve a felnõtteknek is szóló prédikációk kerültek
a fejezetbe.

Ihletet meríthetünk ezekbõl az írásokból, ha magunk is foglalkozunk gyerekekkel, ha
saját gyerekeinkkel igyekszünk együtt járni a hit útjait, vagy egyszerûen csak érdekel, ho-
gyan fogalmazta meg Eszter a legkisebbek számára is érthetõ módon azt, amiben hitt.



Lehet, hogy már van ádventi naptárod, amit a szüleidtõl kaptál, és mindennap
valami meglepetést találsz benne. Ez a naptár arra való, hogy te is meglephess
másokat, és családoddal együtt készülhessetek a karácsonyra. Minden napra van
tennivalód!

DEC. 2. ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA

Olvasd el Lukács evangéliumából Jézus születésének ígéretét! (1. fejezet, 26–
56. vers) Olvashatja együtt is az egész család, ádventi gyertya mellett.

DEC. 3. HÉTFÕ

Képzeld el, milyen lehet egy kisbabának a mamája pocakjában! Gömbölyödj
össze egy fotelben, takard be magadat egy jó meleg pléddel, képzeld el, hogy
meleg folyadékban lebegsz, rugalmas, puha és erõs falak védenek. Ha az anyu-
kád sétál, érzed a lépteit, hallod a szíve dobogását. Ilyen volt, mielõtt megszü-
lettél. Rajzold le a kis Jézust Mária hasában!
Most képzeld el, hogy anyuka vagy, aki kisbabát vár. Ilyen nagy, nehéz teher-
rel nem lehet ugrálni, hamar el is fáradsz, mindig vigyázol, nehogy baja essen
a babának. Mégis nagyon jó érzés, néha megsimogatod a hasad.
Ugye figyelsz a kismamákra a buszon, villamoson, átadod nekik a helyet, se-
gítesz, amikor fel-leszállnak?

DEC. 4. KEDD

Rajzold le a vasárnap olvasott történet egy jelenetét, és tedd ki a képet a bejá-
rati ajtóra vagy a hûtõszekrényre, hogy mindenkit emlékeztessen karácsony
közeledtére!

DEC. 5. SZERDA

Tanuld meg a 133. éneket: „Ó jöjj, ó jöjj Immánuel!” (220. oldal) Ez az ének
sokféle különleges nevét sorolja fel Jézusnak. Derítsd ki szüleid segítségével,
melyik honnan ered. (Az énekeskönyvben is találtok útmutatást.)

Ádventi naptár
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DEC. 6. CSÜTÖRTÖK

A mikulási ajándékodból egy csokit vagy más finomságot adjál oda egy kol-
dusnak vagy más nagyon szegény embernek!

DEC. 7. PÉNTEK

Imádkozd el a Kisdeákban található elsõ imádságot!
Istenem, mennyei Atyám!
Köszönöm neked, hogy van családom, vannak szüleim, rokonaim.
(Köszönd meg a testvéreidet, ha vannak, a nagyszüleidet, az unokatestvérei-
det! Sorold fel õket név szerint is!)
Adj nekünk igazi, szép karácsonyt ebben az évben! Segíts, hogy valóra váljon, amit
kívánunk! Segíts, hogy örüljenek az ajándékaimnak azok, akiknek készítem õket!
Kedves Jézusom! Legyél velünk karácsonykor, hogy kedvesek és türelmesek legyünk
egymáshoz, és vidám, jó hely legyen a házunk! Költözz be a mi otthonunkba, hogy
örülhessünk neked, és te legyél az ünneplésünk közepe! Töltsd meg fénnyel a szívünket!
Ámen.

DEC. 8. SZOMBAT

Tegyél hámozott narancshéjat a fûtõtestre, hogy finom karácsonyi illat legyen
a lakásban!

DEC. 9. ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA

Olvasd el vagy olvassátok el együtt Jézus születésének történetét Lukács evan-
géliumából (Lk 2,1–40)!

DEC. 10. HÉTFÕ

Jézus nem csak az emberek kedvéért jött a világba, hanem azért is, hogy vé-
gül minden élõnek békét és örömet hozzon. A betlehemesek, versek, mesék
szerint az állatok is örültek Jézus érkezésének, a csacsi vitte, az ökör melen-
gette, a bárányok betakarták, a madarak énekeltek neki. Játsszál egy ismerõs
kutyával vagy más állattal! Tegyél ki egy kis magot, szalonnadarabkát a mada-
raknak!

DEC.11. KEDD

Próbáld meg elmesélni a pásztorok történetét a nyájat kísérõ egyik pásztor-
kutya vagy egy csacsi szempontjából! Mit vett észre, mit érzett meg, mire fi-
gyelt? Rajzold meg a történetet képregényként vagy füzet szélére való rajz-
filmként! Ajándékozd meg testvéredet vagy a padtársadat a képregényeddel!

DEC. 12. SZERDA

Ha egy családban kisbabát várnak, nevet is keresnek neki. Mit jelent a te ne-
ved? Miért választották a szüleid? Mit jelent a testvéreid, családtagjaid neve?
Tudtad-e, hogy „Jézus” azt jelenti: Isten a segítség?
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DEC. 13. CSÜTÖRTÖK

Luca napja
Egy tálba vagy virágcserépbe tégy virágföldet, és ültesd bele a családi istentisz-
teleten kapott búzaszemeket! Vigyázz, ne locsold agyon! Karácsonyra szép zöld
búza nõ ki belõle.

DEC. 14. PÉNTEK

Isten gondoskodott Józsefrõl, Máriáról és a kis Jézusról. Gondoskodik rólunk
is. Tedd a kezedet egy papírra, és rajzold körbe. Ez lesz Isten keze. Rajzold
bele a családodat, és akiket még szeretnél ott látni Isten tenyerén!

DEC. 15. SZOMBAT

Imádkozd el a második imádságot a Kisdeákból!
Kedves Jézusom!
Amikor megszülettél, nagy szegénység vett körül, sokan elzavartak, de egy istállóban helyet
kaptál, és szegény emberek megosztották veled, amijük volt. Kérlek, legyél most is azok-
kal, akiknek nincs otthonuk, akiknek nincs sok pénzük, akik fáznak és éheznek! Se-
gíts nekünk, hogy meglássuk, miben vagyunk gazdagok, és adni tudjunk azoknak,
akiknek nincsen! Adj békét nekünk, embereknek! Tegyél minket jószívûvé minden te-
remtményed, még a beszélni nem tudó állatok iránt is! Ámen.

DEC. 16. ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA

Olvasd el Jézus születésének történetét Máté evangéliumából! (Mt 1,18–2,15)
DEC. 17. HÉTFÕ

Tanuld meg ezt a verset János evangéliumának elejérõl: „Jézusban élet volt, és
az élet volt az emberek világossága.” (Jn 1,4) Nézz ki este az ablakon. Gondold el,
milyen lenne, ha nem lenne villany, ez a sok fény mind kihunyna, és a nagy
sötétben csak egy gyertya égne, a ti ádventi koszorútokon! Ebbõl a fénybõl
kellene újra fényessé tenni az egész várost.

DEC. 18. KEDD

Ágyazd be mindenkinek az ágyát a családban! (Ha van testvéred, csináljátok együtt!)
Tegyél mindenkinek a párnájára egy papírból kivágott vagy rajzolt csillagot.

DEC. 19. SZERDA

Legyél te valakinek a jó hírt mondó angyala! Hívd fel telefonon a nagypapá-
dat vagy nagymamádat (ha már nem élnek, akkor valaki más rokonodat)! Kí-
vánj nekik boldog ádventet, de ne áruld el, ki vagy! Várd meg, hogy kitalálják!

DEC. 20. CSÜTÖRTÖK

Rajzold le az énekeskönyv 221. oldalán lévõ szimbólumot egy kis papírra, írj
rá egy kedves üzenetet, és rejtsd el meglepetésként apukád vagy anyukád pénz-
tárcájába, naptárába!

GYEREKEKNEK
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DEC. 21. PÉNTEK

Nézz körül a lakásotokban: milyen otthonos, jó hely! Melyik a kedvenc kuc-
kód? A szülõk védett otthont akarnak a gyerekeiknek. Még az állatszülõk is!
Rajzolj le egy madárfészket vagy egy cicamama vackát! Mégis, sok embergye-
reknek nincs otthona, fázik, szomorú. Jézusnak és szüleinek se adtak szállást
Betlehemben. Menjél körül megint a lakásotokban, találd ki, hova fektetnéd
õket, ha hozzátok csöngettek volna be.

DEC. 22. SZOMBAT

Menj ki a konyhába, és kérd meg valamelyik szülõdet, hogy mutassa meg
neked a karácsonyi fûszereket: fahéjat, szegfûszeget, gyömbért, vaníliát.
Játsszatok: hányat tudsz felismerni becsukott szemmel?

DEC. 23. ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA

Olvassátok el újra az egész karácsonyi történetet! Karácsonyra készülve rakj
rendet a füzeteid, tollaid, könyveid között!

DEC. 24. HÉTFÕ

Énekeld el a 167. éneket: „Csendes éj!” Bújj el valahova a lakásban, és figyelj
egy kis ideig csak a csöndességre.
Imádkozzátok együtt a Kisdeákból a harmadik imádságot!
Drága betlehemi Kisded-Jézus!
Add, hogy egész életünkben részesei lehessünk a karácsony titkának! Küldj igazi békét

az emberek szívébe, mert olyan nagyon vágyunk rá! Segíts, hogy az emberek egyre jobban
megismerjék és megszeressék egymást! Add, hogy úgy éljünk a világban, mint testvérek, egy
Atya gyermekei!

Mutasd meg nekünk dicsõségedet és tisztaságodat! Tegyél minket hálás, szeretõ gyerme-
keiddé! Vezess szereteted egységébe, és ajándékozz meg békéddel! Ámen.

(XXIII. János pápa imádsága nyomán, Evangélikus Énekeskönyv 708. oldal.)
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A hosszú út Betlehembe
Árnyjáték

Szereplõk: MESÉLÕ, CSIGA, FARKAS, RÉSZEGES, BIRKA, ÖREGASSZONY, SZAMÁR,
BÉNA, ÖKÖR, FA, JUHÁSZ, CSILLAG, MÁRIA, JÓZSEF, JÁSZOL

zene
BEVEZETÉS: A CSIGA

MESÉLÕ: Kétezer évvel ezelõtt a messzi Keleten élt egy csiga. Szófiának hívták,
öreg volt és bölcs. Az öreg próféták összes bölcsességét olvasta és ismerte, még-
hozzá könyv nélkül. És hitt nekik. Erõsen hitt abban, hogy fog jönni valaki,
aki mindenkin és mindenen segíteni fog, aki képes lesz bármit jóvátenni.

A csiga csak várt és várt. Hosszú élete során nagyon sok rosszat tapasztalt,
és ezt a sok rosszat már nagyon nehezére esett tovább hordania. Most pedig
reménykedett valakiben, aki ezt a súlyt majd leveszi a válláról.

Szegény Szófia öregségére egyre érzékenyebb lett az idõjárásra is. Egyik nap
valami addig teljesen ismeretlent érzett a tagjaiban.

– Van valami a levegõben – mormogta. – Azt hiszem, itt az idõ... érkezik a
várva-várt. Hogyan is mondta Mikeás próféta? Betlehemben fog a világra jön-
ni. Azon nyomban útnak indulok, mert én akarok az elsõ lenni, aki a Világ
Megváltóját köszönti!

És a csiga útra kelt: lassan és megfontolva, de tele reménnyel.

1. A FARKAS

M: Egyszerre egy farkas termett elõtte, koszos bundával, zölden villogó szemek-
kel és óriási szájjal, telis-teli éles fogakkal. Mérgesen ráripakodott a csigára:

FARKAS: Nem félsz tõlem?
Cs: Miért kéne félnem tõled?
F: Mert gonosz vagyok.
Cs: Hát ezt meg ki mondja?
F: Az emberek.
Cs: Miért mondanak ilyet?
F: Mert megeszem a birkákat.
Cs: Na és miért tartanak az emberek birkákat?

GYEREKEKNEK
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F: Hogy megegyék õket.
Cs: Aha! Hát ez érdekes. Gonosznak mondanak azért, mert ugyanazt teszed, mint

õk?
F: Látod, ezen még nem sokat gondolkoztam. De úgy tûnik, tényleg így van.
Cs: Hát akkor te sem vagy gonoszabb az embereknél!
F: De hát mit tehetek, hogy ne utáljanak többé?
Cs: Senki sem tehet ellene. De tudom, hogy nemsokára jönni fog valaki, aki

mindenkit szeret.
F: Ki az?
Cs: Valaki, akire már régóta várok. Betlehemben, egy nagy csillag alatt fog világ-

ra jönni. Én hozzá megyek. Nem akarsz te is velem tartani?
F: Dehogynem! Ha úgy gondolod, hogy nem utál engem, akkor veled megyek.

2. A RÉSZEGES

M: Szófiának egy városon is átvezetett az útja. Ott találkozott egy részegessel,
akinek egy üveg volt a kezében. Ahogy ott botorkált, majdnem rálépett Szó-
fiára.

RÉSZEGES: Pfuj! Egy csiga! Mindjárt széttaposlak!
Cs: Miért akarsz széttaposni?
R: Mert engem is mindenki csak rugdos egész nap.
Cs: Ezt nem értem.
R: Akkor nézd csak meg itt körülöttem az embereket. Nézd, milyen megvetõ-

en néznek! Hallgasd, mi mindent mondanak. Tudod, én a legutolsó szemét
vagyok.

Cs: Ezért iszol olyan sokat?
R: Persze. Akkor ugyanis nekem minden mindegy. Ez az üveg az egyetlen bará-

tom.
Cs: Nincs más barátod?
R: Nem, más nem szeret engem. Amióta a világra jöttem, utál minden ember.
Cs: Tudod mit? Akkor gyere velem Betlehembe.
R: Mit kezdjek én ott?
Cs: Aki ott a világra jön, minden ember barátja lesz. És a legjobban talán azokat

szereti, akik magukat az utolsó szemétnek tartják.
R: Nem rossz. Hát akkor menj elõre. De biztos vagy te ebben?
Cs: Igen, egészen biztos.
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3. A BIRKA

M: Szófia nagyon boldog volt, amikor végre kiért a veszélyes városból. Nemso-
kára talált is egy pár illatozó levéldarabkát, ezekbõl falatozhatott. Ezután el-
szunyókált. Meleg leheletre ébredt: egy birka állt elõtte.

Cs: Úristen, biztosan legalább két órát aludtam. Ekkora könnyelmûséget! Gye-
rünk gyorsan tovább.

BIRKA: Hová sietsz így, csiga?
Cs: Betlehembe, ahol a Megváltó születik.
B: Ugyanúgy itt is maradhatnál. Úgysem fog téged senki sem észrevenni. Ugyan-

is õ az emberekhez jön. Nem az állatokhoz.
Cs: Nem hiszem. Isten teremtette az állatokat is, és ugyanúgy szereti õket, mint

az embereket.
B: A nagy állatokat talán! De te – és én is – kicsik vagyunk, jelentéktelenek. Engem

butának tartanak, téged pedig kártevõnek!
Cs: Isten elõtt senki sem jelentéktelen. Gondold csak el, hogy fognak örülni

Betlehemben a te jó meleg gyapjadnak és a szép szemeidnek! Gyere velem!
B: Menjek?
Cs: Persze, gyere csak.

4. AZ ÖREGASSZONY

M: Valahányszor Szófia elfáradt, kezdte érezni azt a furcsa érzést: tudta, hogy si-
etnie kell. Egy szürke délután, amikor éppen egy járdaszegélyen pihent, jött
szembe vele egy púpos, öreg nõ, bottal a kezében.

ÖREGASSZONY: Vigyázz, csiga, mert valaki még átmegy véletlenül a csinos kis há-
zacskádon!

Cs: Köszönöm szépen a figyelmeztetést. De mondd, miért ilyen púpos a hátad,
és miért jársz bottal?

Ö: Jaj, tudod, ez az öregség terhe. Nem könnyû nekem. Nem kéne megöreged-
nünk.

Cs: Ne mondj ilyet. Én is öreg vagyok, mégis sok tervem van még. Éppen Bet-
lehembe tartok.

Ö: Betlehembe? Honnan van erõd ilyen hosszú útra?
Cs: Isten ajándékozza nekem. Mindennap. És a fia, a Megváltó az öregeknek,

gyengéknek és fáradtaknak is erõt fog adni, hidd el nekem.

GYEREKEKNEK
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Ö: Milyen jólesik, amit mondasz. Egyszerre fiatalabbnak érzem magam. Tudod
mit? Én is veled megyek. Az úton pedig segítünk egymásnak. Ha elfáradtál,
viszlek téged, ha én fáradok el, mesélsz nekem a világ Megváltójáról.

5. A SZAMÁR

M: Néha Szófia a legszívesebben teljesen egyedül lett volna, hogy a bölcs pró-
féták gondolatain tûnõdjön. Mégis nagyon megörült, amikor új ismerõsre tett
szert. Egy csodaszép mezõ közepén találkozott a szamárral.

Cs: Nem tudod véletlenül, ez az út vezet Betlehembe?
SZAMÁR: Engem nem kérdezhetsz, én ugyanis buta vagyok.
Cs: Ki mondja, hogy buta vagy?
Sz: Az emberek.
Cs: És te elhiszed, amit az emberek mondanak?
Sz: Igen.
Cs: Tudod, az emberek összekeverik a butaságot a jóhiszemûséggel. Hallottam

már, hogy jóhiszemû embereket is... kinevettek. Ez sajnos mindenhol elõ-
fordul!

Sz: Ha te úgy gondolod, hogy jóhiszemû vagyok, és nem buta, akkor boldog
vagyok.

Cs: De te egyszer nagyon híres is leszel. Ha jól értem Zakariás próféta bölcses-
ségét, akkor te fogod a Megváltót Jeruzsálembe vinni.

Sz: Ki az a Megváltó?
Cs: Õ az, aki nemsokára megszületik Betlehemben, ahová én is tartok. Amikor

felnõ, kicsit hasonlítani fog rád: jóakaratú lesz, az emberek terheit fogja ci-
pelni, és kinevetik. Nem akarod te is látni õt?

Sz: Dehogynem! Amikor még a hátamon is fogom cipelni!?

6. A BÉNA

M: Idõvel Szófia egyre fáradtabb lett. Nem volt már benne az elsõ napok len-
dülete. Igen, gondolta, egyre lassabb leszek. Egyszer csak kárörvendõ neve-
tést hallott maga mögött.

BÉNA: Mi ketten jól összeillünk: te a csúszó-mászó mozgásoddal, és én a man-
kóimmal. Egyikünk sem ér semmit!
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Cs: Ha lehet, ne bánts meg engem! Mit akar ez jelenteni? Miért ne érnénk sem-
mit?

B: Én béna vagyok, és te sem mozogsz gyorsabban nálam.
Cs: Te azt hiszed, hogy valaki csak akkor értékes, ha gyorsan tud szaladni?
B: Nem így gondoltam. De egy bénára, amilyen én vagyok, senkinek sincs szüksé-

ge. Hidd el.
Cs: Hát igen, gyors futónak tényleg nem válnál be. De talán értesz a történet-

meséléshez, a levélíráshoz. Vagy talán könnyen vigasztalsz meg szomorú gye-
rekeket, de az is lehet, hogy jól tudnál furulyázni.

B: Hagyd abba! Elég, ami eddig eszedbe jutott. Furcsa, hogy eddig csak arra
gondoltam, hogy nem tudok futni, de azon még soha nem gondolkodtam,
hogy mi mindent tudhatok.

Cs: Sokan így vannak ezzel. Néha én is. Amióta úton vagyok, gyakran kérde-
zem magamtól, miért pont nekem kell ilyen lassúnak lennem. Ilyenkor leg-
szívesebben galamb lennék.

B: Hová mész egyébként?
Cs: A segítõt keresem, akit Isten küld hozzánk, a Megváltót, aki a világ összes

baját a vállára veszi.
B: Oda nekem is el kell mennem. Meg fogom kérni, hogy vegye el tõlem a bé-

naságomat.
Cs: Vagy kérhetnél egy csodát is. Kérd meg, hogy tanítson téged, hogyan lehet

egy béna is boldog ember.

7. AZ ÖKÖR

M: Egy ökör állt a réten, füvet legelészett. Egy hajszálon múlt, hogy szegény csigát
fel nem falta.

Cs: Hé, nem tudsz odafigyelni?
ÖKÖR: Bocsánat, nem vettelek észre.
Cs: A kisebbeknek mindig szenvedniük kell a nagyobbaktól.
Ö: Ne mondj ilyet. Nekem például az emberek miatt kell szenvednem. Pedig

sokkal kisebbek nálam. Reggeltõl estig ostoroznak engem.
Cs: Tudod mit? Törj ki innen, és gyere velem Betlehembe. Nemsokára ott fog

megszületni a világ Megváltója. ...Hm... pont most jut eszembe: Ézsaiás prófé-
ta is azt írta rólad: egy ökör ismeri az Urát, a szamár pedig az Ura bölcsõjét. Lehet-
ne, hogy te és a szamá... Igen, ez az! Minden tagomban érzem. Gyere gyorsan!
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Ö: Nagyon sajnálom, de semmit sem értek.
Cs: Nem számít, gyere csak! Hidd el, ott szükség van rád!
Ö: Úgy gondolod, hogy a meleg leheletemmel felmelegíthetném a kisdedet, ha

fázik?
Cs: Például. Most gyere!
Ö: És vigyázhatnék a kisdedre, amíg az édesanyja aludni szeretne?
Cs: Igen, azt is. De most már gyere végre! Sietnünk kell.

8. A FÁCSKA

M: Szemerkélt az esõ, amikor Szófia egy magas, sötét fenyõerdõn vágott keresz-
tül. Csendes sírdogálás ébresztette fel gondolataiból. Egy kis fácska sírt, egy-
re szívszorítóbban.

Cs: Miért sírsz ennyire, fácska?
FA: Fáj, hogy esik az esõ.
Cs: Ez mióta van így?
FA: Én sem tudom. Az erdész azt mondja, hogy talán az emberek hibája. Na-

gyon sok mérget fújnak a levegõbe. És amikor esik az esõ, ez mind újra lejön,
és ez nekünk, fáknak nagyon fáj!

Cs: Ez tényleg így van, vagy csak hisztérikus vagy?
FA: Nem vagyok hisztérikus. Nézz csak körül! Nézz fel! Látod a magas fák bar-

na ágait? Látod, hogy betegek, és meg fognak halni? A nagyszüleim már ha-
lottak, a szüleim pedig nagyon betegek. Nagyon félek, hogy én meg sem fo-
gok öregedni. Szerinted az emberek mindig ilyen buták lesznek?

Cs: Valószínûleg igen. Sok mindent tönkretesznek abból, amit Isten olyan szép-
nek teremtett. Csodának kéne történnie...

FA: Csodának? Te hiszel a csodákban?
Cs: Igen, hiszek bennük. Hiszem, hogy Isten valamiképpen végül mindig hely-

rehozza azt, amit az emberek tönkretettek. Hiszem például, hogy Isten egy
letört faágból újra fiatal cserjét képes növeszteni. Ezt már az öreg Ézsaiás prófé-
ta is megmondta: „Isai törzsébõl egy vesszõ fog elõtörni, és a gyökerébõl egy
ág gyümölcsöt fog hozni.” Ezzel természetesen a Világ Megváltójára gondolt,
akihez én is igyekszem.

FA: A Világ Megváltója? Azért hívják így, mert mindent újra jóvátesz, helyrehoz?
Cs: Igen, de az emberek, sajnos, továbbra is buták maradnak. Nagyon-nagyon

erõsen kell remélni, hogy valami mégis változni fog.
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FA: Kérlek, csiga, vigyél el engem is a Megváltóhoz!
Cs: Nem, fácska, pontosan tudod, hogy nem tudsz velem jönni. Hosszú gyö-

keret eresztettél a földbe.
FA: De hát, ha körülöttem mindenki beteg és haldoklik!
Cs: Akkor is itt kell maradnod, és tovább élned – és remélned. Bízni kell a halál

közepette is.
FA: Értem, bízni kell a halál közepette is.
Cs: Élj boldogan, fácska!
FA: Élj boldogan, csiga!

9. FIATAL JUHÁSZ

M: Néha Szófia nagyon szívesen vándorolt éjszaka, a csillagos ég alatt. Ilyenkor
mindig különösen szép gondolatai támadtak. Ezenkívül figyelnie kellett, hogy
a nagy csillag mikor jön fel az égre. Egyik este egy kis tûzhöz érkezett. Ott
biztosan vannak emberek – gondolta. Úgyis le szeretett volna már pihenni egy
kicsit. Hirtelen nagyon szomorú dalra lett figyelmes. Egy fiatal juhász éne-
kelt.

Cs: Miért énekelsz az éjszaka közepén? És miért ilyen szomorú a dalod?
JUHÁSZ: Mert félek.
Cs: De hát mitõl?
J: A sötétségtõl.
Cs: A sötétségtõl nem kell többé félned. Nemsokára egy csillag fog feljönni az

égre, ami fényesebb lesz az összes többi csillagnál. Akkor fog valaki megszü-
letni: egy fénysugár a sötétségben.

J: Ezt nem értem.
Cs: Én sem. Ez egy õsöreg bölcsesség, amit nehéz megérteni. De ha erre gon-

dolok, elmúlik a félelmem.
(feljön a csillag)

J: Te! Én azt hiszem, máris világosabb lett valamivel.
Cs: Nem csoda! Te juhász, nézz csak az égre! Ott van, az az a csillag! Nézd,

milyen nagy és fényes! És milyen hosszú csóvája van! Milyen gyönyörûen vi-
lágít! Feljött Betlehem csillaga! Megszületett a Megváltó!

J: Betlehem csillagát mondtad?
Cs: Igen. Miért?
J: Nézd csak, ott van Betlehem. Épp ott lent. Gyere, megmutatom neked!
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Cs: Úristen, juhász! Egészen szédülök az örömtõl. A torkomban dobog a szí-
vem. Kérlek, vigyél a kezedben. Akkor gyorsabban odaérünk a kisdedhez.

M: A juhász kezébe vette Szófiát, és érezte a kicsi csigaszív dobogását. Hogy meg-
nyugtassa, egy dalt énekelt neki. Ezután érezte, hogy visszahúzódik a házába.
Biztos imádkozik – gondolta.

A városkában könnyen megtalálták a házat, fényesen és világosan állt a csillag egy
istálló felett. A juhász újra a földre tette Szófiát. Az istállóba egyedül kell be-
mennie!

És ekkor elérkezett a nagy pillanat: Szófia útja céljához ért. Nagyon lassan má-
szott át a küszöbön. S meglátta a szent éjszaka csodáját. Meglátta azt, amirõl
már évek óta álmodott. És pontosan olyan volt, mint amilyennek az öreg pró-
féták mondták. Látta a gyermeket, az anyját és az apját. Látta a többi embert
és állatot, akikkel útközben találkozott. Az ökör már melegítette meleg lehe-
letével a kisdedet. Átszellemült arccal állt a szamár is mellette. Bizonyára Je-
ruzsálem járt az eszében. A farkas és a birka békésen pihentek egymás mel-
lett. Az öreg nõ és a béna nagyon fiatalnak néztek ki, és öröm sugárzott belõ-
lük, a részeges pedig kijózanodva üldögélt. Csak a fácska hiányzott. Neki
teljesen egyedül kellett remélnie a haldokló erdõ közepén. De Betlehembõl
egy csillagsugár át fog világítani hozzá. Ebben Szófia teljesen biztos volt.

(zene)
  

A farsang meséje

Hajdanán a világon egyfélék voltak az emberek. Mindenki egy nyelven beszélt,
egyforma bõr- és posztósátrakban lakott, egyforma hímzésekkel díszítette a ru-
háit, egyforma edényekben egyforma ízû ételeket fõzött. A bõrük egyforma vi-
lágosbarna volt, és a haja valamennyiüknek hullámos, sötétes. Nem is csoda: egy
tõrõl származtak valamennyien, Ádám és Éva ivadékai voltak. Az Úrnak öröme
telt bennük. Szerette az énekeiket, az örömüket napfelkeltekor, a tûzhelyeikrõl
felszálló füst illatát esténként. Az emberek is jól érezték magukat a földön, há-
zasodtak és gyerekeket nemzettek, egyre többen lettek, elterjedtek a négy égtáj
felé. Voltak, aki a nagy folyók mellé telepedtek, mások a hegyek között találtak
otthonra, s voltak, akik a tenger szigeteit népesítették be.

Az Úr egy nap elhatározta, hogy új kincseket ad nekik, és elkezdte különféle
nyelvekre és énekekre tanítani õket. Megmutatta nekik azt is, hogyan használ-
hatja fel ki-ki a maga vidékének adományait, hogyan készíthetnek a szigetlakók
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ételeket tengeri állatokból, és hogyan nyerhetnek festékeket a hegyek köveibõl.
Tetszett az Istennek, hogy népei mind különféle neveket adjanak gyermekeik-
nek, hogy hetvenhétféle fonással fonjanak gyékényeket, és hetvenhétféle táncot
táncoljanak ünneplésére. Az is kedvére való volt, hogy az emberek bõre, haja,
alakja lassan különbözõ lett: akik hegyes vidéken éltek, azok megnyúltak, a ha-
juk kiszõkült, akik meg a déli tenger mellett laktak, azoknak egyre sötétebb lett
a bõrük, lassan minden nép sajátos külsõt nyert.

De az emberek nemzedékei egyre távolabb kerültek egymástól. Amikor a
különbözõ népekhez tartozók találkoztak, furcsállva méregették egymás arcát,
sértette a fülüket a másik dala, nem értették egymás szavát. Az egyik nép tör-
vénybe hozta, hogy fiai csak a nép leányai közül házasodhatnak, és leányai sem
mehetnek férjhez idegenekhez. A többi nép követte õket. Aztán ellenségeske-
dés robbant ki két nép között, háború indult, és a háború végeztével már gyû-
lölték egymást. A népek már nem látták szívesen egymást városaikban. Voltak,
akik hasznot húztak az ellenségeskedésbõl: ezek a félelmek elmélyítésén ügy-
ködtek, rágalmakat terjesztettek a többi néprõl, hogy így legyenek naggyá a sa-
játjuk körében, mint hadvezérek, kémek vagy fegyverkovácsok. Lassan már azt
is elfelejtették az emberek, hogy valaha egy család gyermekei voltak, és ugyan-
azt az Istent tisztelték: mindenki a maga nyelvén szólt Istenhez, és azt hitte, a
másik idegen istenek szolgája.

Az egyik nép szétszórva élt idegen népek városaiban. Nehéz soruk volt, hi-
szen mindenütt gyanakvással tekintettek rájuk. E népbõl született egy kislány,
akit Annának hívtak. A családja boltos volt egy faluban. Apja a városból szeké-
ren hozta a szalagokat, fûszereket, szerszámokat, anyja meg a boltban ült, és el-
adta õket a falusiaknak. Anna is a boltban üldögélt legtöbbet, rajzolgatott, varrt,
anyja meséit hallgatta, vagy csak gondolkodott magában. A boltba gyakran be-
betért egy öregasszony az árva kisunokájával, egy Palkó nevû kisfiúval. Amíg a
nagymamája vásárolt, Palkó Anna rajzait leste. Egy nap Anna ajándékozott neki
egy rajzot, ami egy furcsa, köpenyes-sipkás emberkét ábrázolt. Másnap Palkó egy
sípot hozott neki viszonzásul. Aztán beszélgetni kezdtek, és egyre jobban össze-
barátkoztak. Egyetlen bánatuk volt: Anna sohasem mehetett el a falusi gyere-
kekkel táncolni, Palkó sem vehetett részt Annáék ünnepségein a városban, így
sohasem táncolhattak egymással. Ha mulatság volt valamelyiküknél, utána rész-
letesen elmeséltek egymásnak mindent, még a táncokat is bemutatták egymás-
nak, de mindig egy közös, nagy vigasságra vágyakoztak.

Palkónak egy nap jó ötlete támadt. A falu templomában volt egy nagy, szent
könyv, kirakva az oltárra. Mindenki tudta, hogy ez a könyv az Istené. Palkó te-
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hát írt egy cédulát Istennek, és elrejtette ebbe a könyvbe. A cédulán ez állt: „Is-
ten! Van egy barátom, Annának hívják. Sose táncolhatunk együtt, mert az õ népe
más, mint az enyém. Kérlek, segíts nekünk valahogyan! Palkó.” Este az angya-
lok felvitték Istennek a cédulát, és õ elolvasta. Már régen fájt neki, hogy az em-
berek így megcsúfolták az ajándékát, és ellenségeskedésbe kezdtek, amikor örül-
niük kellett volna sokféle nyelvüknek, ruhájuknak, a sokféle ételnek és tárgy-
nak, aminek készítésére mind õ tanította õket. Sokat gondolkodott, hogyan
segíthetne a bajon. Most, Palkó levelét olvasva, jó ötlete támadt. „Adok nekik
egy ünnepet – gondolta –, amelyen mind együtt lehetnek. Nem látják majd
egymás arcát, mert mind maskarát viselnek. Majd ez az ünnep segít nekik, hogy
összebéküljenek, és örüljenek egymásnak.” Elõhívott hát egy kis dibukot, ma-
nócskát – csodák csodája, épp olyan volt, mint az az emberke, akit Anna raj-
zolt –, és rábízta ezt az ünnepséget. „Legyen mindenkinek álarca, jelmeze, és
síppal, dobbal, kereplõvel, hegedûvel hangoskodjanak! Csináljanak felvonulá-
sokat és nagy-nagy táncot még az utcákon is!”– parancsolta.

A kis dibuknak kedvére való volt a feladat (ahogyan Isten minden megbízása
annak is ajándék, akinek el kell végeznie). Kedvelte a kavarodást, a félreértése-
ket, de a muzsikát és a táncot is. Szeretett mindent összezavarni, hogy aztán maga
is megijedjen, amikor ki kell gubancolni a szálakat. Az Úr kívánságának megfe-
lelõen Anna és Palkó falujában kezdte az ügyködést. Így történt, hogy egy nap
farsangi jelmezbált rendeztek a faluban. Mindenki valaki másnak az alakját öl-
tötte magára, kisfiúk öregasszonynak, kislányok királylánynak öltöztek, két le-
gény fiatal párként jelent meg, egy nagypapa utazó hölgyként, az unokája pedig
szerecsen szolgaként. Vidámabbnál vidámabb jelmezeket találtak ki, nagy lett az
értéke egy-egy távoli, idegen földrõl származó különleges ruhadarabnak. Palkó
és Anna indián pár lett, nagy sikert arattak varázsénekükkel és -táncukkal. És
másnap, mikor az emberek levették az álarcokat, lemosták a kormot az arcukról
és visszavették a régi ruhájukat, már nem voltak olyan idegenek egymás számá-
ra – így esett, hogy Anna családját is meghívták attól fogva minden mulatságra,
és a falu népe is bejáratos lett az õ otthonukba. A farsangot pedig minden évben
megrendezték, egyre több faluban és városban. Az emberek felöltöztek annak,
akitõl féltek, vagy akit irigyeltek – és máris elfeledtek valamit a gyanakvásaikból.
Isten pedig látta ezt, és örvendezett.
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Hiszem a test feltámadását

Gondolkodtatok már rajta, mit jelent ez a kis sor az Apostoli hitvallásban? Mi-
féle testrõl beszélünk itt?

Nézzétek meg a saját testeteket! Mindenkié más. Más az ujjaink, tenyerünk
formája. Akit szeretünk, azt a kezérõl is felismerjük. Más a hajunk, a bõrünk,
minden egyes embernek másféle rajzolat van az ujjbegyein, olyan, amilyen sen-
ki más embernek nincsen. Vannak fiúk és lányok – ez is látszik a testünkön. Sok
mindent a szüleinktõl és a nagyszüleinktõl örököltünk. A szemünk színe vagy a
szájunk vonala elárulja, ki a papánk, a mamánk. Én például az édesapámtól örö-
költem az orromat, és az anyukámtól az alakomat.

Velünk történt események nyomát is megõrzi a testünk: sebhelyeket a bõrünk,
törések nyomát a csontjaink. Emlékszik a testünk sokféle érintésre, mozgásra,
forróságra és hidegre, ízekre. Rengeteg mindenfélére alkalmas: tud futni, raj-
zolni, tud simogatni, tud énekelni. Nem is kell gondolkodnunk rajta, és testünk
elvégez olyan dolgokat, amihez egy nagy laboratórium minden tudósa sem len-
ne elegendõ: ellenáll a fertõzéseknek, kiválasztja a mérgeket, új hajszálakat és kör-
möket növeszt, izmokat erõsít.

Van benne szomorúság is, rossz is: betegségek, fájdalmak. Van, aki mozgássé-
rült, nem tud egyedül járni, van, akinek valamilyen betegséggel kell együtt él-
nie. Amikor megöregszünk, a testünk már kevesebbre képes, és több baj van vele:
gyógyítgatni kell, diétáztatni, mégis fáj itt-ott. A ráncainkba beleíródnak a szo-
morú és vidám napjaink.

Vajon mi lesz a testünkkel, ha meghalunk? Kedves ez is Istennek, és velünk
marad valamiképpen?

Amikor meghalunk, porrá, földdé leszünk, de az, hogy „hiszem a test feltá-
madását”, azt jelenti, hogy Isten egyszer újjáteremti majd az egész valónkat.
Valami titokzatos módon új testet kapunk. Jézus feltámadása ezt is megmutatja
nekünk. Jézus testben támadt fel. Az arca, a mozdulatai megmaradtak, a tanít-
ványai fel tudták ismerni õt. Még a szenvedésének jelei sem tûntek el: Tamás-
nak megmutatta a sebeit. Mégis, az Isten begyógyította, jóra fordította mindazt,
ami fájdalmat szerzett neki. A sebei már nem fájtak, a halál nem lett erõsebb nála.
Ezt reméljük mi is: hogy Isten feltámaszt, és ami fájdalmas, rossz, gyötrelmes
volt a testünkben, azt meggyógyítja, erõssé, jóvá változtatja. Szereti a mi sokfé-
le, érdekes, változatos, okos testünket. Újjáteremt minket, mint Jézust a feltá-
madáskor.
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Nagy titok ez. Olyan ajándék, amit még elképzelni sem igazán tudunk. Ezt a
jövõbeli ajándékot is ünnepeljük húsvétkor.

  

Jézus-keresés az erdõben

Kedves családok!
Van egy régi húsvéti szokás, úgy hívják: Jézus keresése. Falun az emberek hús-
vét hajnalban szépen megmosakodtak, felvették a legszebb ruhájukat, és kimen-
tek a falu határába. Körmenetben bejárták a falu körüli réteket, erdõket, ahol min-
den rügyezett, bimbózott, éledezett, s közben nagyheti és húsvéti énekeket éne-
keltek.

Mi, mostani családok is megpróbálhatunk valami ilyesmit. Valamelyik hús-
vét elõtti napon (vagy akár húsvéthétfõn) menjünk ki együtt az erdõbe, és ki-
ránduljunk egyet. Énekeljük el útközben a kedvenc Jézus-énekeinket, passió-
énekeinket, akár még a húsvéti történetet is elmesélhetjük. És gondoljuk azt: „Mi
most Jézust keressük. Itt hagyott nekünk egy jelet magáról, egy képet, egy da-
rabkát a feltámadásából.” Meg is beszélhetjük egymással, gyerekek és felnõttek,
mire hasonlít a feltámadás, milyenféle jelet kell keresnünk.

Lehet, hogy olyan dolgot találunk, amit haza is lehet vinni: szép követ, lecsi-
szolt szép faágat, virágos ágat. Az is lehet, hogy olyasmire lelünk, amit nem
mozdíthatunk el: például egy szépséges, nagy fát vagy egy védett virágot. Örül-
jünk neki ott, ahol van, és csináljunk róla egy fényképet (vagy otthon egy raj-
zot), amit kitehetünk a húsvéti asztal fölé. Végül az is lehet, hogy valami olyat
látunk meg, ami észrevétlenül velünk volt már otthon is, csak el kellett indul-
nunk Jézus keresésére, hogy észrevegyük. Figyeljünk hát jól!

Jó kirándulást!
  

Kezdõimádság családi istentiszteleten

Köszönjük, Istenünk, hogy bennünket ide elhoztál ma reggel, köszönjük, hogy
leküzdöttük a reggel kis nehézségeit, hogy nem tartott vissza valami fontosabb-
nak tûnõ program, valami sürgõs, nyomasztó tennivaló. Köszönjük, hogy kicsa-
logattál bennünket félelmeink erdejébõl, és segítesz veled lenni. Köszönjük az
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énekeket, a harangjátékot, az ádvent szertartásait, szépségét. Segíts feléd fordí-
tani lelkünket. Köszönetet mondunk egymásért is, azokért, akikkel együtt jöt-
tünk, s akikkel itt találkozhatunk. Segíts figyelni egymásra is, add, hogy türelem-
mel és szeretettel forduljunk egymás felé, törõdjünk egymással ma reggel. Aján-
dékozz meg ma bennünket, add, hogy mindenki, aki itt összetalálkozott, valami
új szeretni-tudással és örömmel menjen majd haza.

  

2002. december
Családi istentisztelet

Deák tér

Kilenc hónap
színdarab családi istentiszteleten

Szereplõk: ZAKARIÁS, ERZSÉBET, MÁRIA

(szomorúság, egy öreg, nagymama- és nagypapakorú házaspár)

1. HÓNAP: MÁRHESVÁN
Õszi esõk kezdete. Szomorú a világ. De a szomorú öreg házaspárt most éri
nagy öröm.
Zakariás és Erzsébet találkozása. Valamit egymás fülébe súgnak, öröm. Erzsébet mu-
tatja a hasát, Zakariás olyam mozdulatot tesz, mint aki kisgyereket dajkál.
Kérdés: Vajon milyen hírt kaptak, hogy mindketten így örülnek?

2. HÓNAP: KISZLÉV
Templomszentelési ünnep, hanukka. Sokan felmennek a templomba.
Erzsébet fel akar emelni egy vizeskorsót, Zakariás odaszalad, elveszi tõle. Erzsébet kö-
szönõen rámosolyog, megsimogatja.
Kérdés: Miért kell olyan nagyon vigyáznia magára Erzsébetnek?

3. HÓNAP: TÉVÉT
Esõ, rügyek.
Erzsébet gondolkodik.
Kérdés: Vajon mire gondol, amikor a rügyeket nézi?

GYEREKEKNEK
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4. HÓNAP: SVÁT
Érik a téli füge. Tél van, nincs sok munka odakint.
Erzsébet elkezd fonni, aztán varrni. Zakariás ácsol egy kiságyat.
Kérdés: Mit készít Erzsébet, és mit Zakariás?

5. HÓNAP: ÁDÁR
Lenszedés hónapja, lassan vége az esõknek. Farsang. Erzsébet már nem megy
a lenaratókkal hajlongani, sem a purimra táncolni.
Erzsébet odahívja Zakariást, a hasára teszi a kezét.
Kérdés: Mit figyelnek?

6. HÓNAP: NISZÁN
Páskaünnep. Sosem volt, aki kérdezzen, mint legkisebb gyerek – most már
nemsokára lesz.
Zakariás és Erzsébet páskaünnepet ülnek, nagy örömben. Oldalt fekszenek a párná-
kon, kezükben kehely.
Kérdés: Minek az ünnepe a páskaünnep?
Mindenki úgy ünnepelje a szabadulást, mintha õ maga jött volna ki a szolga-
ságból a szabadságba.

7. HÓNAP: IJJÁR
Búzaaratás.
Mária érkezése. Találkozás, Erzsébet a hasára mutat, mozgást és örömöt jelez. Mária
imádkozni kezd, nagyon boldogan. Beszélgetés, egymásra mutatnak.
Kérdés: Vajon ki érkezett?

8. HÓNAP: SZIVÁN
Pünkösdi nagy ünnep.
Zakariás odébb tolja az asztalt, aztán mégis idébb, kicsit vicces módon magyaráz Er-
zsébetnek, látszik, hogy nagyon izgul.
Ruhák elõkészítve, minden a helyén, még vizestál is, kendõk, mindenféle. Erzsébet ül,
simogatja a ruhákat.
Kérdés: Hogy hívják a kisbabát?

9. HÓNAP: TAMMUZ
Szõlõérés hónapja. Minden tele a szüretelõk énekével.
Megszületett a kisbaba.
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És íme, azon a napon, amikor nevet adtak neki, megszólalt Zakariás:
„Áldott az Úr, Izráel Istene! Íme, meglátogat minket a felkelõ fény a magas-
ságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoz-
nak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.”

  

Kilenc hónap
„7Mielõtt vajúdott, már szült is. Mielõtt rájött a fájdalom, fiút hozott a világra.
8Ki hallott ilyet, ki látott ehhez foghatót? Vajon egy országért csak egy napig kell
vajúdni? Születik-e nép csak úgy egyszerre? Hiszen alig vajúdott Sion, máris
megszülte fiait. 9Csak megindítsam, és ne vezessem le a szülést? – kérdezi az ÚR.
Vagy én, aki a szülést vezetem, megakadályozzam? – kérdezi Istened. 10Örülje-
tek Jeruzsálemmel! Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívbõl örülje-
tek vele mind, akik gyászoltátok! 11Mert jóllakásig szophattok vigasztalást nyúj-
tó emlõjébõl. Gyönyörködve szívhatjátok telt mellét. 12Bizony, ezt mondja az ÚR:
Folyamként árasztom rá a békességet, mint megáradt patakot, a népek gazdagsá-
gát. Megszoptatnak, karjukon hordoznak, és térdükön ringatnak benneteket.
13Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kap-
tok vigasztalást! 14Meglátjátok, és örül szívetek, testetek is virul, mint a fû.” (Ézs
66,7–14a)

Szeretett Testvéreim!
Ádvent ideje a várakozásé. Olyan idõ, amikor a „még nincs”-re összpontosítunk,
nem arra, amit késõbbi emberekként már tudunk, hogy Betlehemben megszü-
letett a Megváltó, hanem arra az idõre, amikor az emberek feszülten várták õt.
Ha egy hosszú képsorozatunk van is, most a korábbi képek egyikét nézzük, hagy-
juk, hogy átjárjon, próbálunk egészen jelen lenni benne, hogy aztán a Karácsony
a mi meglepetésünk és ünnepünk is legyen. Hogy úgy ünnepeljünk, mint aki-
nek ezen a Karácsonyon született meg Jézus, a saját otthonunkban, a lakásunk-
ban vett szállást, hozzánk jött.

Jézus élettörténete elválaszthatatlan a rá való várakozás hosszú történetétõl.
Szükséges dolog ez a várakozás. Az ember életében a legfontosabb dolgoknak
mind megvan a maguk ideje, várakozása, ritmusa. A virágok növekedését nem
lehet felgyorsítani, s ugyanígy az ember belsõ változásait, átalakulásait sem. Nem
vagyunk az idõ urai, csak óvatos hajósai, nem alakíthatjuk magunkhoz az idõt
minden ízében: a dolgoknak megvan a maguk ideje. A gyermekvárás ideje is ilyen:
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egy új életet nem lehet siettetni, erõszakolni. Lassan jön el, a maga ideje szerint.
Terhesség és gyerekszületés nagyon régóta használt képei a megváltásnak, Ó- és
Újszövetségben egyaránt. A felolvasott ézsaiási igében Isten a bába, aki segíti a
szülést, Jeruzsálem új életének megszületését. A szabadulást, a megváltozott életet
sokszor hasonlítja a Biblia nehéz vajúdás után megszült gyermekhez.

Az imént nem egy szimbolikus, hanem egy egészen valódi házaspárt láttunk,
az õ kilenc hónapos készülõdésüket, ahogyan helyet teremtettek magukban, az
otthonukban, az életritmusukban a születendõ gyermeknek. Zakariás és Erzsé-
bet már öregek voltak, kialakult szerepekkel, napirenddel, munkamegosztással.
Figyeltétek, milyen fontos volt számukra ez a kilenc hónap készülõdés? Az ele-
jén még alig tudtak mit kezdeni a hírrel, hogy gyerekük lesz. Aztán álmodoztak,
gondolkodtak, beszélgettek egymással meg másokkal; tettek-vettek, bölcsõt és
ruhákat készítettek. Helyet teremtettek a házukban, a napjaikban, a lelkükben,
és végül, mikor a kis Keresztelõ János megszületett, már készen voltak rá.

Hogy Jézus bennünk megszülessen, a mi otthonunkba eljöjjön, nekünk is idõ
kell a készülõdésre, várakozásra, helyet kell teremteni magunkban. Át kell él-
nünk a hiányt, az ûrt, ami bennünk Õrá vár.

Az igehirdetõ kísértése, hogy ezen a ponton megfogalmazza, a maga tapasz-
talatai, világról való tudása alapján, mi is ez a hiány, milyen a természete, milye-
nek a körvonalai. Pedig nem lehet ezt így, mindenkire érvényesen és mindenki
helyett kimondani. Mindannyiunknak, minden életszakaszunkban másként
fogalmazódik meg a bennünk levõ hiány és várakozás. S mindannyiunknak sa-
ját feladata, hogy ezt a hiányt megtalálja, felismerje.

Ha nem mondhatjuk is ki egymás helyett, mi a bennünk levõ vágyakozás, ami-
re Jézus érkezése választ jelent, közösek az utak, amelyeken azt megtalálhatjuk.

Az ádventi várakozás és befelé figyelés egyik útja a csend. Maga is egyfajta hiány,
a sok zaj között ûr, betöltésre váró, hallgató csönd. Nem is olyan könnyû meg-
teremteni: azt, hogy valami nagy vágyakozás, valami hiány van bennünk, nem
könnyû elviselni. Törékenynek érzi magát az ember ettõl a tudattól, veszé-
lyeztetettnek. Az ádvent nem csendes idõ manapság, hanem éppen hogy han-
gos ricsaj, mely mintha mindenképpen ki akarná tölteni a csendet, mint amikor
egy társaságban hirtelen mindenki beszélni kezd, mert a csend olyan tartalom-
mal teli. Mégis, az ádventi csendre szükségünk van, mint ahogy otthon is elcsen-
desedve, lábujjhegyen járva várjuk egy gyerek érkezését.

A bennünk élõ vágyakozás felfedezését segíti az irgalmasság is. A rászoruló,
szegény, megtört emberekhez közel kerülve megérezzük, milyen törékeny a mi
biztonságunk. Meglátjuk, mennyire rászorul a mi világunk valami egészen másra,



129

Jézus-félére. Még ha nem tud az ember teljes megoldásokat hozni, elvállalni,
akkor is fontos, hogy ne zárja el magát a nyomorúságban élõk elõl. Ha nem tud-
juk otthonunkba fogadni azokat az embertestvéreinket, akik a templomunk körül
hevernek éjszakánként, legalább viseljük a közös szégyent és fájdalmat, hogy ilyen
világban élünk. Ha pedig segíteni tudunk, adni tudunk, be tudunk fogadni va-
lakit valamiképpen az életünkbe, az minket is megajándékoz, készíti bennünk a
helyet a karácsonyi vendég számára.

Harmadszor, vágyakozást teremt bennünk az emlékezés. Ádvent elõrenézõ
idõszak, de visszatekintõ is. Csupa próféciáról prédikálunk hétrõl hétre, régi
remények és régi szabadulások történetérõl. A vágyakozást, a hiány tudatát fel-
ébreszti bennünk, ha felidézzük a nehéz idõket és Istennel való nagy találkozá-
sainkat, a saját, egyéni életünkbõl és az emberi közösségek közös emlékezetébõl
is. Ezt az emlékezést szolgálják az ádventi énekeink, az ádvent sajátos, régi szer-
tartásai, illatai, színei. Ha karácsonyi verseket, novellákat olvasunk, egy közös
emlékezetkincsbõl idézünk fel, hogy a mi lelkünk is éhezzen a karácsonyra.

A csenddel, irgalmassággal, emlékezéssel élesztgethetjük vágyakozásunkat,
készülhetünk az érkezõ elé. De ne feledjük: nem azért készülünk, hogy ne ér-
jen bennünket meglepetés. Éppen ellenkezõleg, azért készülünk, hogy az érke-
zõ igazán meglepetés lehessen számunkra, mást, újat, igazabbat adhasson, mint
bármi, amit elképzeltünk.

Úrvacsorára készülünk most. Ébressze ez is vágyakozásunkat Jézus érkezé-
sére – a csendjével, a közösségével, a Jézusra való emlékezéssel.

Imádkozzunk!
Légy vendégünk, Urunk! Tedd jászladdá a szíveinket, az otthonainkat, a napja-
inkat. Térj be hozzánk, legyél velünk! Ámen.
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2001. május
Családi istentisztelet

Deák tér

Egy este Mária, Márta és Lázár házánál
színdarab családi istentiszteleten

Szereplõk: LÁZÁR, MÁRIA, MÁRTA, ANTHIA, HELYBELI, MESÉLÕ

ANTHIA: Ne haragudjon, hogy megszólítom: ez már Betánia?
HELYBELI: Igen, kihez tart?
A: Lázárék házát keresem.
H: Melyik Lázárékat?
A: Hát, igazából nem ismerem személyesen, de arra a Lázárra gondolok, aki

meghalt, már el is temették, és feltámadt a halálból. Két testvére volt, Márta
és Mária.

H: Na, akkor nagyon közel van. Itt felmegy ezen a soron, és meglátja azt a fehér
épületet.

A: Köszönöm szépen. Isten áldja. (Dudorászva megy tovább.)
A: Halló! Jó napot! Van itthon valaki?
MÁRTA: Kerülj beljebb! Kit keresel?
A: Ez Mária, Márta és Lázár háza? Én Anthia vagyok, Fülöp diakónus lánya,

evangéliumhirdetõ Cézáreában.
MÁRTA: Légy üdvözölve, kedves húgom! Már hallottunk rólad, és a szentek

cézáreai gyülekezeteirõl. Én Márta vagyok, a testvéreim is hamarosan itthon
lesznek. Mi hozott ilyen messze a tengerpartról?

A: Már régóta szolgálom a cézáreai híveket, fõként tanításokkal, s most úgy ér-
zem, már nincs mit mondanom, elfáradt a lelkem. Sokat töprengtem, s úgy
döntöttem, eljövök erre a vidékre, ahol a mi Urunk életében olyan sokszor
járt, annyit tanított. Szeretnék újra tanulóvá lenni, új történeteket hallgatni
Jézustól.

MÁRTA: Tanításokat leginkább Mária mondhat el neked. Sokat hallott Jézus lábai-
nál ülve, és pontosan megjegyezte õket. Megõrizte mindet, mint a kincseket.
S azóta is dolgozik köztünk az õ Lelke, megsúg, tudtunkra ad dolgokat. Sok
éneket írtunk Jézusról, némelyik táncos imádsággá is lett. Legjobb lesz, ha ma
este velünk ünnepelsz. Sokan jönnek majd össze Betániából és Betfagéból.

LÁZÁR: (Bejön) Szerbusz, Márta! Jaj, de fáradt vagyok, nagy hõség volt a szõlõ-
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ben. Mindjárt jön a gyülekezet. Mária is mindjárt itt lesz, csak még beugrott
az öreg Sára nénénkhez, aki nagyon el van keseredve a lánya betegsége miatt.
Mária énekel velük egy kicsit, aztán itt lesz.

MÁRTA: Az étel lényegében készen van. Már jöhetnek is a testvéreink. Gyertek!
Mindenki (minden gyerek) jöjjön ide, hozzánk.
(Kijönnek a gyerekek, leülnek az oltár körül, Mária is velük.)

L: Énekeljünk valamit kezdésnek. (Gyerekekkel együtt énekelnek.)
MÁRTA: Hogy vagytok, kedves testvéreim? Mi történt, mióta nem láttunk? (Im-

provizálva kérdezgeti a gyerekeket): Meggyógyult már a kisfiad? Hogy megy a munka
az új szõlõskertedben? Nem kellene segítség? Hallottál-e valami hírt az új
adókról? Nem tudod, Leának meg a gyerekeinek van-e elég ennivalója? Nem
kellene küldeni neki valami segítséget, most, hogy a férjét elvitték a rómaiak?

L: Ha már mind itt vagytok, bemutatom a vendéget. Õ Anthia, Cézáreából. Ma
õ is velünk töri meg a kenyeret. Jézusról szeretne történeteket és tanításokat
hallani.

MÁRIA: Történeteket, emlékeket Jézusról? Sokszor járt nálunk, mindent meg-
változtatott körülöttünk. Nagyon szerettük, amikor itt volt a házban.

L: Olyan barátságos, jó hangulatot hozott, mint senki más. Galileai volt, úgy-
hogy furcsa tájszólással beszélt, a szokásai is mások voltak, mégis olyan volt,
mintha a negyedik testvérünk lenne, mintha még egy bátyánk született volna.

MÁRTA: Illetve… másképpen viselkedett, mint a legtöbb fiútestvér, nem paran-
csolgatott, ugyanúgy beszélgetett velünk is, mint Lázárral.

MÁRIA: Lázár elõször eléggé meg is volt ütõdve emiatt.
MÁRTA: De aztán Lázár viselkedése is megváltozott. Mióta Jézus meghalt, Lázár

próbál olyan kedves lenni velünk, mint õ volt... ugye, bátyókám?
L: Neki köszönhetem ezt az új életemet, hát persze, hogy nem lehet olyan, mint

a régi volt. De jobb is ez a Jézus módján élt élet, nagyvonalúbb és szabadabb.
MÁRTA: Igen, az életrõl, a halálról is egészen máshogy érzek, mióta Jézus együtt

gyászolt velünk, és azután feltámasztotta Lázárt. Sokkal erõsebb bennem a bi-
zalom az élet és a feltámadás iránt.

MÁRIA: Azt mondta: „Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga ma-
rad, de ha meghal, sokszoros termést hoz.” Ezt önmagáról mondta, mert már na-
gyon közel érezte a halálát. Nagyon szerettük õt, elgondolhatatlan volt, hogy
már csak pár napig mutathatjuk ki neki a gyengédségünket. Ezért is kentem
meg a lábát nárduskenettel: hogy lássa, mindenemet odaadnám neki. És azt
remélem, megértette. Nagyon hiányzik nekem. Azt hittem, ki se bírom majd
nélküle.
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De azt a parancsolatot is kaptuk tõle, hogy aki szereti Istent, szeresse a test-
vérét is. Lássátok meg, hogy milyen nagy az Atya Isten szeretete irántunk: Isten
gyermekeinek neveznek bennünket, azok is vagyunk. S úgy kell egymást sze-
retnünk, óvnunk, támogatnunk, tisztelnünk, ahogyan Jézus, a mi elsõszülött
bátyánk szeretett bennünket.
Ez lett végül az én vigaszom is, s az én új életem: hogy itt Betániában annyi
testvérem lett, annyian gyûlnek össze a házunkban, és mind megmutatnak ne-
kem valamit Jézus szeretetébõl. Valóban százszoros termést hozott az élete és
halála.

L: Ámen, édes húgom. Legyen ez a mi mai örömhírünk.
Törjük hát meg a kenyeret!

MÁRTA: (Kezébe veszi a pitákat, imádkozik): Hálát adunk neked, Atyánk, az életért
és tudásért, amelyet kinyilatkoztattál nekünk a te Szolgád, Jézus által. Aho-
gyan e kenyértöredékek szét voltak szóródva a hegyeken, és eggyé váltak, úgy
gyûljön össze egyházad is királyságodban a föld határairól! Mert tied a hata-
lom és a dicsõség mindörökké!

MINDENKI: Ámen.
MÁRTA: (Kiosztja a kenyeret. Kedvesen biztat mindenkit, kínálgat): Na vegyél még egy

keveset, nehogy éhesen menjél nekem haza!
L: Énekeljünk! Gyerekekkel együtt énekelnek.
MESÉLÕ: S így imádkoztak, énekeltek, beszélgettek még sokáig. Aztán valameny-

nyien hazatértek aludni. (Gyerekek, szereplõk visszamennek.)

  

Testvéri közösség az emberek között
„Azt a parancsolatot is kaptuk tõle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét
is.” (1Jn 4,21)

Szeretett Testvéreim!
Ebben az évben családokról van szó a hónap elsõ vasárnapjain a 9 órás istentisz-
teleteken. Olyan téma ez, amit nem kellett sokat magyaráznunk, hiszen ez „csa-
ládi istentisztelet”, családja mindenkinek van itt is, meg a Bibliában is, és hát a
család alapvetõen jó és Istennek tetszõ dolog, úgyhogy magától értõdõ helye van
egy istentiszteleti sorozatban.
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És valóban, nagy ajándék Istentõl, hogy így teremtett bennünket, családokba.
Az ember élete során egyre jobban látja, milyen sokban meghatározta a családja.
Jogos hát, hogy beszéljünk róluk. A családokban vannak rossz dolgok, ahogy az
idén is volt szó családi konfliktusról, Józseféknél. Vannak benne jó dolgok, nagy
ünneplések, meg titkos ünnepi pillanatok, elmondhatatlan jóságok. Ilyen volt a
kánai menyegzõ. Ilyen volt Mária és Erzsébet megosztott öröme és reményke-
dése, mikor a kisbabájukat várták. Az év folyamán sok olyan helyzettel találkoz-
tunk, mely egy családon belül kialakul.

Most, az utolsó két hónapban egy kis váltást figyelhettek meg. Ezen a májusi
családi istentiszteleten s majd a júniusin is arról lesz szó, hogy a család közössé-
ge, belsõ dinamikája kapcsolatba lép nagyobb közösségekkel, a családnál széle-
sebb világunkkal. Arról, hogy hányféleképpen lehet ez a fontos ajándék, ame-
lyet kaptunk és kapunk, a családunk, ajándék mások számára is. Ha eddig a csa-
ládtagok egymással való közösségérõl beszéltünk, most arról lesz szó: építsétek
a testvéri közösséget az emberek között.

Mária, Márta és Lázár egy érdekes családja az Újszövetségnek. Több könyv-
ben is felbukkannak, számos történet fûzõdik a nevükhöz. A Biblia tudósai azt
gondolják, azért, mert az elsõ keresztények közt valóban kiemelkedõ szerepet
töltött be az õ házuk, gyülekezeti központtá lett, a jézusi hagyomány továbbadó
helyévé. A testvérek pedig tényleg fontos keresztény vezetõk lettek. Az is látszik
több újszövetségi történetbõl, hogy eltérõ volt a természetük, másféle szolgála-
tot töltöttek be: Mária inkább a gondolatok és szimbólumok embere volt, Már-
ta inkább gyülekezetszervezõ, de a testvéri összetartozásuk jelképévé vált min-
den keresztény testvéri kapcsolatnak. És az is fontos jellemzõje ennek a család-
nak, hogy a fiútestvér, Lázár nem ura és parancsolója nõvéreinek, ahogy a korban
szokásos volt, hanem egyenrangú társa. Ebben is példájává lettek a korai keresz-
tény gyülekezeteknek. Ezért választottuk a mai istentisztelet témájául ezt a csa-
ládot, amely megnyílik, és sokaknak, kívülrõl jövõknek otthonává válik.

Sok mindent nem tudunk róluk – például hogy ki volt az idõsebb, hogy vol-
tak-e még más családtagok. Biztosan ez sem volt tökéletes család, de azt lehet
látni rajta, hogy egyszer, valamilyen módon családtagjául fogadta Jézust. Az ak-
kori családoknak kemény határai voltak, aki kint volt, az legfeljebb tisztelettel
fogadott vendég lehetett. Mégis, Jézus úgy megy Betániába, mintha hazamen-
ne, úgy tûnik, az õ szeretete megnyitotta ennek a családnak a határait. Aztán,
ahogy családtaggá lett, átformálta a család belsõ viszonyait.

Ez az elsõ dolog, amit ma lelkünkre vehetünk: engedjük, hogy Jézus család-
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tag legyen, alakítsa és gyógyítsa a mi családunkat. Valamennyien hordozzuk a
magunk sebeit, félelmeit, görcseit, de a Jézussal való kapcsolat tapasztalatából
táplálkozva valóban megújulhatunk, mássá lehetünk.

Aztán azt is megfigyelhetjük, hogy ennek a családnak a határai meglágyultak.
Hogy Jézus után még sokan családtagokká lettek.

Ez a második dolog, amit el kell tanuljunk: hogy a családunk nyitott hely le-
gyen, fogadjunk bele embereket. Egy kis idõre, egy délutánra, amikor átjönnek
játszani. Vagy rendszeresen. Vagy akár örökre. Az én édesapám sok éven át vitt
velünk együtt kirándulni még három gyereket, akiknek meghalt az apukájuk. Ez
nagyon jó volt nekünk is, meg annak a családnak is. A világ tele van sebzett, tö-
redezett családokkal. Ha nekünk jó család jutott, az sokaknak lehet ajándékká.

Mártáék családja azonban magja és modellje lett egy nagyobb közösségnek is.
Egy egész gyülekezet gyûlt köréjük, akikkel testvéri közösséget alkottak.

Ez a harmadik tanulnivalónk. Hogy mi is, ha Jézus által, ha a nekünk adott jó
szülõk, kedves testvérek, gyerekek által megtanultunk szeretni, törõdni, odafi-
gyelni, akkor ezzel a tudással segítsük a többi embert, építsük a testvéri közös-
séget az emberek között. A gyülekezetben, ahol egymást nyíltan testvéreinknek
is nevezzük. És egyebütt a világban, ahol az emberek nem számítanak tõlünk ilyen
sokra, csak mi tudjuk, hogy, ahogy a felolvasott igénk mondja, aki szereti az Is-
tent, annak testvérét is szeretnie kell és lehetséges. Ámen.

Imádkozunk most a gyülekezetünk minden kicsi és nagy, nemrégiben megszü-
letett és régi, nagy családjáért. Hálát adunk a szeretet sok fajtájáért, mely ben-
nük kialakult. Te tudod, melyikben mire van szükség, hol mi okoz fájdalmat.
Add meg minden egyes családunknak, amire szüksége van: bölcs odafigyelést,
kedvességet, türelmet, nevetést.

Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk külön is az édesanyákért és nagymamákért. Segíts nekik, biztasd

és támogasd õket. Mutasd meg nekik, hogy csodákat cselekszel általuk a világ-
ban, hogy fontos és kedves neked az õ személyiségük. Segíts, hogy odaadó sze-
retetükkel vissza ne éljünk, hogy õket kibontakozni segítsük. Adj nekik erõt a
törõdéshez, és erõt, hogy megmutassák, mire vágynak.

Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk minden család nélkül maradt emberért, mindenkiért, akit a csa-

ládjában nehéz sebek értek, minden gyerekért, akinek nincsen családja. Adj
mindegyiküknek egy befogadó új családot, mely a te szereteteddel szereti õket.

Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
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Imádkozunk mindenkiért, aki befogadott egy kisgyermeket a te nevedben,
mindenkiért, aki a világban anyául szegõdött egy kisebb vagy nagyobb közösség
mellé. Ragyogja be a te szereteted az életüket.

Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!

  

2002. április 4.
Családi istentisztelet

Deák tér

Szégyen, kudarc, megalázottság
„54Miután pedig elfogták õt, elvitték és bekísérték a fõpap házába. Péter pedig
távolról követte. 55Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is
leült közéjük. 56Amint ott ült a tûz világánál, meglátta õt egy szolgáló, szemügyre
vette, és így szólt: »Ez is vele volt.« 57Õ azonban letagadta, ezt mondva: »Asszony,
nem ismerem õt!« 58Röviddel ezután más látta meg, és rászólt: »Te is közülük való
vagy!« De Péter így válaszolt: »Ember, nem vagyok!« 59Körülbelül egy óra múlva
másvalaki is bizonygatta: »De bizony, ez is vele volt, hiszen õ is Galileából való.«
60Péter azonban ismét tagadta: »Ember, nem tudom, mit beszélsz.« Még beszélt,
amikor hirtelen megszólalt a kakas. 61Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett
Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: »Ma,
mielõtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.« 62Aztán kiment, és
keserves sírásra fakadt.” (Lk 22,54–62)

Kedves Gyülekezet, szeretett Testvéreim!
Leégés, szégyen, megszégyenülés, nyilvános kudarc, megaláztatás: mindenki
ismeri ennek az élménynek a különféle válfajait, árnyalatait. Az embernek van-
nak olyan emlékei, amiket még felidézni sincs kedve, mert olyan kellemetlenek,
olyan kínosak. Mégis eszünkbe ötlenek ezek a történetek, s nem is olyan ritkán.
Velem elõfordul, hogy még össze is rázkódom egész testemben, úgy utálom a
gondolatát némely melléfogásomnak, buta feltûnõsködésemnek. Amikor az is-
tentisztelet témájára közösen készültünk, kiderült, hogy szinte mindenkinek van
olyan rossz álma, hogy valami egészen elképesztõen kínos szituációba kevere-
dik, nagy-nagy szégyent vall.

Szép lenne azt gondolni, hogy a bûntudat nyomaszt ilyenkor. Ám valójában
nem a rossz lelkiismeretrõl, az igazi bûnök emlékérõl van itt szó. Nem arról,
amikor valakit megbántottunk – inkább arról, amikor bolondot csináltunk ma-
gunkból. Arról is valami hamis perspektívában, eltorzult dimenziók közt. Az
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ember olyan események emlékével küzd, amelyeket mindenki más réges-régen
elfelejtett – vagy talán nem is észlelt soha. Mintha mi valami torzító látcsövön
át látnánk magunkat, óriásira felnagyítva kicsi rossz dolgokat.

Ha lenne olyan módszer, amivel minden ilyen helyzetet, minden ilyen hely-
zetnek a lehetõségét is el lehet kerülni, bizony szívesen elmondanám most itt.
De ilyen módszer nincsen. A mások elõtt bekövetkezõ kudarcokat, az ezzel járó
szégyenérzést csak az kerülheti el, aki semmit, a világon semmit nem tesz, be-
zárkózik a szobájába, és senkivel nem barátkozik. Sõt, éppen ez az egyik leg-
rosszabb a kudarctól való félelmünkben: az ember érdekes, fontos dolgokat nem
visz végbe, nem kockáztat meg, mert olyan rossz az a kínos érzés, amikor eset-
leg mégis szégyent vall. Amit keresnünk kell, az nem az, hogy hogyan élhetnénk
kudarcmentes életet, hanem az, hogy mit tehetünk az ilyen emlékekkel, hogy
ne legyenek olyan kínzóak és ezért bénítóak.

Három dolgot, három módszert mondanék most. Elsõképpen is, ha az em-
berrel valami nagyon kínos, rossz dolog történt, mesélje el a történetet. Lehet,
hogy elõször csak magának, de úgy, mintha egy nagyon jó barátjának mesélné.
Azzal is megpróbálkozhatunk, hogy úgy meséljük, mintha valaki mással történt
volna – így könnyebb meglátni, hogy valójában a rémesen kínos sztori vicces-
nek is érthetõ. Végül pedig, meséljük el rémes történeteinket barátaink megne-
vettetésére. Ez nekünk is sokat segít: jó barátok nem hagyják benne az embert a
sértõdöttségeiben, hanem megmutatják, milyen vicces kis eset is ez.

Másodszor, az ember elgondolkodhat: mi is volt igazában a baj? Miért visel-
kedett olyan bután? Én például a legkínosabb baklövéseimet akkor követem el,
amikor valakinek borzasztóan akarok imponálni, nagyon tetszeni, jó színben
feltûnni. Ha az ember már vicces történetté alakította a rémes élményét, egy kicsit
több bátorsága van gondolkodni rajta, és megláthat ilyeneket benne. Ha egy eset-
rõl már nem csak az jut eszünkbe, hogy mennyire kínosan viselkedtünk, hanem
valami olyan is, amit megértettünk általa magunkról vagy a világról, akkor már
nem is olyan rossz visszaemlékezni rá.

Péter a felolvasott, jól ismert és már itt a családi istentiszteleteken is elõkerült
igében valami igazán kínosat és rémeset csinált. Biztos, hogy összerázkódott a
szégyentõl, ha eszébe jutott. De aztán mégiscsak elmesélte a régi barátainak, a
többi tanítványnak, sõt azoknak is, akik késõbb lettek kereszténnyé – innen tud-
juk mi is. Elmesélte, és elbeszélésében több lett a történet, mint egy kínos és
rémes eset – bölcsesség és önismeret forrásává vált.

Péter történetében egy pillanatra megjelenik Jézus is, és ránéz Péterre. Lehet,
hogy e nélkül a tekintet nélkül nem maradt volna a dologból más, csak egy szé-
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gyenteljes kudarc története. A mi történeteinkbe, a mi nyomasztó, kínos törté-
neteinkbe is „belemesélhetjük” Jézust. Megtehetjük azt, és ez a harmadik do-
log, amit javasolni szeretnék mindenkinek, hogy elgondoljuk a történetet úgy,
hogy Jézus is ott volt valahol a sok ember között, aki látott minket. Az õ szemei
is ránk figyeltek akkor, amikor az összes többi ember ránk szegezõdõ gúnyos vagy
furcsálkodó tekintetének a kereszttüzében álltunk. Amikor az ember elképzel
egy történetet így, hogy még képileg is megjeleníti magának, hogy Jézus ott volt,
akkor azok a fölbillent dimenziók, amikrõl beszéltem, az, hogy kicsi dolgok
borzasztó nagynak tûnnek, hogy lényegtelen dolgok nagyon nyomasztónak tûn-
nek – az hirtelen helyreáll. Valamiképpen Jézus jelenlétének a tudatosítása, Jé-
zus tekintete visszahozza a földre, reálissá és érthetõvé teszi az embernek a dol-
gokat. Segít neki abban, amit elsõképp mondtam, hogy a saját kis szégyeneit
vicces történetnek is lássa. És segít neki abban, hogy a saját kudarcaiból valami
bölcsességet és ismeretet nyerjen. Jézusnak ezt a jelenlétét, ezt a ránk irányuló
kedves tekintetét kell megkeresnünk. És akkor nekünk is több esélyünk van, hogy
a kudarcainkból valami jó jöjjön ki.

Imádkozzunk!
Eléd tesszük a kudarcainkat és megszégyenült könnyeinket, Istenünk. Gyûjtsd
össze õket, vond magadhoz õket! Segíts nekünk, hogy a mi kis rosszainkból
fölépüljünk, helyreálljunk, jobbá növekedjünk. Jézus Krisztusért kérünk téged!
Ámen.

  

2001. november 4.
Családi istentisztelet

Deák tér

Szerelem
„6»Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! 7Örüljünk és
ujjongjunk, és dicsõítsük õt, mert eljött a Bárány menyegzõje, felkészült meny-
asszonya, 8és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs
a szentek igaz cselekedeteit jelenti«. 9Így szólt hozzám: »Írd meg: Boldogok, akik
hivatalosak a Bárány menyegzõjének vacsorájára!« Ezt is mondta nekem: »Ezek
az Isten igaz igéi«”. (Jel 19,6b–9)

Kedves Gyülekezet, szeretett Testvéreim!
A szerelem képessége sokszor úgy tûnik fel, mint ami velünk született, bennünk
rejtõzik kezdettõl fogva, mint amihez nem kell sem egyházi, sem társadalmi
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útmutatás, nem is kell róla sokat magyarázkodni istentiszteleten. Ugyanakkor a
szerelem egészen közvetlenül kapcsolódik mindahhoz, ami szent, ami az em-
ber lelke legmélyén van, és ami az Istenhez kapcsolja õt.

Az Énekek éneke eredetileg szerelmes dalok gyûjteménye volt. Az ókori zsi-
dók körében sok-sok ének, szépséges vagy mulatságos, bölcs vagy keserû költe-
mény született. Ezek közül a legszebb himnuszok és imádságok a zsoltárok köny-
vévé lettek, és így bekerültek a szent iratok közé. A sok költemény közt még egy
csoport, a szerelmes versek gyûjteménye lett szent könyvvé. Azért õrizték meg
ezeket, mert a rabbik úgy látták: az itt leírt szerelem éppen olyan, mint az Isten
iránti szeretet. Azt mondták: az egész Bibliának ez a könyv a kulcsa. Aki így sze-
reti az Istent, és megérti, hogy az Isten így szereti õt, annak nem lesz nehéz kö-
vetni parancsolatait, hûnek lenni hozzá minden dolgában, megérteni a szándé-
kát. De Jézus maga is használja ezeket a képeket, például amikor arról beszél,
hogy Isten maga gondozza, díszíti még a liliomokat, a füveket és virágokat is, s
szebben öltözködnek, mint maga Salamon – aki a korabeli felfogás szerint a
võlegény az Énekek énekében. A felolvasott igénkben Jézus, az isteni Bárány ül
lakodalmat az övéivel, az õt szeretõkkel, akik az õ szépséges menyasszonyává
lesznek.

A szerelem nyelvét használja hát a hit, az istenszeretet, hogy valahogyan ki-
mondhatóvá tegye magát. De az emberi szerelem is tud errõl a rokonságról. Maga
az Énekek éneke is azt mondja: olyan a szerelem, mint az Úrnak lángja a csip-
kebokorban. És sok-sok szerelmes vers hasonlóképp cselekszik. Gondoljunk csak
József Attila Ódájának legtestibb negyedik részére: „vérköreid, miként a rózsa-
bokrok”, „mint megnyílt értelembe az ige, alászállhatok rejtelmeibe”.

Tényleg így van ez: az ember néha felcseréli az énekeket, a képeket, innen oda,
onnan ide viszi õket. Szerelmes szavakat mond az Istennek, és vallásos képeket
a szerelmének.

Jó a szerelemnek, ha az istenszeretetre tud tekinteni, abból tud tanulni, mert
a szerelem, ahogyan mi megéljük itt a világ sokféle követelése és nyomása kö-
zött, töredezett, nem annak a teljessége, amire Isten az embert teremtette. És jó
az istenszeretetnek, ha szerelemre tud tekinteni, a szerelembõl tud tanulni. A
hitünk könnyen lesz halovánnyá, elvonttá, elméletivé, s jó, ha a szerelem emlé-
kezteti a szenvedélyességre, az odaadásra, a szerelem testet-lelket, minden ér-
zéket megragadó erejére.

Három dologról szeretnék most beszélni a szerelemmel és az istenszerelem-
mel kapcsolatban: a titok és nyilvánosság dolgáról, a szerelem változó, alakuló
voltáról, és a benne rejtõzõ ritmusról, táncról.
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A szerelem ugyanis mindenképpen titokteli dolog. Minden okosságunk elle-
nére sem tudjuk, honnan jön, nem tudjuk megmagyarázni és kiszámítani. A
leglényegéhez tartozik, hogy valami ismeretlennel, vadonatújjal találkozunk
benne, átalakulunk, megváltozunk általa. Még magunk elõtt is titok marad, mert
mindig olyan új dologként talál ránk, olyan frissként és elmondhatatlanként.
Olyan, mint az Istennel való találkozás: úgy érezzük, hogy amit átélünk, vado-
natúj és elmondhatatlan.

Ugyanakkor a szerelemrõl is, az istenszeretetrõl is beszélni vágyunk, el akar-
juk mondani, milyen, meg akarjuk osztani másokkal – ezért van olyan sok szerel-
mes és istenes vers. Nagyon bensõséges dolog a szerelmünk, bensõséges az Is-
ten iránt érzett odaadásunk, mégis mind a kettõ vágyakozik arra, hogy nyilván-
valóvá legyen. Ezért vannak azok a szertartások, itt a templomban, amelyekben
ezekrõl az egészen belsõ dolgokról nyíltan is vallást teszünk. Ha hívõvé lesz valaki
felnõttként, akkor vágyik arra, hogy ezt meg is mutassa, láthatóvá tegye az életé-
ben – megkeresztelkedik, konfirmál. A nagy szerelem is vágyik arra, hogy a ba-
rátok, társak is részévé legyenek az ünneplésének, vágyik arra hogy mindenki-
nek elmondasson. És abban is hasonlít egymáshoz szerelem és istenszerelem,
hogy mindkettõt, éppen a nyilvános volta miatt, fenyegeti a kiürülés, hamissá
válás veszélye. Mindkettõben folyamatosan küzdeni kell az õszinteségért, az
igazságért. Újra meg újra visszatérni belsõ forrásukhoz.

Ezért aztán a szerelem és az istenszeretet folyton változik. Változik, ahogy
bennünk és körülöttünk változnak a dolgok. Még a változásuk íve, jellege is
hasonló. Az ember kislánykori – vagy kisfiúkori – szerelme hasonlít kislánykori
vallásos vágyakozásához, kamaszkori szerelme és kamaszkori istenkeresése is
hasonlóan darabos és szépséges. És, hogy korszakokat átugorjak, amikor egészen
idõs emberek beszélnek Istenükrõl, akkor is hasonlóan fogalmaznak, mint ami-
kor arról beszélnek, hogy valakit nagyon szeretnek. És ez jól is van így, hogy
minden életkornak megvan a maga szerelemfajtája. Úgy hallottam, hogy az itt
levõ óvodások között is sokaknak van szerelme. Ez kicsit nehéz lehet nekik, mert
a képek, filmek legtöbbször felnõttek szerelmeit mutatják be, mintha csak úgy
lehetne szeretni. De ti emlékezzetek rá, hogy ti ovis módon lehettek szerelme-
sek, ez olyan különleges dolog, amire soha többé nem lesztek képesek. Ne akar-
jatok olyanok lenni, mint a filmbeli felnõttek, legyetek csak szerelmesek a ma-
gatok módján. Ugyanilyen nehéz a dolguk az idõs embereknek, mert mintha a
világ azt hinné, az õ szívük már bezárult. Pedig én mint lelkész mondhatom, hogy
ez nem így van. Nem így van az istenszeretet dolgában: hitben leélt hosszú élet
után is elérheti az embert valami egészen új tudás Istenrõl. Nem így van a sze-
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relem dolgában sem: az embereket életük késõi szakaszában is elérheti nagy sze-
relem, korábban nem ismert, nagy boldogság.

Változik a szerelem az ember életével, új korszakokba lép. De változik a sze-
relem is, az istenszeretet mint kapcsolat is napról napra. Ritmusa van. Olyan, mint
egy tánc: eltávolodásokból és új találkozásokból áll. Néha megnõ, néha apadás-
nak indul. Az ember ijedten figyeli a szerelmesét: más lett, másképpen viszo-
nyul hozzám, mint annak elõtte – jaj, miért, mi történik velünk? És még nehe-
zebb, amikor ijedten figyeli saját magát: szeretem még, vagy csak áltatom ma-
gam, csak eljátszom azt, ami régen igaz volt? És így van ez az Istennel is. Az ember
szépséges, gazdag korszakait száraz-szomorúak váltják, amikor nincs kedvünk
és õszinteségünk sem imádkozáshoz, se úrvacsorázáshoz, se semmihez. Mind-
kettõre ugyanaz igaz: nem lehet egyszerû visszatéréssel újrakezdeni. Ha ugyan-
azt akarjuk visszaállítani, ami volt, csak rontunk a dolgon. De ha valami mélyeb-
bet és igazabbat keresünk és építünk fel magunkban, akkor új rétegeit, új örö-
mét ismerjük fel a szerelemnek és az istenszeretetnek.

Imádkozzunk!
Szerelmes Jézusom!
Szeretlek téged, és hálát adok, hogy szerethetlek. Hálát adok azokért is, akik

engem életemben jó szerelemmel szerettek vagy szeretni fognak, és akiket én
szerethettem. Tégy engem hûségessé, bátorrá, gyöngéddé, õszintévé a te szerel-
med által. Ámen.

  

2002. augusztus 8.
Gyerektábor

Makkoshotyka

A túlélésrõl
„9Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedéké-
ben. Az Istennel járt Nóé. 10Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.
11A föld pedig mind romlottabb lett az Isten elõtt, és megtelt a föld erõszakos-
sággal. 12És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz
útra tért a földön. 13Ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy minden élõ-
nek véget vetek, mert erõszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom
õket a földdel együtt. 14Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában,
és vond be kívül-belül szurokkal. (...) 17Mert én özönvizet fogok hozni a földre,
hogy elpusztítsak az ég alatt minden élõlényt. Minden el fog pusztulni, ami a
földön van. 18Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, fele-
ségeddel és fiaid feleségeivel együtt. 19És vigyél be a bárkába minden élõlénybõl,
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mindenbõl kettõt-kettõt, hogy életben maradjanak veled együtt. Hímek és nõs-
tények legyenek azok. 20A madaraknak, az állatoknak és a föld minden csúszó-
mászójának különbözõ fajtáiból, mindegyikbõl kettõ-kettõ menjen be hozzád,
hogy életben maradjon. 21Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak megehe-
tõ; gyûjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is.
22Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.”(Gen
6,9–14.17–22)

„8Isten azt mondta Nóénak és fiainak: 9Íme, szövetségre lépek veletek és utódai-
tokkal, 10meg minden élõlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és min-
den földi élõlénnyel; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élõlénnyel.
11Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert
nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.”(Gen 9,8–11)

Keresztény Gyülekezet, összes Táborlakók!
Feltûnt nekem, hogy a tábor folyamán különféle összefüggésben újra meg újra
elhangzott egy szó: „túlélés”. Furcsának és kicsit álságosnak találtam elõször, hogy
annyit beszélünk errõl, hiszen olyan védett, otthonos családokból valók vagyunk
a legtöbben, ha vannak is bajaink, biztosan nem az életünket kell féltenünk, nem
a túlélésünkért kell aggódnunk. Akkor meg mi ez a játszadozás a túlélés, túl-nem-
élés dolgával? Aztán jobban átgondolva arra jutottam, hogy mégis kell legyen
valami igaz oka ennek a sok túlélés-beszédnek, kell hogy legyen valami mély
szorongás, veszélyeztetettségérzet, ami arra késztet, hogy ilyen perspektívákkal
foglalkozzunk. Ezért a mai igehirdetés errõl szól valamiképpen: a túlélésrõl.

Istentisztelet a Deák téri gyermekbibliakörös táborban,
Makkoshotyka, 2002
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Azt gondoltam, egy erdei tábor, még a mi kényelmes, autós-bevásárlós, profi
sátras táborunk is azt mutatja meg egy kicsit az embernek, hogy nem is kell olyan
nagyon sok minden az élethez. Sok olyan dolog – ház, ágy, vízcsap – , ami a hét-
köznapi életünkhöz elengedhetetlennek tûnik, a táborban nincs, és nem is hiány-
zik olyan nagyon. Persze van itt egy kis csalás – a tábori konyha vásárolt dolgokból
él, budapesti boltokból kerültek hozzánk túlélõbicskáink, pompás hálózsákjaink
– mégis, az ember azért érzi, hogy nem ezeken múlik a léte. Érzékeli, hogy a
természet, ha értõn és tisztelettel viszonyulunk hozzá, nem ellenség, hanem
barát. Ha vigyázunk a tábor tisztásaira, az itteni fákra, földre, vízre, akkor jó ér-
zéssel nyújtózhatunk el a tûz körül, túléljük az esõket, és jön a napsütés, óvnak
a fák, csemegével látnak el a szederbokrok. Az ember függetlenebbnek, szaba-
dabbnak érezheti magát, és több figyelme jut máskor elhanyagolt, erõt adó dol-
gokra.

Az egyik ezek közül a természet elevensége és élni akarása. A sok bogár és
növény cselei, hogy létezzenek, makacsságuk, erejük. A nagy kiránduláson lát-
tunk páran egy magas bükkfát, amely az út mellett állt. A szél egyszer iszonyú
erõvel kaphatott bele, ahogy ott állt, egyik oldalán védtelenül, és szinte ki is csa-
varta. A fatörzs sok méter hosszan kettévált a csavarástól. És mégis, a fa életben
maradt. Lehetett látni, hogy az egyik fél törzs a hasadás mentén is él, zöld ágakat
hajt, és fönt, ahol a törzs egészben maradt, az egész korona eleven volt. Amikor
ezeket látjuk, akkor magunkban is megérezünk valami belénk teremtett, mély
életerõt, életszeretetet.

Másodszor, egy táborban sokkal fontosabbak a többiek. Az ember nem is lenne
meg nélkülük. Ha a naposok nem kelnének fel reggelit csinálni, nem lenne mit
ennünk. Ha nem figyelnénk egymás éhségére, hamarosan mind bajba kerülnénk.
Ha nem lennének többiek, a foci, a frizbizés, az esti kánonéneklés mind lehe-
tetlenné válna. Tábori körülmények közt nagyon jól érzékelhetõ, mennyire rá
vagyunk utalva egymásra valamennyien.

Harmadrészt, egy táborban nyitottabb az ember az ég felé, a fenti titok felé,
Isten felé. Nem hiszem, hogy ez egyszerûen az áhítatok és az imádkozás követ-
kezménye lenne. Inkább a tábori lét teszi szükségszerûvé, hogy valamiképp Iste-
nen gondolkodjunk, az áhítatok adjanak rendet és távlatot a napunknak. Az evés
elõtti-utáni imádság fogja keretbe a létünket. A szabadság élménye – a nagy tér,
a tágas idõ – és az egymásrautaltság tapasztalata valamiképpen Isten felé is fordít
bennünket. Az Istentõl kapott szabadságra ébreszt rá, és arra, hogy a lelkünk
Istenre vágyik, Istenre utalt.

Noé története egy túlélés története. Egy pusztulásra ítélt gonosz világban Noé
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és családja túléli a katasztrófát. Az õ feladatuk az is, hogy magukkal vigyék – a
bárkájuk fülkéiben és polcain, szívükben és agyukban – mindazt, ami a világból
túlélésre méltó, túlélésre érdemes. Eljátszhatunk mi is a gondolattal: ha egy
bárkányit megmenthetünk a világból, mit viszünk be a menedékbe? Milyen tár-
gyakat, eszközöket? Milyen könyveket? Milyen gondolatokat? És mi minden az,
amit veszni hagyunk? Játszhatunk a gondolattal, mi lenne, ha mi lennénk Noé,
de valójában nem Noé helyzete a mi helyzetünk. Annál sokkal nehezebb és fe-
lelõsebb. Noé története ugyanis azzal zárul, hogy Isten ígéretet tesz: nem lesz
többé özönvíz a földön. Nem pusztítja el többé a rosszat és menti meg a jót. Az
ilyen egyszerû különbségek kora, mondja Noé története, lezárult. Isten végér-
vényesen egymásra bízza itt a népeket, az embereket, az embert és a teremtés
többi létezõjét. Ha túlélésrõl gondolkodunk, az egész világ túlélésének gondját
kell a vállunkra vegyük. (…)

Noé történetének végén Isten szövetséget köt „minden földi élõvel”. Ezt a
szövetséget újítja meg azután újra meg újra a Biblia hosszú történetében Mó-
zes, a királyok, majd Jézus által. Isten szövetsége ez bennünk, amit megújítha-
tunk, ha van bennünk akarat hozzá. Az egész teremtés életérõl szól. Ennek kö-
zös túléléséért szegõdhetünk Isten szövetségeseivé, munkatársaivá.

Fogalmazhatnánk talán egy szöveget, egy szövetségi formát a magunk szavai-
val, amit, ha akarunk, közösen mondhatnánk el. Azonban én most csak egy kis
csöndet fogok hagyni az igehirdetés után valamennyiünk gondolatai számára.
Aztán közösen mondjuk el a Miatyánkot!

  

2003. február 4.
Családi istentisztelet

Deák tér

Lombsátrak ünnepe

Dina vagyok, Liddából jöttem a családommal a lombsátrak ünnepére. Ez a ked-
venc ünnepem, elmondom, hogyan zajlik. Már hetek óta készülõdtünk, kenye-
ret sütöttünk az útra, rendbehoztuk a ruháinkat. Aztán rábíztuk a kecskéinket,
meg a kertet az egyik nem zsidó szomszédunkra, és nekiindultunk. Két napig
gyalogoltunk, énekelve. Ahogy közeledtünk Jeruzsálemhez, egyre többen let-
tünk, minden faluból csatlakozott hozzánk, aki csak el tudott jönni. A kedvenc
zsoltáraimat énekeltünk:

„Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk…”
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és:
„Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek!
Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban!”
Aztán megérkeztünk Jeruzsálembe. Minden család épített magának egy lomb-

kunyhót, és beleköltözött. A hegyoldalakban, a kertekben, még a lapos háztetõ-
kön is mindenütt lombkunyhók voltak. A papok és az elõkelõk is kunyhókban
laktak hét napig, lombsátrat építettek a külföldrõl jöttek, a galileaiak, de még azok
a jeruzsálemiek is, akiknek ott volt a saját házuk. Lombsátrak ünnepén minden-
kinek ezt kell tennie! A sátrakból kihallatszott a beszélgetés, éneklés. A gyere-
kek átintegettek egymásnak.

Minden családnak volt egy eszrogja, meg egy pálmaága, a luláv. Elõre meg
kellett venni – e nélkül nincsen ünnepség. Lengettük a pálmaágakat, a gyümöl-
csöt mindenki megérintette.

Másnap kezdõdött a nagy ünnep. A többi asszonnyal elõre megfõztük az ün-
nepi ételeket, és az ünnep napján mind felmentünk a templomba. Hatalmas hely
az, óriási udvarok, csarnokok, tele ezerféle emberrel. Középen van a templom
épülete, az oltárral, ahol áldozatot mutattak be a Mindenhatónak. A papok újra
meg újra megfújták hatalmas kürtjeiket, mi pedig hálaadó énekeket énekeltünk:

„Hálaáldozatot mutatok be neked, és az ÚR nevét hirdetem, az ÚR házának
udvaraiban, tebenned, Jeruzsálem! Dicsérjétek az URat!”

Így ünnepeltünk egészen estig. Sötétség lett, alig láttuk egymást. De a temp-
lom sarkain és az oltár szögletein akkora fáklyák álltak, mint egy-egy ciprusfa. A
tetejük gyúlékony anyagokkal volt betekerve, és most meggyújtották õket az oltár
tüzérõl. Ahogy fellángoltak, az egész teret bevilágították. Olyan volt, mint a
pusztában, amikor Isten éjjel tûzoszlopban járt népe elõtt. A nép felujjongott:

„Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!”
Akkor a magával hozott fáklyát mindenki meggyújtotta ezekrõl a hatalmas

fényoszlopokról, és táncba kezdtünk. A papok vezették a menetet, körbetáncol-
ták az oltárt. Mi pedig valamennyien velük együtt táncoltunk a nagy tömegben,
s a rengeteg fáklya olyan világosságot adott, hogy az ünneplõ Jeruzsálem messze-
messze ragyogott az éjszakában. Így táncoltunk késõ estig, s azután nyugovóra
tértünk a lombsátrunkban, melynek tetõzetén át bevilágítottak a csillagok.

Másnap, harmad- és negyednap ugyanígy ünnepeltünk. Fõzni ugyan szabad
volt már, de minden más munkáról elfeledkeztünk. Ettünk, ittunk. Összetalál-
koztunk a rokonokkal, régi barátokkal, minden este másokkal mentünk fel a
templomba a fény ünnepére. Hét napon át éltünk a lombsátrainkban.

A nyolcadik napon azután ismét felmentünk a templomba, de elõtte már
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mindent összecsomagoltunk, hogy istentisztelet után hazaindulhassunk. Nagyon
fájt a szívem, hogy vége az ünnepnek, és jönnek a rendes liddai napok, vízhor-
dás és mosás, tûzrakás és ebédfõzés, piacozás, minden nap ugyanaz, egy sötét
utcácskában, homályos kis házikónkban, ragyogás és ének nélkül, unalmasan és
siváran.

Az istentiszteleten mindenki ugyanezt érezte. Ismét áldozatot mutattak be, de
nem volt fáklya, ami fellobogjon délután, nem voltak táncoló papok. Mindenki
búcsúzkodott. Olyan szomorú voltam, hogy arra gondoltam, talán jobb lett volna,
ha el se jövök ünnepelni.

Ebben a szomorúságban, a fény utáni nagy vágyakozásban történt, hogy egy
ember, egy galileai zarándok, próféta vagy rabbi, felemelkedett az emberek fölé,
valami párkány szélére, és fennszóval azt kiáltotta:

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem
övé lesz az élet világossága.”

Ránéztem, és megkönnyebbültem. Nem tudom, hogy az arca tette, vagy az,
ahogy megszólalt, ahogyan megérezte a szomorúságunkat és segíteni akart, de
én elhittem neki, amit mondott. Elhittem, hogy õ a világosság, és azt is, hogy ha
õt követem, Liddában is enyém lehet az ünnep fénye.

  

Általános könyörgõ imádság családi istentiszteleten

Istenünk, szeretõ mennyei Atyánk!
Imádkozunk most mindazért, ami fontos nekünk. Imádkozunk a teremtett vi-
lágért, tiszta levegõért, tiszta vízért, tiszta élelemért; minden fa, bogár, madár és
állat örömteli létezéséért.

Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk a békéért. Add, hogy megszûnjön a gyûlölködés, és ne legyen

félelem a szívekben. Segíts, hogy a világ barátságossá, kedvessé legyen.
Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk a szegényekért. Add, hogy egyetlen gyereknek se kelljen este

éhesen lefeküdnie.
Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk a betegekért és elesettekért. Adj reményt a szívükbe, és segítsd

azokat, akik gyógyítják õket. Vigasztald gyengéden azokat, akik gyászolnak.
Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!

GYEREKEKNEK
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Imádkozunk a föld terméséért és az emberi munka gyümölcséért. Adj növe-
kedést és bõséget. Add, hogy sikerüljön, amit elhatároztunk, beteljesüljön, amit
remélünk.

Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk a hazánkért, hogy növekedjék becsületességben, bölcsességben

és vidámságban. Áldd meg mindazokat, akik érte felelõsséget hordoznak.
Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk a családunkért és a barátainkért. Add, hogy okosan szeressük

egymást, figyeljünk egymásra, és ha veszekszünk, hamar kibéküljünk.
Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk azokért, akikre haragszunk, akik bántottak minket. Add, hogy

egy nap õket is meg tudjuk szeretni.
Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk gyülekezetünkért, óvodánkért, a gyermekbibliakörért és a hit-

tanórákért, minden találkozásunkért. Imádkozunk az egész egyházért is. Add,
hogy öröm és remény helye lehessen a világban, és megvilágítsa az élet útját az
emberek elõtt.

Jézus Krisztusért kérünk – Urunk, hallgass meg minket!
Imádkozunk önmagunkért, hogy szeretettel és megértéssel legyünk mások

iránt, hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, mert számunkra õ az Út
és õ a Világosság, õt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk. Ámen.
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Eszter nigériai viseletben elõadást tart. Leuven, 1999



Eszter tudományos munkájának csak kis töredéke jelenhet meg ebben a könyvben. Néhány
tanulmányt terjedelmi okokból kellett kihagynunk, több párhuzamosan futó munkája fél-
kész maradt. Töredékes maradt doktori dolgozata, amelynek munkacíme: A kérdezõ Márk
– Az interrogativumok szerepe Márk evangéliumában. Könyvtárnyi kutatási anyag
maradt számítógépén, összegyûjtött könyvekben, fénymásolatokban. A dolgozat egyik feje-
zete alapján készítette a Studia Biblia Athanasiana folyóirat 2001/4 számában megjelent
70 oldalas exegézisét Mk15,34 kérdõmondatáról Azt mondja nekem: „Abba és Eloi”
címmel. Szintén a doktori dolgozat egyik fejezete alapján tartott elõadást az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen 2002-ben, a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett
konferencián. Ennek kézirata töredékes, szerkesztett változatát Esztus már nem tudta el-
készíteni. További két szemináriumi dolgozat és két elõadás olvasható a fejezetben, vala-
mint a Lelkipásztor folyóiratban megjelent igehirdetési elõkészítõk.



Miképpen viszonyulnak egymáshoz etikai döntéseink és bibliai hermeneutikánk?
Felfüggeszthetõ-e (a dolog elvi lehetõségét vagy lehetetlenségét firtatva itt) az
etikum az emberi élet bármely területén, de különösen is a Szentírás olvasásá-
nak folyamatában? Lehetséges-e elõzetes etikai megfontolásaink félretolásával
felelni az isteni hívásra? S hogyan érhet el bennünket egy ilyen hívás? Ha lehetsé-
ges volna az etikai megfontolások ilyen felfüggesztése, milyen etikai premisszák-
hoz juthatnánk a bibliai szövegnek köszönhetõen?

E kérdéskör átgondolására vállalkozik a jelen írás. Hogy ezt megtehessük, egy
régenvolt apát s egy dán szerelmest hívunk kettõs dialógusba. A két dialógus nem
mellérendelt státusú, viszonyuk inkább két egymásba illeszkedõ szelencéhez
lenne hasonlítható. A dán szerelmes és remete, Sören Aabye Kierkegaard Féle-
lem és reszketés c. mûvében az áldozat és eltaszítás etikai problémakörét a pátriár-
ka Ábrahám áldozatának bibliai narratíváján keresztül veszi szemügyre. Ezt újra-
és újraolvasva, az elbeszélés hézagait új meg új anyaggal kitöltve, majd azt ismét
kiüresítve próbálja megválaszolni, lehetséges-e, amit Ábrahám tett; így az Ábra-
hámmal folytatott dialógusunk a Kierkegaarddal folytatott vitába ágyazódik.

Mindkét szereplõnket különösen alkalmas dialóguspartnernek mondhatjuk.
Kierkegaard maga, bár folyamatosan hadakozik az etika mindenhatóvá tétele
ellen, szenvedélyesen etikus keresõ; minden gondolatmenetét az etikailag lehet-
séges határokig feszíti. Ugyanakkor nyelvében, metaforáiban mélyen biblikus
szerzõ, és korának egyik legtudatosabb hermeneutája is. Ábrahám pedig egész
történetében a kísértések, döntések, jó és rossz közötti választások embere, s a
hit embere is. Áldozatának elbeszélése minden kor zsidó és keresztény exegétái
számára egyformán a megütközés köve volt, az a történet, amelyben egymás-
nak feszül az erkölcs és az engedelmesség parancsa.

Ábrahám hitérõl, állandó tekintettel
Sören Kierkegaardra*

* Doktori szemináriumi dolgozat, szisztematikus teológia; 2000–2001/2
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Gondolatmenetünk a következõ lesz: elõbb elhelyezzük a Félelem és reszketést
a kierkegaardi életmû és biográfia kontextusában, s számba vesszük néhány ezek-
hez kapcsolódó lehetséges megközelítését. Ezután az írás irodalmi jellegzetes-
ségeit, szerkezetét idézzük fel. A következõ szakaszban Kierkegaard hermeneu-
tikáját gondolati rendszerének összefüggésében gondoljuk át. (Jegyezzük meg
már most: dialóguspartnerünk minden bizonnyal élesen tiltakozna ellene, hogy
róla mint rendszeralkotóról beszéljünk.) Itt, bár fókuszunkban továbbra is a
Félelem és reszketés áll, hivatkoznunk kell számos más – saját néven megjelent vagy
pszeudonim – Kierkegaard-mûre. A következõ szakasz Kierkegaard gondolat-
menetének kritikája. Ezután saját koncepciónk felvázolása következik, s az el-
mondottak demonstrálása az Ábrahám-történet egyfajta teológiai exegézisén.

A Félelem és reszketés Kierkegaard élettörténete
és munkássága összefüggésében

Sören Kierkegaard 1813-ban született és 1855-ben halt meg Koppenhágában.
Apja afféle self-made man, aki keserves szegénységben töltötte gyermekkorát, s a
maga erejébõl lett jómódú fõvárosi kereskedõvé. Hetedik és legfiatalabb fiát
szigorú, komor vallásosságban nevelte, és legfõbb óhaja volt, hogy lelkészi pá-
lyára irányíthassa. A fiú teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott, de mire
egyházi pályára léphetett volna, megromlott a kapcsolata a dán államegyházzal,
így a kritikus, kívülálló teológiai író szerepét választotta. Bár nagyszámú igehir-
detést írt, ezek közül csak néhány hangzott el valóban a szószékrõl. Életét filo-
zófiai és vallási munkák írásának szentelte, melyeket az õ korában jóformán senki
sem értett és értékelt igazán. Az apa által felhalmozott vagyont e munkák kiadá-
sára költötte. Bár fiatalon tagja volt a koppenhágai jómódú társaságnak, késõbbi
éveiben egyre magányosabban élt. Partizán életstratégiájára jellemzõ, hogy élet-
re hívott és saját költségén kiadott egy filozófiai-vallási folyóiratot, a Pillanatot,
melyet egyedül õ írt, s szinte senki sem olvasott.1

Életének meghatározó, nehéz élménye volt az apjához fûzõdõ kapcsolata. Az
apai ház nyomasztó légkörében az élet eseményei a bûn és a kötelesség közti
választások sorozataként tûntek fel. Mikael Pedersen Kierkegaard rideg apa volt,
aki távolságtartásával és keménységével fia javát, lelki fejlõdését és életre neve-
lõdését kívánta szolgálni. Sören Kierkegaard odaadóan szerette az apját, szen-

1 Suki 1969; Czakó 2001; Jelenits.
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vedélyesen lázadt ellene, de vágyakozott is megbecsülésére. Az apa csak idõsko-
rában, halálára készülve leplezte le elõtte élete titkát, mindvégig hordozott ter-
hét, hogy kamaszként, Jütland pusztaságában megátkozta az Istent. Az apa ér-
telmezésében ez a bûn volt felelõs az egész családot sújtó átokért.2

Kierkegaard szerint az apai bûn volt a hátterében annak a titokzatos betegség-
nek vagy testi fogyatékosságnak is, mely õt egész életében kísérte, s mely végül
korai halálának is okozója lett. Nem tudjuk, mi lehetett e betegség, Kierkegaard
Pál apostol módján úgy utal rá, mint „testébe adott tövisre”. Lehetséges, hogy
depresszióról van szó vagy valamiféle fizikai abnormalitásról, illetve egy testi
rendellenességnek a depresszió által eltorzított, felnagyított megélésérõl. Mások
szerint valamiféle, a házaséletet lehetetlenné tevõ elváltozásra kell itt gondol-
nunk.3

A Félelem és reszketés olvasójának lehetetlen nem észrevennie az összecsengést
Kierkegaard apaélménye és Ábrahám-értelmezése közt. Ábrahám, Kierkegaard
apjához hasonlóan, negatív arcot ölt, hogy ha elveszti is fia gyermeki szeretetét,
megõrizze annak istenhitét. Lehetséges a teljes mûvet úgy olvasni, mint Kier-
kegaard apológiáját apja oldalán – azért taszított el, mert szeretett – s egyben
kísérletet, hogy egy traumatikus gyerek- és ifjúkort feldolgozzon, a bibliai narra-
tíván keresztül értelmezzen. Ezért lenne tehát a kíméletlen erkölcsi vizsgálódás,
s ezért a határozottság is: Ábrahám nem lehet közönséges gyilkos, valami más-
nak és többnek kell lennie, mint aminek látszik. Az apakapcsolatra utal a Félelem
és reszketés számos elbeszélése, különösen is a Brutusok történetére tett utalások.
(Nem Julius Caesar nevelt fiáról van szó, hanem a korai Róma egy családjáról,
melyben az apa halálra ítéli kötelességszegõ fiait. Mindazonáltal a névbeli egye-
zés megnyitja az utat az áthallások számára, tehát a Brutus-epizód rejtheti Kier-
kegaard bevallatlan apagyilkos indulatait is.4) Az apa-fiú kapcsolat különleges
voltára, titokzatos erejére utal végül a mottóul választott Hamann-idézet is: „Amit
Tarquinius Superbus kertjében a mákfejek által üzent, azt értette a fia, de a
követ nem.”5 Apa és fiú közt olyan megértés, misztikus egyetértés lehetséges,
melybõl mindenki más ki van zárva. Kierkegaard így ír apjáról: „Úgy tekintem
a halálát, mint utolsó áldozatot, melyet irántam való szeretetbõl értem hozott,

2 Czakó 2001; 32–33.
3 Czakó 2001; 31–32.
4 Félelem és reszketés; 99.
5 Balassa 1986; 256–258. A Hegel elleni lázadást is a szellemi atya elleni lázadásként értelmezi. Esze-

rint tehát, míg Kierkegaard teljes egészében igazolja Ábrahámot és vele saját apját, Hegel elleni szen-
vedélyes és gúnyos érvelésében mégiscsak szembeszáll egyfajta apafigurával.

TANULMÁNYOK
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mivel halálával nem hagyott el, sõt »értem halt meg«, hogy, ha lehetséges, még
valamit tegyen értem.”6

Kierkegaard életének másik meghatározó tapasztalata Regine Olsen iránti
szerelmének története. E történet a köznapi szinten a következõképpen szól:
Kierkegaard 1837-ben, huszonnégy évesen megismerkedett Regine Olsennel,
egy hasonló társadalmi helyzetû leánnyal. Egymásba szerettek, és 1940-ben el is
jegyezték egymást. 1941 októberében azonban a koppenhágai társaság legnagyobb
megrökönyödésére a võlegény felbontotta az eljegyzést, és menekülésszerûen
elutazott Berlinbe, ahol Schelling elõadásait hallgatta. 1942-ben visszatért Kop-
penhágába, és megírta a Vagy-vagyot, melyet érthetetlen cselekedete magyaráza-
tául szánt. 1843 húsvétján egy templomban összetalálkozott Reginével, és an-
nak kedves viselkedését látva újjáéledtek reményei. Ebben a korszakban írta az
Ismétlés és a Félelem és reszketés elsõ változatait, abban a reményben, hogy Reginé-
vel való kapcsolata, melyet õ maga pusztított el, újraéledhet, magasabb és iga-
zabb szinten megvalósulhat. Ebben a lelkiállapotban érte Regine új eljegyzésé-
nek híre. Meg kellett értenie, hogy amit õ a békülés és újrakezdés felé mutató
gesztusnak értelmezett, az Regine részérõl búcsúzás volt. Az élmény hatására
átdolgozta mûveit: most azt hangsúlyozta, hogy az elvesztés végleges, a vissza-
nyerés egy más síkon, más valóságban megy végbe.7

Nem tudjuk, miért bontotta fel a jegyességét Kierkegaard. Lehetséges, hogy
a „testében hordott tövis” volt az ok, az is lehet, hogy a kétely saját szeretetre és
boldogságra való képességében. Naplójában 1843-ban így ír: „Ha lett volna hi-
tem, Reginével maradtam volna.”8 Pszichológiai szempontból értelmezhetjük
úgy, hogy Kierkegaard megismétli apja iránta tanúsított szeretõ-eltaszító visel-
kedését. (A történtekrõl Ismétlés címmel ír könyvet.9) Látható azonban, hogy a
Félelem és reszketés hogyan reflektál erre a tapasztalatra. Most Kierkegaard lett a
szeretett lény eltaszítója, a kapcsolat feláldozója, a szeretetrõl lemondó Ábrahám.
Az õ felmentése vagy elítéltetése az etikai gondolatmenetek tárgya, s õ az, aki-
nek reménye Izsák életének visszaadásában kifejezést nyer. Különös inverzió ez,
s valószínûleg a Félelem és reszketés sodró drámaiságának forrása is: Kierkegaard
mindkét oldalon, mindkét szerepben egészen jelen van: ha Ábrahám felmenté-

6 Idézi C. Fabro nyomán Czakó 2001; 33, 56. jegyzet.
7 Suki 1969; 251–254; Czakó 2001;34–35; 75–76.
8 Czakó 35; 66. jegyzet.
9 Az Ismétlés természetesen egészen más értelmet ad ennek a szónak, a kiengesztelõdés, megbocsá-

tás fogalomkörébe kapcsolva azt.
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séért küzd, apjának keres mentséget, ha Izsák újonnan adott életéért, akkor sze-
relme továbbélése az, ami kockán forog.10

E biografikus összefüggések bemutatásával távolról sem az a szándékunk, hogy
(mint pl. Sartre tette) Kierkegaard filozófiai és teológiai munkásságát egy nehéz
gyermekkor és egy elügyetlenkedett szerelem számlájára írjuk. Inkább csodála-
tunkat akarjuk kifejezni Kierkegaard félelmetes lelkiereje és intellektuális elkö-
telezettsége iránt, mellyel életének minden terhét és traumáját gondolkodássá
és költészetté tudta alakítani. Ugyanakkor a mû Kierkegaard élettörténetébe való
beágyazottsága alátámasztja majdani tézisünket az etikai elõzetes megértés jelen-
tõségérõl.

Kierkegaard életének nem kevésbé jelentõs fordulata volt a dán államkeresz-
ténységgel való konfliktusa, s már a Félelem és reszketésben felfedezhetõk azok a
gondolatok, melyek ezt az összeütközést késõbb elkerülhetetlenné teszik. Eb-
ben a munkájában azonban az egyházzal való konfliktusa még nem központi
jelentõségû, világosan kibontott téma.

Kierkegaard írói munkássága életének utolsó tizenkét-tizenöt évéhez köthe-
tõ. 1841-ben védte meg disszertációját (az irónia fogalma), majd 1843-ban je-
lentette meg elsõ munkáit, a Vagy-vagyot, az Ismétlést és a Félelem és reszketést. Szokás
1846-ig tartó korszakát, melynek utolsó darabja – frappánsan – a Lezáró tudomány-
talan utóirat, pszeudonim korszaknak nevezni. Kierkegaard maga is így osztotta
fel munkásságát, az elsõ csoportot „indirekt”, a másodikat „direkt kommuniká-
ciónak” nevezve. Az elsõ korszak mûveit a Vagy-vagy antropológiájához (valame-
lyest) illeszkedve három szakaszra bontják a Kierkegaard-kutatók. Az elsõ az
esztétikai korszak, melyhez a Regine-élmény közvetlen hatása alatt írt mûvek
tartoznak, a második a filozófiai, a harmadik a vallási. A Félelem és reszketés tehát
az esztétikai korszak egyik mûve, a felsorolt korai írásokon túl az Állomások az
élet útján tartozik még ide. Az „esztétikai” jelzõ megtévesztõ lehet: valójában e
mûvek – erõteljesen lírai, a filozófia és teológia mûfaji hagyományait megújító
szövegezésük mellett – valamennyien vallási, teológiai problémákat tárgyalnak,
legalább értelmezési szintjeik egyikén.11

10 Ezt a gondolatot szem elõtt tartva nem lepõdhetünk meg a szakítás indokának rejtélyességén: mint
tudjuk, Ábrahám néma, nem szól, nem mond siratót maga fölött, nem osztja meg sem bánatát, sem
indítékait senki mással.

11 Czakó 2001; 22–23.
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A Félelem és reszketés mint szöveg

A Félelem és reszketés, mint errõl már szó esett, Ábrahám áldozatának (Gen 22,1–
1412) történetén keresztül gondol végig hitbeli, illetve filozófiai problémákat.
Három fõ olvasata lehetséges: vagy a hit analízise a könyv, vagy a fentiekben vázolt
etikai (illetve: az etika meghaladásáról szóló) probléma vizsgálata, vagy pedig
hermeneutikai mû.13

Mûfajának megjelölését az eddigiekben elkerülni próbáltam, mert nem a kor
mûfaji elvárásrendszerébe illeszkedõ munkáról van szó, hanem több mûfaj sa-
játosságait ötvözõ, formabontó írásról.14 Filozófiai esszé, de exegézis is, s a hit
sajátos távolságtartással és vallomásossággal megfogalmazott vizsgálata, s ilyen
értelemben az Arisztotelész elõtti filozófiai hagyomány örököse. Kierkegaard
meghatározása szerint: dialektikus líra.15 Hasonlóan ellentmondásos a stílus is:
beszélt nyelvi fordulatok („ezt nem kellett volna eltitkolnia Hegelnek”; „fantá-
ziám, bár magam nem az vagyok, szorgalmas leányka”) lopnak iróniát a súlyos
gondolatmenetekbe, teszik játékossá a konfrontatív bekezdéseket. Azt mondhat-
juk, hogy a kortárs teológia, egyházi élet és filozófia ellentmondásait kipécézõ
szakaszok jellemzõen gunyorosak, míg az exegetikai és személyes megszólalá-
sok súlyosabb hangvételûek (lásd például az Ábrahámhoz intézett beszédet).

A személyesség és távolságtartás együttes megvalósítása a pszeudonimitáson
keresztül válik lehetõvé: aki beszél, az önmagáról, saját hitérõl – illetve a hit ál-
lapota elõtti helyzetérõl, rezignációjáról – vall, ugyanakkor mégsem Kierkegaard
hite tárul fel elõttünk, hiszen az író neve: Johannes de silentio. A Lezáró tudomány-
talan utóiratban fejti ki Kierkegaard: „A Félelem és reszketésben ugyanúgy nem
vagyok Johannes de silentio, mint a hit lovagja, akit õ ábrázol…”16 Honnan ered,
mit árul el a Johannes de silentio név? A de silentio értelmezésében az elemzõk több-
sége egyetért: a mû hermeneutikai megközelítésének, Ábrahám csendjének tük-
rözõdése az, hogy az író a csönd, az elmondhatatlan embere. A Johannes név ta-
lányosabb: egyesek egy Grimm-mese figuráját, a hûséges Jánost vélik felismer-

12 A szakirodalom rutinszerûen Gen 22,1–19-re utal, mely ószövetséges tudásunk szerint egy szö-
vegegységet alkot, de Kierkegaard írása semmilyen szinten nem foglalkozik az Isten ígéretét megis-
métlõ 15–19. versekkel.

13 Az elsõ olvasatot látszik elõtérbe helyezni Czakó István (2001; 53–76), az etikai olvasatot Jon
Stewart (Hegel’s View of Moral Conscience and Kierkegaard’s Interpretation of Abraham, Kierkegar-
diana 19 [1999]; 58–80), míg a hermeneutikai aspektusokat helyezi elõtérbe Balassa Péter (1986; 228).

14 Balassa 1986; 236–238.
15 Ami maga is paradoxon.
16 Idézi Czakó; 47. A pszeudonimitás hermeneutikai szerepét részletesen elemzi ugyanott.
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ni benne, aki kõvé válik, mert a hallgatási paranccsal dacolva elmondja a titkot,
mely urát megszabadítja.17 Magam egy kézenfekvõbb megoldást javasolnék
(ha nem is kizárólagos olvasatként): Johannes János evangélistára utal, aki „bi-
zonyságot tett mindezekrõl”, de aki nem írhat meg mindent, hiszen „ha meg-
írnák egytõl egyig, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket”.
(Jn 21,24–25)

A mû címe, „Félelem és reszketés” is bibliai alapokon értelmezhetõ legtermé-
szetesebben. A szókapcsolat számos páli levélben fellelhetõ (1Kor 2,3; 2 Kor 7,15;
Ef 6,5 vö. még Zsolt 55,7; Dan 4,19 LXX és Mk 16,8), legmarkánsabban és legem-
lékezetesebben a Filippiekhez írt levélben: „Ezért tehát, szeretteim, ahogyan
mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal
inkább most, távollétemben is, félelemmel és reszketéssel munkáljátok üdvös-
ségeteket…” (Fil 2,12). (Hogy az intertextuális összefüggés kidomborodjon, el
kellett térnünk jelenlegi magyar protestáns fordításunktól, és a tromos szó sze-
rinti értelmét kellett alkalmaznunk, mely a Lutherbibel és az azt követõ skandi-
náv fordítások megoldása is.) A „félelem és reszketés” a hit és engedelmesség
modusa.18

A Félelem és reszketés ciklikus szerkezetû: Kierkegaard egyazon problémacsoport-
hoz és egy történethez tér vissza újra meg újra. Tulajdonképpen az epilógusban
sem mond többet, mint az elõhangban, csak fejezetrõl fejezetre pontosítja a fo-
galmait, megvonja nézeteinek határait más gondolkodókkal (elsõsorban Hegellel)
szemben, új meg új irodalmi anyagokkal ellenpontozza Ábrahám hitének tör-
ténetét.

Az Elõszó Johannes de silentio bemutatkozása és programjának megfogalmazá-
sa. Megtudjuk, hogy írónk nem a hit embere, lovagja, hanem e stádium elõtt
álló, ingadozó személy, s azt is, hogy a következendõkben nem kíván semmiféle
filozófiai rendszert kibontani. Az Elõhang különösen is lírai jellegû: Ábrahám tör-
ténetét olvashatjuk itt négy változatban. Mind a négy ugyanaz a történet – hû-
ségesen a Genezis szövegéhez –, s mind teljességgel különbözõ: Ábrahám ugyan-
azt teszi talán a négy elbeszélésben, de gyökeresen más-más indítékokból. A négy
elbeszélést négy makarizmus zárja, melyek a gyermek anyatejtõl való elválasz-
tásának módozataiban fogalmazzák újra az egyes történetvariánsokat. Itt (és csak
itt) Izsák szempontjai is elõtérbe kerülnek. Az Ábrahám dicsérete viszont kizáró-

17 Czakó 2001; 48, 123. jegyzet.
18 Balassa Péter itt igazán feleslegesen elmélkedik a Frucht, Angst és Zittern szavak egzisztenciál-

filozófiában elnyert speciális jelentésérõl.
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lag Ábrahámra, az õ hitére összpontosít – s a továbbiakban ez is marad a mû
fókusza.

A három nagy problémát tárgyaló három fõfejezetet egy Elöljáró beszéd vezeti
be. Ez ismét elhatároló funkciójú: visszautasítja annak lehetõségét, hogy Ábra-
hám a szó közönséges értelmében váljon példává – hogyan is lehetne példa szá-
munkra egy gyermek megölésének kísérlete: „csak a hitben hasonlíthatunk Ábra-
hámhoz, nem a gyilkosságban. […] Igenis beszéljünk hát Ábrahámról; mert nagy
dolog sohasem okozhat kárt, ha nagyságában fogják föl…”19 Megkülönbözteti
továbbá Ábrahámot, a hit lovagját a rezignáció lovagjától. Az utóbbi végtelen
rezignációban lemondott mindenrõl, az elõbbi pedig e lemondás után az abszurd
erejénél fogva mindent megragadott. Ábrahám nem a lemondás embere hát,
hanem az (abszurditásban is élõ) hité.

A három fõfejezet három, a címekben is megjelenõ problémát vesz szemügyre.
Elsõképpen: Létezik-e az etikum teleologikus felfüggesztése? Kierkegaard igennel vá-
laszol: a hegeli felfogással szemben érvel az egyén, a szubjektivitás felsõbbren-
dûségéért. Igenis létezik valami, ami több, mint a mindenkire kötelezõ, általá-
nos szabályok, létezik valami mindezeken túl: „A hit ugyanis az a paradoxon,
hogy az egyes magasabbrendû, mint az általános…”20

A második probléma: Létezik-e abszolút kötelesség Istennel szemben? Kierkegaard
szerint: igen, „a paradoxon így is kifejezhetõ”, mert a hit paradoxona szerint „az
egyes […] az általánoshoz való viszonyát az abszolúthoz való viszonya által ha-
tározza meg”.21

Kierkegaard (avagy Johannes?) a második probléma tárgyalása során vezeti be
a belsõ és külsõ szembeállítását, s tételezi az elõbbi magasabb rendû voltát, az
állítás kiaknázására azonban a harmadik probléma megvitatásakor kerül sor. Eti-
kailag igazolhatóan cselekedett-e Ábrahám, amikor elhallgatta szándékát Sára, Eliézer és
Izsák elõtt? Ábrahám, mondja Kierkegaard, nem szólt, de nem is szólhatott. A
beszéd külsõvé próbálta volna tenni (sikertelenül) a belsõt, balga giccsé ala-
csonyította volna áldozatát és odaadását, s ezért a beszéd démoni erõk hordozó-
ja. Ábrahám nem szólhatott, útját egyedül kellett végigjárnia, mert a hit útja
magányos út, a hit egyik lovagja nem segíthet a másiknak.22

Az epilógus a továbbhaladás (a hegeli Weitergehen) fogalmának és minden fej-
lõdésoptimizmusnak a kritikája, s egyben a Félelem és reszketés találkozási pontja

19 Félelem és reszketés; 47.
20 Félelem és reszketés; 93.
21 Félelem és reszketés; 121.
22 Félelem és reszketés; 123.
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az Ismétléssel. Van-e továbblépés Ábrahám hitétõl? Ha nincs benne távlat, ha a
mozgás lezárulása: lehet-e valóban hit, aminek mondja magát? Kierkegaard itt
arra utal, amit az Ismétlésben részletesen kifejt: a hit tapasztalata az ismétlés, újra-
átélés egyetlen lehetséges módja. Senki sem fogja tehát túlhaladni Ábrahám hi-
tét, de mégis, aki azt elérte, nem kell, hogy feladja a mozgást. A záróbekezdések
azonban talányosak: mintha Kierkegaard „el kívánná titkolni”, hogyan lehetsé-
ges ez a mozgás immanens terein túli mozgásban-lét.

Kierkegaard hermeneutikája gondolati rendszerének összefüggésében

A Félelem és reszketésben éppúgy, mint más munkáiban Kierkegaard írásértelme-
zését egyfajta radikális közvetlenség jellemzi (a „direkt-ség” értelmében). Nem
tesz fel vagy gondol át semmiféle, a szöveg szerzõjével, megszületésének korá-
val, a szöveg nyelvi vagy irodalmi természetével kapcsolatos kérdést. Számára
Ábrahám jelen idejû, egyidejû, megszólítható és megszólítandó. Az Ábrahámot
a mától elválasztó távolság a hit végtelen távlataiban semmivé törpül, erre a tá-
volságra figyelni csupán eszköz a csalásra, a paradoxon elmismásolására.23

A bibliai szövegeket messzemenõ pszichológiai feltételezésekkel kiegészítve
meséli újra, nem feszélyezi, hogy olyan állításokra alapozzon érvelést, melynek
bibliai alapja nincsen, s õ maga sem kísérel meg ilyet bemutatni (Ábrahám „bol-
dog volt, mikor Izsákot megkapta, igazán, bensõleg boldog”24). Nagyfokú krea-
tív szabadságot engedélyez magának a bibliai szöveggel szemben, mégis egészen
másként használja, mint a mítoszokat, történelmi elbeszéléseket és meséket, me-
lyeket lépten-nyomon gondolatmenetébe iktat. Agnete és a víziszellem törté-
nete számára szabad préda, kedve szerint alakítja, átírja, egyes részeit felülbírál-
ja.25 Nem így a bibliai történetek esetében, ahol exegézise a kiegészítésre, eleve-
nebbé, erõteljesebbé tételre irányul. Pontosabban: abból a gazdagságból, amellyel
számára ez az egyidejûnek tekintett történet megelevenedett, oszt meg valamit
az olvasóval. Azt mondhatjuk, a szentírási szövegek referencialitása egészen más
számára, mint a többi narratíváé; a legendák és mesék kiválasztása, átírása, egész
szövege hatalmában van, alárendelõdik Kierkegaard érvelésének, míg a bibliai
szövegnek õ maga adja hatalmába magát. A római történelembõl azokat a jele-

23 Félelem és reszketés; 89, 113.
24 Félelem és reszketés; 58.
25 Félelem és reszketés; 199–181.
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neteket választja ki, amelyek illusztratívak az érvelésére nézve. Ami Ábrahám-
mal történik, annak igaznak kell lennie, abban mindenképpen értelmet, még-
pedig vállalható, bizonyos értelemben követésre hívó üzenetet akar találni.

Ugyanakkor a textus kiválasztásával, a szereplõk számának elõzetes leszûkí-
tésével, az újramesélés fokalizációjával mégis döntéseket gyakorol, redukálja a
bibliai narratívát. Nála Ábrahámnak „egyetlenegy [fia] volt, akit szeretett”26 –
Izmaelnek és anyjának, Hágárnak nincs helye az elbeszélésben. Sára, Eliézer s
végeredményben Izsák is csak Ábrahám szemén keresztül jelennek meg, az õ
döntéseinek tárgyai, de a történetnek az õ szempontjukból nincsen üzenete
Kierkegaard számára.

Mi a gyökere ennek a hermeneutikai alapállásnak? Semmiképpen sem kriti-
ka elõtti, naiv öntudatlanságról van szó – Kierkegaard kora a bibliakritika kora,
s ennek eredményei nem ismeretlenek elõtte. Mégis radikálisan elutasítja a tör-
ténelmi távolság, a közvetítõi folyamat tudomásulvételét: számára Ábrahám
egyidejû, s nem is lehet más. Véleményem szerint az elutasítás oka Kierkegaard
filozófiájában, illetve a kor nagy filozófusaival folytatott vitáiban keresendõ.

Kierkegaard a Hegeltõl meghatározott 19. századi Európa gyermeke. Kétség-
telenül számos Hegeltõl, ill. hegeliánusoktól származó mûvet olvasott. Értelme-
zésemben27 Hegel elleni kritikájának gyökere etikai: az általánossal szemben az
egyedit, az egyes ember értékét, a szükségszerûséggel szemben a döntési szabad-
ságot kívánja felmutatni. Balassa Péter szavaival: „a hit szférájába transzponálja
a szabadság és egyenlõség tanát”.28 Azt hangsúlyozza, hogy a hit vonatkozásában
nincsen elõnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbõl induló ember. Sem a bibliai
idõk kortárs tanúi nincsenek elõnyben a késõbb jövõkkel szemben,29 sem a ké-
sõbbiek nem jutottak közelebb – a korábbi gondolkodók vállára állva – az éghez
vagy Isten megértéséhez.30

Kierkegaardnak etikai ellenvetése van Hegel abszolút idealizmusával, fejlõdés-
optimizmusával szemben. Ezért lesz nála az egyéni magasabb rendû az általá-
nosnál, a rejtettség a nyitottságnál. Ezért tagadja a fejlõdést, a meghaladást, mely
csak az általánosban alapozható meg, s hangsúlyozza az idõ szakadozott, mor-
zsalékos, sõt punktuális jellegét. Sem történelmi korok, eszmék, sem ember-

26 Félelem és reszketés; 32.
27 Melyet Balassa Péter Kierkegaard-olvasata nagyban formált.
28 Balassa 1986; 255.
29 Ld. a közvetett és a közvetlen tanítványról írtakat a Filozófiai morzsákban; 75–147, ill. A keresztény

hit iskolája; 79–85.
30 Félelem és reszketés; 217.
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ember közti kommunikáció vonatkozásában nem tartja jogosultnak közvetítés-
rõl beszélni: a hit ugrás, paradox, vagy-vagy döntés. Hit és nem-hit közt sem-
miféle magasabb szinten nincs szintézis.31

Az akarat szabadsága mindenkinek egyformán sajátja, a hit, mely „szabad ak-
tus, egyfajta akaratnyilvánítás”,32 mindenki elõtt egyformán nyitott (és zárt). Nem
létezik tehát szükségszerûség: még a múltbeli is csak az én szabad döntésem,
igenlésem alapján lesz valósággá. Ezért is lehetetlenség a hitrõl valódi kommu-
nikációt folytatni szavak útján: a világ beszéde és a szellem beszéde nem érint-
keznek, a hit lovagjai valamennyien egyedül járják útjukat.33

Önvizsgálat címû mûvében (igehirdetésében) Kierkegaard a következõképpen
foglalja össze hermeneutikai alapelveit:
1. „Ne nézzed a tükröt, annak keretét, hanem nézzed önmagadat a tükörben”.

Ha tudós vagy: a Szentírás tudományos olvasását tekintsd úgy, mint egy ide-
gen nyelvû szerelmes levél szótárazását; szükséges, de az igazi olvasásnál össze-
hasonlíthatatlanul kevesebb.
„Nem a homályos, hanem a világos helyek kötelezõk rád nézve, s a világos
helyeket azonnal teljesítened kell.”
Legyél egyedül a Szentírással!

2. „Ha olvasod Isten igéjét, […] ne feledkezzél meg ekként szólni magadhoz:
nekem szólnak, rólam beszélnek itten.”

3. „Ne felejtsd el mindjárt, hogyan néztél ki [az Ige tükrében].”34

Gen 22,1–14 sorsa a Félelem és reszketésben

Ironikus helyzet, hogy mivé lesz ezen elvek követésének köszönhetõen Kierke-
gaard Ábrahámja. Történetébõl végtére kizáródik mindenfajta etikai megfontolás:
ezek csak negatív formában, Ábrahám tetteinek lehetséges (de iszonytató) alter-
natívájaként, kísértésként jelennek meg a szövegben. Eltûnik belõle mindenfé-
le kapcsolat: Ábrahám két szava – a szolgákhoz és az Izsákhoz intézettek – nem
valósít meg igazi kommunikációt. Ábrahám nem azon a nyelven beszél, ame-
lyet õk megérthetnének.35 Ábrahám magányos, s magányban hagyja ezért az övéit

31 Félelem és reszketés; 91–101; Balassa 1986; Czakó 2001; 36–42.
32 Filozófiai morzsák; 111.
33 Félelem és reszketés; 113, 123.
34 Önvizsgálat; 33–62.
35 Félelem és reszketés; 212.
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is. Hite elszigeteli õt mindazoktól, akiket szeret – a fiától is, akiben, akinek utó-
daiban Isten ígérete végül megvalósul. Kierkegaard Ábrahámja egyedül marad a
hívõk közösségében is. Története mintha a Biblia szövetétõl függetlenül állna.
Az a hosszú-hosszú história, mely vele elindult, eltûnik mellõle. Az Ábrahám
áldozatát értelmezõ igék sokasága mintha nem is róla szólna. Nemcsak a törté-
netben marad magára segítség nélkül, de a kánonban is.

A történetet Ábrahám magányos szemével látjuk. Ez válik az Istenhez vivõ
egyetlen úttá: Ábrahám hite. Nem visz út Istenhez sem Izsák kiszolgáltatott
rémületén, sem Hágár szenvedésén, sem Sára anyai szeretetén keresztül. A tör-
ténet kierkegaardi olvasatában csak az kap meghívást az Istenhez, aki képes Áb-
rahámmá lenni. Mindaz, ami vagyunk, tapasztalatunk szeretetrõl vagy szen-
vedésrõl – mindez felesleges ebben a hermeneutikai helyzetben.

Ábrahám tette pedig, vegyük észre, szükségszerûvé lesz. Szabadsága elvész a
történetben. Az az Ábrahám, akivé nekünk lennünk kell, egyetlen vágányon
haladhat, egyetlen módon lehet a hit atyja. Az olvasó nem tiltakozhat, nem hoz-
hat döntést – csak azt az újra meg újra ismétlõdõ elsõt, hogy igent mond Ábra-
hámmal való azonosulására.36

Végül: az elszánt igyekezet, hogy Ábrahám a hit lovagjaként megtartasson, s
ne váljon egyszerû gyilkossá, Ábrahámért szól, vagy Hegel ellen? Nem reduká-
lódik-e Ábrahám bölcseleti adu ásszá ebben a vitában?

Kierkegaard hermeneutikájának kritikai elemzése

Véleményem szerint Kierkegaard hermeneutikája saját csapdájába esik. Gondo-
latrendszerének kiindulópontja, mint mondtuk, egy erkölcsi állásfoglalás: az em-
beri szabadság és egyenlõség elvének szükséges kiterjesztése az istenismeret és
hit világára. Ezért áll Kierkegaard a szubjektivitás, a rejtettség és a paradoxon
oldalára. Éppen ez az etikai megfontolás fordul azonban önmaga ellentétévé,
amikor Kierkegaard hermeneutikája marginalizálja az olvasók egy részét, és
„egyutassá” formálja a bibliai narratívát.

Kierkegaard etikai indíttatású gondolatmenetének ez az önmaga ellentétévé
fordulása úgy megy végbe, hogy a szubjektivitás védelmében radikálisan redu-
kálja az emberi kommunikáció lehetõségét. Így végeredményben mind a szere-
tet, mind a hit egy kiüresített fogalmához jut. A szeretet nála nem az ember és

36 Filozófiai morzsák; 114.
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ember között megvalósuló kapcsolat jellegzetessége, hanem az egyes ember jel-
lemzõje. Az ember számára legfontosabb ügyben, a hit ügyében nincs tere sem
a szolidaritásnak, sem a segítségnek, de még a részvétnek, a fájdalom megosztá-
sának sem. Ábrahám magánya sorsszerû, kikerülhetetlen magány, melyen nem
enyhít még egy panaszdal sem.37 (Ábrahám legfeljebb a csendje által képes szól-
ni.) Így az odaadó szeretetnek végeredményben negatív, önös a szerkezete: le-
mondás a sajátunkról, saját vágyainkról, sõt egy helyen éppen azt olvassuk: „Áb-
rahám azonban mindenkinél nagyobb volt […] nagy a szeretete által, mely egy-
ben gyûlölet, önmaga gyûlölete.”38

Hasonlóan üressé lesz azonban a hit is Kierkegaard tolmácsolásában. A hit nem
kapcsolati jellemzõként tûnik fel, hanem a rezignáció mozdulatát követõ abszolút
remény és akarás gesztusaként, az abszurd erejénél fogva végrehajtott gesztus-
ként. Ez ismét negatív-önös értelmezése a hitnek: nem szól másról, mint hogy
az ember megtagadja az önmagához, önnön vágyaihoz való ragaszkodást. Kierke-
gaard hite valójában tárgyavesztett hit. Igazat kell adnunk Barthnak, aki Kierke-
gaardot akaratközpontú kegyességgel (Willenspietizmus) vádolta.39 Mikor az em-
ber-ember kommunikáció lehetõségét redukálja, valójában az isteni kinyilatkoz-
tatás, az Istennel való kapcsolat terét is egydimenziósra szûkíti. (Azaz a komplex
interakciót lehetõvé tevõ teret redukálja egy egybites információnál – Istennek
mondott igennél – többet elhordozni képtelen egyenesre.) Ha a hit dolgairól nem
lehet a világ szavaival beszélni – hogyan lehetséges a kinyilatkoztatás? Nem vé-
letlen, hogy Kierkegaard oly kevés teret szentel Isten üzenetének és szavának Gen
22 elbeszélésében: nem tudja koncepcionalizálni azt, hiszen gondolatmenetét
mindenfajta közvetítés tagadására építi fel. Nem meglepõ az sem, hogy az ere-
deti szöveg két szójátéka, az áldozat helyének két neve elsikkad Kierkegaardnál.
Mórijja: az „ÚR az én tanítóm”. Isten, ahogy Gen 22-ben olvasunk róla, tanító,
kommunikáló Isten. A név pedig, melyet Ábrahám a történet tanulsága- és emlé-
keképpen a helynek ad: „Isten gondoskodik.” Mindkét név Istenrõl mond el
valamit, s a szójátékok hangsúlyozottá teszik, hogy ez szavak – a Kierkegaard által
oly kevésre tartott szavak – által megy végbe.

Ezt a kommunikációt és az élet kapcsolati tényezõit redukáló koncepció szá-
mos irányból támadható. Elõször is, mint láttuk, nem biblikus – nem harmoni-
zál a Biblia hitképével. A Szentírás éppen hogy a hitben egymást segítõ emberek-

37 Félelem és reszketés; 26–27.
38 Félelem és reszketés; 25.
39 Idézi Czakó 2001; 158.
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rõl szól. Az emberek – Isten megbízásából vagy/és szívük megindulása miatt –
egymás segítségére vannak a hit útjain való botladozásban. Isten segítõt rendel a
tétovázó mellé, mint Bárák esetében (Bír 4–5), támogatót és a hit felé vezetõ társat
ad Ruthnak, rábízza Saul megtérésének kiteljesítését Anániásra (ApCsel 9).

Nem fogadható el az emberi kommunikáció szerepének minimalizálása a Bib-
lia mint kánon szempontjából sem. Ábrahám története nem külön kinyilat-
koztatás útján érte el Kierkegaardot. Nem is csak Gen 22 szövege az, ami az el-
beszélést a hit paradigmatikus történetévé tette: ez ige köré csoportosuló más
szövegek sora mûködött itt együtt, melyekben Ábrahám újra meg újra a hit õs-
atyjaként, archetípusaként tûnik föl. Ezektõl elszakítva a szöveg elveszíti eredeti
kontextusát, a hitet megélve hagyományozó nemzedékeket.

A szentírási történetmondás premisszáival ellentétes az is, ahogy Kierkegaard
az Ábrahám-történetet egyutassá formálva abszolutizálja. Mint ezt az utóbbi fél
évszázadban sokan hangsúlyozták, a bibliai elbeszélésmód jellemzõen nyitott,
kiegészítésre váró szöveget eredményez. Ezek következménye az is, hogy több-
nyire számos szereplõvel azonosulva, számos szempontot kipróbálva, illetve
közülük választva lehet sûrûvé formálni a levegõs szerkezetû elbeszélést. Jól van
ez így, hiszen a több olvasat felkínálása gazdagabbá teszi a szöveget, a különféle
élethelyzetû olvasóknak alkalmas azonosulási modelleket nyújt egyazon szöve-
gen belül. A részletekben inkább szegény, szikár bibliai narratíva többfélekép-
pen s több szereplõ szemszögébõl is kiegészíthetõ: Gen 12–23 Ábrahám, Sára
vagy Izsák, de Hágár vagy Izmael történeteként is felfogható. Nem így Kier-
kegaard szövege, mely egyirányúsítja a szöveget, csak egyetlen kaput hagy nyit-
va – az Ábrahámmal való azonosulás lehetõségét.

Érdekes lélektani észrevételt tehetünk itt: Kierkegaard, mint a dolgozat kez-
detén láttuk, kétféleképpen is közvetlenül érintett a történetben, egyszerre Izsákja
apjának és Ábrahámja Reginének. A szövegben ugyanakkor Izsák alig kap szót –
ahogy Kierkegaard is elfojtani és titkolni próbálta apjával kapcsolatos ambivalen-
ciáját.

Ami ennél fontosabb azonban, hogy Kierkegaard olvasata a már amúgy is
gyengébbeket (és a velük azonosuló, valamilyen szempontból hasonló helyzetû
olvasókat) marginalizálja tovább: a nõket, a gyerekeket, a szolgát, rabszolgát, a
szexuálisan kizsákmányolt nõt, a bizonytalan családi hátterû gyereket és az ide-
gent. Ez pedig éppen Kierkegaard eredeti szándékának – az emberi egyenlõség
teológiai szinten történõ megerõsítésének ellentéte. Kierkegaard hermeneutikája
végül is éppen az egyenlõség ellen, a kirekesztés és osztályokba sorolódás irá-
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nyában hat: vannak, akik Ábrahámként direkt azonosulhatnak a történet fõsze-
replõjével, de a többség csak tételesen, önmagát, saját szükségét és fájdalmát fél-
retéve lehet a Kierkegaard-definiálta valódi olvasóvá.

Az egycsatornás hermeneutika orvossága a közösségi bibliaolvasás. Ez az a
helyzet, amikor az olvasatok sokfélesége napvilágra kerül, és egymással dialógust
kezd, s egy olyan alkalom, amikor a közös olvasásban a hit lovagjai (legyünk
szerények: talpasai) egymást támogathatják útjukon. Kierkegaard azonban hang-
súlyozottan a magányos bibliaolvasást pártolja – a maga részérõl konzekvensen,
hiszen õ az ilyen segítség lehetõségét is elutasítja.

Végül pedig Kierkegaard azon törekvése is paradox módon ellentétére fordul,
hogy az emberi döntési szabadságot megõrizze. A történeteknek nála csupán egy
kimenetelük van – a Szentírás által kijelölt. Az emberi szabadság visszahúzódik
a gondolkodás és érzelmek területére: az események rögzítettek; az olvasó sza-
badsága csak annyi, hogy azokat feltételezett érzelmekkel és szándékokkal kitöltse
– vagy nemet mondjon a történet egészére. Ábrahám áldozata elbeszélésének
egyetlen variánsában sem tagadja meg az engedelmességet Istennek, nem is kezd
vele alkuba (mint Szodoma elpusztításának idején), nem ad haladékot fiának, és
nem hagyja el az Urat. Nem is tehetné – e narratíva keretein belül. Csak a szö-
veg keletkezés- és értelmezéstörténetének teljes folyamata, kánoni összefüggés-
rendszere kínálja fel ugyanazon történet sokféle, gyakran szögesen ellentétes
verzióját. Kierkegaard hermeneutikája azonban ahogy aláássa az emberi kapcso-
latok valódiságát, s elszakítja egymástól Ábrahámot és fiát, úgy izolálja a bibliai
szövegeket is õseiktõl és leszármazottaiktól.

Hogyan lehet Ábrahám atyánk a hitben? – rövid exegetikai kísérlet

A fentiekbõl már kirajzolódtak saját exegetikai preferenciáim, néhány bekezdés
erejéig mégis hadd foglaljam össze, mi adja számomra az exegetikai munka
megalapozását és irányát.

Kierkegaarddal ellentétben én a kommunikáció és közösség tapasztalatából
indulok ki, abból a tapasztalatból, hogy Isten megszólít, magához hív, felhatal-
maz, mégpedig embereken, emberek tanúságtételén keresztül. Az emberi kö-
zösség és kommunikáció, ha töredezett is, Isten akarata szerint nagyra hivatott,
mint azt – ha tapasztalatunk nem lenne elegendõ – Jézus embervolta, emberi
nyelven való igehirdetése, emberi kapcsolatok és közösségek iránti elkötelezett-
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sége mutatja. Osztom Kierkegaard posztmodernt megelõlegezõ gyanakvását a
nagy rendszerekkel, általános normákkal szemben. Mégis azt gondolom, meg-
van a lehetõsége annak, hogy az általánosnak szánt és a szubjektív közt dinami-
kus kapcsolatot tartsunk fenn, egyéni és közösségi tapasztalatainkat óvatosan, de
általánosítani, az általánost a magunk számára újraírni próbáljuk.

Mindez a gyakorlatban közösségi (nem mindig társaságban végzett, de a kö-
zösségre is tekintõ) kritikus exegetikai munkát jelent, ahol nem csak a szentírási
szöveg vagy annak valamely (szó szerinti, allegorikus, mögöttes-történeti) ér-
telme, hanem az egymásra ható szövegek és közösségek láncolata képezi az Is-
tennel való kommunikáció helyét. Elkerülhetõ a szöveget hordozó közösség-
nek (az egyháznak) a Szentírás fölé rendelése, ha komolyan vesszük, hogy a Biblia
nem csak eszköz az õt forgató közösségek kezében, de közösségeket létrehozó
és alakító aktora a folyamatnak.

Az exegézis számomra nem csak a Biblia szövegeinek minél alaposabb elem-
zését és értelmezését jelenti, hanem a teológiai kritikát, egy-egy szöveg, hagyo-
mányréteg kritikus mérlegre tételét is. Fenn kell tartanunk a jogot arra, hogy egy-
egy értelmezési fázisra – teológiai vagy etikai megfontolásból, a Szentírás egé-
szének üzenete alapján – a Szentlélek segítségében bizakodva nemet mondjunk.
Jelenti továbbá az exegetikai munka a szövegek, rétegek, elbeszélések és teoló-
giák kreatív újraformázását is.

Mi mindent jelenthet Ábrahám áldozata egy ilyen exegézis folyamatában? A
jelen esszé terjedelme természetesen nem teszi lehetõvé, hogy a folyamat min-
den lépését végigjárjuk. Hadd hívjam fel mégis a figyelmet néhány lehetséges
és lényeges irányra és összefüggésre!

Ábrahám áldozatának története, ahogy ebben az exegéták egyetértenek, ere-
detileg az emberáldozat, gyermekáldozat gyakorlata (vö. Lev 20,1–6; Mik 6,6–7
stb.) ellen íródott. A Genezis kontextusában Ábrahám története az õstörténet
ellenpontja: Ábrahám hite által nyer áldást a föld minden népe, melyek az ál-
dásra az õstörténet során sokszorosan méltatlanok és alkalmatlanok lettek.40

Ebben az összefüggésben valóban Ábrahám egészen az emberáldozatig menõ
engedelmessége tétetik próbára. Jefte leányának története ugyanennek a prob-
lémának tragikus befejezésû megfogalmazása. Jefte botor ígérete negatív fény-
ben tûnik ugyan fel, az eskü ténye mégis felmenti õt a gyilkosság vádja alól. Olyan

40 Brandtscheidt 2001; 1–7.
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történet ez, melyet az egyházatyák többsége is etikai alapon elutasított, Jefte kí-
sértését a sátántól valónak értelmezve.41

A két történet közös elõfeltevései közé tartozik az apai teljhatalom, mely a szü-
lõt még gyermekei megölésére is felhatalmazza (Deut 21,18–21). Ebben a tekin-
tetben is határozott nemet kell mondanunk a két elbeszélés implicit tartalmára.

Ábrahámnak két felesége és két fia volt. Hágárt és Izmaelt elküldte a szinte
biztos halálba – és nem nyerte vissza õket. A Korán Izmael feláldozásának törté-
netérõl beszél, s ma fekete és womanista keresztény teológusok számára is elõ-
kép, szenvedéseiket szimbolizáló figura a többszörös elnyomatástól sújtott ide-
gen rabszolgaanya és gyermeke.

A késõbbi izraeli történelemben az Ábrahám-elbeszélés azok bátorítását szol-
gálja, akik egyedül az Úrnak áldozva kockáztatják a mártírhalált, sõt életveszélyt
idéznek gyermekeikre is (1Makk 2,52). Ez roppant kemény üzenet, mégis igaz-
ság hordozója lehet számunkra: véres zsarnokság alatt az Istenhez való hûség alól
még családi kötelmeink sem jelentenek abszolút felmentést.

Ábrahám az intertestamentális zsidóság számára a hit példája és a népnek adott
ígéret szimbóluma lett. Az evangéliumok (Jn 8,37–47, Lk 16,19–31 stb.) is eb-
ben az értelemben említik. Pál a Galata és a Római levélben beszél róla. A két
gondolatmenet némileg különbözõ: Gal 3,6–18 szerint Ábrahám utóda, akire az
ígéret vonatkozik, Krisztus. Akik „Krisztusban vannak”, azokra így, Jézuson ke-
resztül lesz igaz az Ábrahámnak adott áldás. Róm 4 már közvetlenül azokat a
híveket, akik Ábrahám hitének nyomába lépnek, nyilvánítja Ábrahám fiainak.
Pál érvelése a pogánykeresztények körülmetélkedése ellen irányul: íme, Ábra-
hámot is akkor nyilvánította igaznak az Isten, amikor a körülmetélkedés paran-
csa még nem adatott meg neki. Fontos látnunk, hogy egyik levél sem helyezi
Ábrahám áldozatát semmilyen értelemben példaként a hívek elé, sõt meg sem
említik azt.

Ábrahám áldozata akkor válik központivá, amikor a Jakab-levél a páli teológiá-
val vagy annak egyes követõivel hadakozva azt erõsíti: Ábrahámnak sem csupán
hite volt, de ahhoz csatlakozó, azt teljessé tevõ engedelmessége is. S mert Ábra-
hám legjellegzetesebb cselekedete Izsák feláldozása, ez lesz megigazulásának
kulcsmomentuma (Jak 2,14–25). Ez ismét olyan gondolatmenet, melynek jelen-
tõs részét kritikus ellenállással kell fogadnunk: Ábrahám igazsága semmiképpen
sem származhat emberáldozatra való – még oly kegyes – készségébõl.

41 Houtman és Spronk 1999; 37–38.
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Más pályán halad a Zsidókhoz írt levél. Itt a hit különféle példái azt szemlél-
tetik (egy üldöztetést szenvedõ közösség számára), hányféle szélsõséges helyzet-
ben, veszedelemben és nehézségben jelent erõforrást az Istenben való bizako-
dás. Ábrahám így a feltámadáshit példája lesz (Zsid 11,17–19).

Eddig tehát az Ábrahám áldozata bibliai képének kritikai vizsgálata. S most
ejtsünk néhány szót a kreatív újrafogalmazás hermeneutikai lehetõségeirõl. Jefte
lányának története egy nõünnep alapításának története is. Olyan ünnepé, me-
lyet sem a zsidó, sem a keresztény közösségek nem gyakorolnak. Lehetséges volna
azonban megújítani ezt az ünnepet, s évrõl évre ennek keretében emlékezni a
nõk kiszolgáltatottságáról és küzdelmeirõl szerte a világon. Vagy írhatnánk tör-
ténetet egy anyáról – legyen a neve talán Sára – aki, hogy elsõszülöttjét az em-
beráldozattól megmentse, költ egy éneket az õsatyáról, aki fel akarta áldozni
gyermekét, de az Úr megakadályozta ezt, és egy kost adott helyette áldozatul.

Hogyan lehetünk Ábrahám gyermekei a hitben? Miféle hit az, amelyre vágyunk?
Hogyan kapcsol össze bennünket Ábrahámmal ez a hit?

Ha a fenti, az Ábrahám-narratíva õsétõl a máig ívelõ teológiai gondolatsort
nézzük, a következõ válaszhoz juthatunk: Ábrahám hitének örökösei egyrészt
azok, akik az õ történetébe kapaszkodva dacolnak az emberáldozatot követelõ,
gyermekeket mártírhalálra ítélõ fanatizmussal és elnyomással, ahogy tette ezt a
Gen 22 forrásául szolgáló történet megfogalmazója vagy a gyermekét mentõ
Hágár, tették a Makkabeusok és a Zsidókhoz írt levél közösségei. De ennek a
makacs hûségnek és kockázatvállaló odaadásnak az alapja az a bizalom, mellyel
Ábrahám elindult útjára, az ígéret ismeretlen földjei felé.

Vezéreljen bennünket az õ bizalma, mikor az exegézis sokszor kiszámíthatat-
lan, kockázatos útjának nekivágunk.
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Jézus, az õrült
A hatalom és a démoni megszállottság témája Márk evangéliumában*

Ebben a tanulmányban kísérletet teszek az õrültség** témájának bemutatására,
ahogyan az megjelenik az Újszövetség egyik könyvében, Márk evangéliumában.
Az evangéliumnak olyan olvasatára teszek javaslatot, amely felülemelkedik a
démoni megszállottság szociális konstrukcióján, értelmezésemben a megszál-
lottak beszéde társadalomkritikát fejez ki, és ez az olvasót az õ oldalukra állítja.

Tézisem bizonyításához elõször felvázolom a démoni megszállottság fogal-
mát és társadalmi jelenségét az evangélium szociokulturális környezetében, azaz
az elsõ századi Mediterráneumban, különös tekintettel a zsidó szokásokra. Ez-
zel a háttérrel próbálom meg szembeállítani az evangélium megszállottakra vo-
natkozó igehelyeit. Bemutatom a démoni megszállottság Újszövetségben sze-
replõ három lehetséges értelmezését, és az egyik mellett fogok érvelni, ennek
értelmezési tartományát tovább tágítva. Ezeket az eredményeket az evangélium
teljességéhez próbálom viszonyítani, közelebbrõl annak hatalomról, identitás-
ról és elnevezésrõl szóló diskurzusaihoz. Végül szeretnék megosztani néhány
gondolatot az evangélium démoni megszállottságról szóló diskurzusa mögött
rejlõ társadalmi valóságról.

Érdeklõdésem a téma iránt az õrültség jelenkori értelmezésébõl táplálkozik.
A megszállottakról szóló narratívákat számos alkalommal olvasták, magyaráz-
ták és örökítették meg az európai történelem keresztény évszázadai alatt – ezek
az értelmezések a mai napig használatban vannak. Gyakran használták õket az
elnyomó és kirekesztõ rendszerek és törvények megerõsítésére. Ha a megszál-
lottakról szóló narratívákban felszabadítási lehetõségek is rejlenek, úgy szeret-
ném végigjárni és a jelen olvasói számára elérhetõvé tenni ezeket.

   * A tanulmány a Közép-Európai Egyetemen (CEU) 2000-ben szemináriumi dolgozatként íródott, angol
nyelven (Jesus the Madman).

** Fordításomban az õrült és megszállott szavakat használom a leggyakrabban, ezeket találtam az eredeti szö-
veg jelentésárnyalatait legjobban kifejezõnek. (A ford.)



169

A démoni megszállottság az elsõ századi mediterrán világban

Az antik világban a démoni megszállottság általános gyûjtõdiagnózisát jelentet-
te azoknak a lelki jelenségeknek, melyeket ma szkizofréniának, neurózisnak,
epilepsziának nevezünk, de ezzel a jelzõvel illették a deviáns társadalmi helyze-
tû és ilyen csoportokhoz tartozó embereket is. Malina és Rohbaugh szerint „a
démoni megszállottsággal vádolt személy olyan ember volt, akinek magatartása
deviáns volt (külsõ tünetek), vagy deviáns társadalmi kapcsolatok hálózatába volt
beágyazva”.1 Mindaz, amit ma az õrültség (vagy lelki betegség, szkizofrénia, de-
presszió) fogalmához kapcsolunk, az antik világ képeire vezethetõ vissza.

A démoni megszállottság elképzelése olyan kozmológián alapul, melyben
köztünk és Isten vagy az istenek között emberfeletti lények léteznek. A zsidók
kozmikus társadalmi hierarchiája az alábbiak szerint épült fel:

1. A mi Istenünk, a legfõbb Isten,
2. más istenek, arkangyalok, valamint a sátán,
3. alsóbbrendû, nem emberi lények: angyalok, szellemek, démonok,
4. emberek,
5. az ember alatt álló lények.
Ebben a rendszerben a hierarchia minden szintje uralta az alatta álló szint lé-

nyeit. A démonok vagy tisztátalan szellemek (az utóbbi a zsidó elnevezés, az
elõbbi a görög) hatalommal bírtak az emberi magatartás felett.2 A démonok ál-
talában halhatatlanok voltak. Énok könyve (apokrif zsidó írás a Kr. e. 3–2. szá-
zadból) elmondja a démonok keletkezésének történetét. A Bibliában (1Móz
6,1–4) isten fiairól olvashatunk, akik az emberek leányait gyönyörûnek találták,
ezért eljöttek, és feleségül vették õket. A bibliai szövegben, amely a korai zsidó
sokistenhit nyomait õrzi, azt találjuk a továbbiakban, hogy az emberi leányok óri-
ásokat hoztak a világra. Énok ellenben sokkal többet tud errõl a kérdésrõl: Isten
büntetésébõl születtek az óriások, akik, ahogy az Isten mondja, „a Földön fog-
ják életüket élni, és az emberek démonoknak nevezik õket”.3 Az angyalok, akik
a bûnt elkövették, „sok formát vesznek majd fel, tisztátalanná tesznek embere-
ket, félrevezetik õket, hogy bálványokat imádjanak, … és a feleségeik szirének
lesznek”. Ez az oka annak, hogy a démonok mindig rosszat tesznek velünk, em-
berekkel, ahogy Muncius Felix, 4. századi teológus mondja: „Ezek a szellemek te-
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1 Bruce Malina – Richard L. Rohbaugh: Social Science Commentary on the Synoptic Gospels.
Augsburg, Fortress, 1992; 182.

2 Malina – Rohbaugh op. cit.; 182.
3 Apokrifek. Szerk.: Vanyó László, Szent István Társulat, Budapest, 1980; 49.
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hát, mivel elveszítették teremtett valóságuk egyszerûségét és természetük ere-
dendõ finomságát, most gonoszságtól terhesen járnak. Önmagukat végzetesen
tönkretéve, a feladatuk mások tönkretétele, hogy társaik legyenek a borzalom-
ban”.4 Így a démonok folyamatosan veszélyeztetik a megszállottak életét, vízbe
és tûzbe, végül a teljes önmegsemmisítésbe kergetik õket.5 Kommunikálni tud-
nak az angyalokkal és más tisztátalan szellemekkel,6 és a tisztátalan állatokkal is
van kapcsolatuk. Láthatatlanok, mivel a „léleknél is finomabb anyagból” vannak.7

Hatalmas a tudásuk, de nincsenek emberi érzelmeik, nem ismerik a szeretetet.8

A démonok mindig hímnemûek, vonzódnak a nõkhöz: amint láttuk, a démo-
nok története az ember leányainak szépségével kezdõdött. A nõk tehát az em-
beriség gyenge pontjai, ahol a démonok támadhatnak.9 Különösen figyelnek a
démonok a hosszú nõi hajra, ezért kell a nõknek a fejüket eltakarni.10 Egy 3. szá-
zadi keresztény apokrif iratban olyan asszonyról olvashatunk, akit öt évig tartott
megszállva egy démon. Fiatal férfi formájában jött hozzá, és szexuális kapcsola-
tot akart létesíteni vele, de a nõ elutasította. A következõ éjszaka álmában jött el
hozzá. Ezután a nõnek nem volt nyugta, „még napközben is láttam, megpró-
báltam elfutni elõle, de éjszaka, mikor eljött az õ ideje, utolért, és visszaélt a
helyzetemmel”.11 Ennyire védtelenek a nõk a démonokkal szemben.

Roppant hatalmuk van, elûzésükhöz még nagyobb erõ szükséges, vagy a hie-
rarchia felsõbb szintjének támogatása.12 Az exorcizmus (ördögûzés, démonûzés)
szörnyû csata, melynek csatatere maga a megszállott ember.13 Az exorcizmus a
démon megnevezésével történik, vagy a démont rákényszerítésével, hogy árulja
el nevét. A démon nevének ismerete hatalmat jelent felette.

A megszállottnak tartott emberek háromféle sorsra számíthattak. A legeny-
hébb esetekben hazavitték és elzárták õket. Ez egyfajta feminizáció is: az otthon
belseje, a privát szféra a nõk világa, míg a közszféra a férfiaké. Otthon a meg-

4 Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament II. Mark. Eds.: Thomas C. Oden
and Christopher A. Hall. Fitzroy Dearbor, Chicago–London, 1998; 123.

5 Mk 5,5; 9,22.
6 Ancient Christian op. cit; 21.
7 Ancient Christian; 70.
8 Ancient Christian; 23.
9 Monika Fander: Die Stellung der Frau im Markusevangelium. Münchener Theologische Abhand-

lungen 8. Oros, Altenberge, 1992; 265–267.
10 1Kor 11,10; Jerome Murphy-O’Connor: Sex and Logic in Corinth. Catholic Biblical Quaterly,

42 (1980); 482–500.
11 Az apostolok csodálatos Cselekedetei. Szerk.: Dörömbözi János, Telosz, Budapest, 1996.
12 Ancient Christian; 68.
13 Joachim Gnilka: Márk evangéliuma. Agapé, Budapest, 2000.
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szállottat újra „megszelídítették”. Ebben az esetben a megszállott még hasznos-
sá is válhatott, ha képességeivel a jövõbe látott, ez nagy gazdasági lehetõséget
jelentett a Mediterráneum jóslási szokásai között.14

Második és legvalószínûbb lehetõségként a megszállottat számûzték a város-
ból, mivel olyan tisztátalan dolgot hordozott magában, ami nem maradhatott a
közösségben. A városon kívüli világ veszélyes volt, és gyakran rituálisan tisztá-
talan. A városfalakon kívül szállásként csak sírok szolgálhattak. A zsidók sírjait
kõbe faragták, a gazdagabb családokéhoz kis elõtér is tartozott, ahol a megszál-
lottak lakhattak. Ez is a démonok és a halál, a démonok és a horror kapcsolatára
utalt.15 A semmibõl éltek, ruháik lassan szétfoszlottak, ami a bennük lakozó go-
nosz lélek szexuális perverzióját bizonyította.

Harmadjára megkövezhették õket. A megszállottak veszélyt jelentettek az egész
közösség számára, egyes embereket vagy a teljes közösséget megfertõzhették.
Megkövezésük nem ember, hanem a gonosz lélek elleni támadásnak minõsült.16

Az exorcizmus végrehajtása az egyik legnagyobb csodának számított. A beteg-
ségeket is okozhatták gonosz lelkek, de míg a betegeket csak kínozta a démon, a
megszállott magában hordozta azt. A gyógyító a betegség tüneteit kezeli, de az
ördögûzõnek magát a démont kellett legyõznie.17 A démon elûzése nem csupán
orvosi beavatkozás volt, a gyógyultat vissza is helyezték a közösségbe, hiszen a
démon kiûzése egy nagyobb hatalom bizonyítéka volt.18

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a démoni megszállottság koncepciója az
emberek társadalomból való kirekesztésének volt eszköze. Hierarchikus és dua-
lista világképen alapult, melyben az emberek jó és rossz hatalmak csataterévé
váltak.

A démoni megszállottság témája Márk evangéliumában

Számos igehely kapcsolódik a démoni megszállottság témájához az evangélium-
ban. Mk 1,23–28; 5,1–2; 7,24–30 és 9,14–29 versei exorcizmusról, ördögûzésekrõl
szólnak. Szó esik ördögûzésrõl két további helyen (3,11–12; 6,7–13), valamint

14 ApCsel 16,17.
15 Bas M. F. Iersel: Mark. A Reader-Response Commentary. JSNT Supp S. 164. Sheffield Academic

Press, Sheffield, 1998; 198.
16 Girard, René: The demons of Cesarea. In: The daemonic Imagination. Ed.: Robert Detweiler,

William G. Doty. American Academy of Religion Studies in Religion 60. Atlanta, Georgia, 1990;
82–83.

17 Gnilka op. cit; 298.
18 Malina and Rohbaugh op. cit.; 182.
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az ismeretlen ördögûzõ felettébb furcsa történetében: 9,38–41. Egy alkalommal
magát Jézust is démoni megszállottsággal vádolják, erre egy hosszabb beszéddel
válaszol, melyben értelmezi a démoni megszállottság problémáját (3,20–35).
Simon Péternek pedig azt mondja: „Távozz tõlem, Sátán!”

Az újszövetségi tanulmányokban három különbözõ értelmezési lehetõség
létezik Jézus és tanítványainak exorcizmusaival kapcsolatban. Az elsõ a legrégebbi
és leginkább elfogadott, a legtöbb tradicionális tanító ezt a nézetet hirdeti. Fel-
fogásuk szerint Márk evangéliumának szerzõje egyszerûen elfogadta kortársai-
nak mágikus kozmológiáját, és üzenetét ebben a keretrendszerben mutatta be.
A formai kritikai iskola képviselõi hatalmas összehasonlító vizsgálatokat végez-
tek a kor hellenisztikus és zsidó exorcista elbeszélései, illetve az Újszövetség
között. Lényeges és visszatérõ különbségekre derült fény. A palesztinai exor-
cizmuselbeszélésekben a tisztátalan szellemek kiûzése az ördögûzõ szavaihoz
kapcsolódik, melyek Isten hatalmas cselekedetét hívják életre, ezzel szemben a
hellenisztikus exorcista történetek a fizikai érintkezés, a kváziorvosi gyakorlat
fontosságát hangsúlyozzák. Az újszövetségi exorcista történetekben gyakran a
csoda értelmezése áll a középpontban, ezek a hallgatóság hitérõl vagy hitetlen-
ségérõl szóltak. Ezek a különbségek a formatörténeti iskolát (a 20. század elsõ
felének vezetõ exegézisiskoláját) arra a véleményre vezették, hogy sok exorcista
elbeszélésnek különleges missziói, katechetikai vagy apologetikai hangsúlya volt,
szemben a környezõ kultúrák démonûzéseivel, amelyeknek középpontjában az
exorcista hatalma állt. Mindemellett nem gondolták, hogy az Újszövetség bár-
mely szerzõje megkérdõjelezte volna azt az általános felfogást, hogy a démoni
megszállottság a büntetés és a tisztátalanság jele volt.19

Késõbbi generációk kutatói a redakciós, kompozíciós és narratív kritika esz-
közeit alkalmazva más megközelítést javasoltak az Újszövetség egyes szövegré-
szeivel kapcsolatosan, különösen Márk, Lukács és János evangéliumában. A bib-
liai könyvek mint összefüggõ mûvészi munkák érdekelték õket, és az exorcizmus
szimbolikus értékét mutatták be az evangéliumi narratívákban. Ebben az olva-
satban Márk evangéliumában Jézus az egyetlen Gonosszal kerül szembe, és fe-
lette arat diadalt az ördögûzések által. A különbözõ exorcizmusok a világban
jelenlévõ gonosz eltérõ aspektusaira utalnak. Jézus elsõ ördögûzésekor a kaper-
naumi zsinagógában a zsidóság vallási vezetésével kerül szembe. Másodszorra,
amikor a gadarai megszállottból ûzi ki a Légiónak nevezett démont, szimboli-
kusan a római gyarmatosító hatalom ellen cselekszik. Az a tény, hogy Gadara volt

19 Gnilka op. cit; 296–300, ld. továbbá Lotz on http://www.st-and.ac.uk/~www_sd/jconf_klutz.html
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az a város, ahol a római légiók tömeggyilkosságokat követtek el a zsidó háború
idején, alátámasztja ezt a nézetet.20 Ebben a logikai rendszerben az exorcizmusok
társadalmi jelenségekkel állnak kapcsolatban, és a megszállott egyedi szenvedé-
se és kirekesztettsége egy nagyobb, fontosabb üzenetet közvetít.

A harmadik értelmezés, amelyet érveimmel én is támogatni szeretnék, az
Újszövetség társadalomtudományi kritikai iskolájából ered. Érveiket a szociál-
pszichológia és kulturális antropológia azon kutatásaira alapozzák, melyek azt
vizsgálták, milyen lelki betegségek jelentkezhetnek a politikai elnyomás helyze-
teiben.21 A hagyományos társadalmakban a démoni megszállottság gyakran a
„gazdasági kihasználáson alapuló társadalmi ellentétek” tükrözõdése, illetve „a
társadalmi elnyomás elõli menekülés vagy az az elleni tiltakozás társadalmilag
elfogadható formája.”

Frantz Fannon ezt mondja a gadarai megszállottal kapcsolatban: „Az a feszült-
ség tette õrültté, hogy gyûlöletet érzett az elnyomók iránt, ezt a gyûlöletet ugyan-
akkor a súlyos büntetéstõl való félelmében kénytelen volt elfojtani. Visszahú-
zódott tehát belsõ világába, szimbolikusan így állt ellen a római uralomnak….
Jézus beavatkozása ebbe a kialakult rendszerbe … felszínre hozta a férfi és kör-
nyezetének gyûlöletét a rómaiakkal szemben.”22

Ez az értelmezés lehetõvé teszi számunkra, hogy az elbeszélés két részét egy-
formán komolyan vegyük: Elõször a démoni megszállottság egyértelmû társa-
dalmi és politikai beágyazottságát a történetekben, másodszor Jézus együttérzé-
sét és hajlandóságát, hogy segítsen az elõtte álló egyes emberen. Ezt a típusú
értelmezést – melyet általában csak a leginkább „politikai” exorcizmusokkal
hoznak összefüggésbe – szeretném alkalmazni az egyéb, démoni megszállott-
ságra és ördögûzésre vonatkozó történetekkel kapcsolatban is. Ez nem jelenti a
többi értelmezés teljes elutasítását. Úgy gondolom, hogy Márk evangéliumának
szerzõje és a célközönség bizonyos értelemben elfogadták koruk kozmológiai
és orvosi nézeteit. Osztom azt a véleményt, hogy az exorcista narratívák fontos
szimbolikus üzenetek hordozói. De emellett vagy inkább ezen túlmenõen a
démoni megszállottság témáját éppen az evangélium narratíváinak sorában kell
újraértelmeznünk

Márk evangéliumában négy démonûzési történet található. Az elsõ, a kaper-
naumi zsinagógában játszódó elbeszélésben központi szerepet kap a megszállott.

20 Ched Myers: Biding the Strong Man. A Political Reading of Mark’s Story of Jesus. Orbis Books,
Maryknoll, 1988; 190–197.

21 Malina and Rohbaugh; 208–209.
22 Idézi Myer; 192.

TANULMÁNYOK



174 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

Noha az olvasó az 1,1 és 1,11 versekbõl tudja, hogy Jézus az Isten fia, egyetlen
emberi lény sem hallotta még ezt a kinyilatkoztatást, és senki sem állított ilyes-
mit. Jézus a vallási elöljárók, a nép vezetõinek környezetében van, a zsinagógá-
ban. Tanít, és az emberek ámulnak a tanításain, de senki sem ismeri fel, csak a
megszállott: „Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Tudom rólad, ki vagy: az Is-
ten Szentje.” Ezzel a megszállott az teszi, amit másoknak kellene: helyesen ha-
tározza meg Jézust. Ugyanakkor megfordítja a szerepeket, mivel az exorcista
technikát, a szellem néven nevezését alkalmazza Jézus ellenében. Mintha azt
mondaná: „Te vagy a megszállott, benned lakozik egy démon.” De Jézus elhá-
rítja a szellemet, és ráparancsol, hogy hagyja el a megszállottat. Így a történet-
nek három fõ hatása van: A zsinagóga elöljáróit kritika éri, hogy nincsenek tu-
datában Isten szeretett fia érkezésének. Másodszor, megnyilvánul Jézus hatal-
ma. Harmadszor, a démoni megszállottságról ambivalens értékítélet születik,
mivel a megszállott ismeri fel Jézus valódi identitását, és Jézus maga kerül a meg-
szállott szerepébe.

A második exorcista narratíva a gadarai megszállott története (Mk 5,1–20).
A korábban említett politikai él mellett három aspektust szeretnék kiemelni. Az
elsõ a megszállott valódi identitásának a problémája, amely finoman van kifejt-
ve az elbeszélésben. A megszállott többszörös, hasadt személyiségû embernek
tûnik, amit az a tény is alátámaszt, hogy a cselekedetei kétszer is megjelennek a
szövegben. Kétszer rohan Jézushoz (2. és 6. vers), kétszer történik ördögûzés
(8. és 10. vers).23 Úgy tûnik, hogy a megszállott saját identitását keresi. Jézus
mindkét személyiséget megszólítja, és ezáltal történik meg az exorcizmus.

A történet második fontos jellemzõje az erõszak kérdésének központi jelle-
ge. A gadaraiak láncokkal kötötték meg a megszállottat, számûzték, valószínû-
leg meg is akarták kövezni. Õ viszont letépte láncait, elmenekült, kizárta magát
a közösségbõl, és önpusztításként, valamint a büntetés internalizációjaként kö-
vekkel vagdosta magát.24 Az erõszakspirál, amely a megszállott és honfitársai
között alakult ki, megtörik, amint már ép elmével ül le Jézushoz és tanítványai-
hoz (15. vers).

Harmadjára a történet iróniáját szeretném megvilágítani, amellyel a gadaraiakat
jellemzi. Féltek a megszállottól, megkötözték és kiközösítették, többször is pró-
báltak hatalmat gyakorolni felette. Ennek azonban semmi köze nem volt a rész-
véthez, ahogy ezt a történet végén látjuk. Amikor a megszállott meggyógyul,

23 Lásd van Iersel elemzését, 197–203.
24 Ebbõl a szempontból ld. az elemzést: 82–83.
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feldühödnek disznóik pusztulása miatt, melyek drágábbak nekik, mint a meg-
szállott visszatérése a közösségbe. Összefoglalva, az elbeszélés az erõszakos, el-
nyomó, hazug társadalmi rendet mutatja meg, amely miatt a gadarai ember
megszállottá lett, és Jézus hatalmát, amely erõsebb a gonosz rendszereinél.

A harmadik történet maga is önálló tanulmányt érdemelne. Egy anya kéri meg
Jézust, hogy ûzze ki leányából az ördögöt. Külön hangsúlyt kap, hogy az anya
sziroföníciai, az exorcizmus tehát a nemzetiségi különbség ellenére történik.
Nagyon fontos ez a történet nemzetiségi és vallási határok meghaladásáról. Ta-
nulmányunk nézõpontjából levonhatjuk a következtetést, hogy itt bebizonyo-
sodik: Jézusnak a történelmi Izrael területén kívül esõ démonok felett is hatal-
ma van.

Mivel ez az egyetlen olyan exorcizmus Márk evangéliumában, ahol a meg-
szállott is, és a Jézus segítségét kérõ is nõ, itt kell megvizsgálnunk, milyen nemi
vonatkozásai vannak a démoni megszállottságnak az evangéliumban. Máshol
bizonyítottuk, hogy a korai keresztény közösségekben nagy valószínûséggel nõk
tették az elsõ lépéseket a nem zsidók befogadására.25 Ezen túlmenõen párhuza-
mot láthatunk a negyedik exorcista történettel, ahol az apa kér segítséget fiának.
Ebben a kontextusban a sziroföníciai nõ az igaz, bátor és kritikus hit példája lesz.

Az evangéliumban szereplõ utolsó ördögûzés a szakirodalomban az „epilep-
sziás fiú meggyógyítása” címen ismert (9, 14–29). A megszállottság tünetei meg-
lehetõsen furcsák, a démon idõrõl idõre jön, jelenlétében a fiú elveszti eszmé-
letét, összeesik, habzik a szája és csikorgatja a fogait. Ráadásul egy süketnéma szel-
lemrõl van szó, azaz a rohamok idején ezek az érzékszervi fogyatékosságok is
jelentkeznek. Ez az állapot gyerekkora óta jellemezte a fiút, így erõsen függött
családjától, az apjától, aki mindenhova elkísérte, és helyette beszélt. Úgy tûnt,
az apa nem tudja elválasztani magát a fiától (22. vers). Jézus gyógyító munkája
az apát célozza, az õ magatartását, reménytelenségét és gyenge hitét. Az exor-
cizmus csak akkor történik meg, amikor apa és fia a szavak szintjén elválnak egy-
mástól, amikor a fiú önálló személyiséget nyer.

Fontos észrevenni, hogy ennek a történetnek kettõs háttere van. Egyrészt lát-
hatjuk, mennyire függ a fogyatékos ember a családjától, szüleitõl. A fogyatékos-
ság túlmutat az egyes emberen, az egész családszerkezetet befolyásolja, és a hoz-
zátartozókat is megbélyegzi, nem csak a fogyatékos embert. A fogyatékosokkal
való foglalkozás során rendkívül fontos, hogy segítséget kapjanak abban, hogy
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25 Errõl részletesebben irodalomelméleti dolgozatomban írok. (Ld. „A nõk szerepe a korai kereszté-
nyek asztalközösségeiben” c. tanulmányt kötetünk következõ fejezetében. – A szerk.)
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leváljanak szeretteikrõl, és egyenlõbb kapcsolatokat tudjanak kialakítani. Ennek
a folyamatnak egy része megjelenik történetünkben is. Másrészt nem szabad
megfeledkezni a korabeli családszerkezetrõl. Az ókori világban az apáknak ma
már elképzelhetetlen hatalmuk volt, fiaikat, lányaikat eladhatták rabszolgának,
a gyermekek teljes mértében a családfõ döntéseitõl függtek.26 Fontos látni, Jé-
zus azzal, hogy különválasztja a két személyiséget, és függetlenként kezeli õket,
az antik társadalmak egyik alapvetõ elvét, a család hierarchiáját támadja meg.

Összefoglalva, az evangélium négy exorcista narratíváját nem csupán úgy ér-
telmezhetjük, mint szimbolikus cselekedetet az elnyomás négy formája ellen.
A történetek egyben feltárják azon rendszerek felelõsségét is, melyek a társada-
lomban jelenlévõ démoni megszállottságot hozzák létre.

Érdekes lenne témánk másik vonatkozásának, az ördögûzõ hatalom és a fel-
hatalmazás kérdésének elemzése is, amely Jézus és tanítványainak exorcizmusról
szóló vitájában kerül a középpontba (9,14–19; 9,28–29; 9,38–41). Mindez megha-
ladná dolgozatunk kereteit. Ehelyett inkább az ún. Belzebub-ellentmondással
foglalkozom, azzal a történettel, mikor Jézust megszállottnak nevezik (3,20–35).

Ebben az elbeszélésben Jézust két csoport is megszállottnak bélyegzi: ellen-
felei, az írástudók és saját családja.27 Ez egyaránt jelentett orvosi és politikai állás-
foglalást. A kor dualista világában az, hogy Belzebubtól megszállottnak nevez-
ték, olyan megbélyegzést jelentett, amelyet Myers azzal tart egyenértékûnek, mint
ha valakit kommunistának neveznek a mai Egyesült Államokban.28 Jézus családja
elhatározza, hogy hazaviszi és bezárja õt, míg ellenségei nyilvánosan szeretnék
lejáratni ezzel a jelzõvel. Meglepõ módon Jézus nem utasítja vissza egyenesen a
vádat. Nem határolódik el a megszállottként megbélyegzettektõl, ehelyett rö-
vid példázatokkal válaszol, melyek a hatalomról és az uralkodásról szólnak. Ezek
a parabolák megfordítják az írástudók vádjait. Jézus nem akarja felhatalmazását
az írástudókéra alapozni. Cselekedetei önmagukért beszélnek, a gonoszt elpusz-
títja, démonokat ûz el, a beteget meggyógyítja. Ez azt jelenti, hogy Isten akaratát
teljesíti, és a benne lakozó lélek szent, áldott. Akik e lélek ellen beszélnek, a vi-
lág gonosz rendszerei mellé állnak, istenkáromlást mûvelnek.

Jézus családja viszont éppen ugyanezt teszi – haza akarják vinni, meg akarják
akadályozni küldetésében. Itt Jézus ismét megtámadja a családi hierarchiát, és

26 Women’s Life in Ancient Greece and Rome. Eds.: Mary B. Lefkovitz, Maureen F. Fant. John
Hopkins UP, Baltimore, 1982; 196.

27 Van Iersel; 168–169.
28 Myers; 164–165.
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kinyilvánítja, hogy csak fogadott családjához tartozik. Anyja, testvérei azok és csak
azok lehetnek, akik Isten akaratát cselekszik.

Ebben a történetben Jézus megkérdõjelezi a világ jelenlegi hierarchiáit. Azo-
kat, akik azt állítják, hogy tudják, ki a megszállott és ki nem, akik azt állítják, hogy
tudják, kiben lakozik tisztátalan szellem. Az írástudók vagy a család megbélyeg-
zõ ítélete helyett egy új, etikai kritériumot hoz fel. Nem azok vannak szövet-
ségben a gonosszal, akik szokatlanul viselkednek, hanem azok, akik életeket
pusztítanak el, akik a gadarai megszállottat megláncolták, akik megszállottaknak
nevezték azokat, akik felismerték Jézusban a rejtett igazságot. Az egész evangé-
liumot az identitás keresése, a címkék elvetése jellemzi, újra és újra rákérdez
Jézus, a tanítványok vagy akár az olvasó identitására. Ahogy a történet alakul, Jézus
felvállalja a megszállottság címkéjét, és az olvasót is ugyanerre hívja, hogy vál-
laljon közösséget azokkal, akiket megszállottként bélyegeztek meg.

Mi lehet a tanítás mögött álló társadalmi valóság? Elképzelhetõ egyáltalán, hogy
ilyesféle ötletek bukkantak fel az elsõ században? És milyen körülmények között?

Határozottan azt gondolom, hogy az elsõ keresztény nemzedékek számára volt
tér ilyen gondolatok elfogadására. Mint tudhatjuk, ezek a közösségek nagyon
különbözõ, eltérõ nemzetiségi és vallási hátterû társadalmi embereket fogadtak
be. Sokan közülük marginalizált, kirekesztett csoportokból jöttek, ahogy Pál
apostol mondja: „Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem so-
kan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy
elõkelõk. Sõt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy
megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemé-
ben erõtlenek, hogy megszégyenítse az erõseket: és azokat választotta ki az Is-
ten, akik a világ szemében nem elõkelõk, sõt lenézettek; és a semmiket, hogy
semmikké tegye a valamiket.” (1Kor 1,26–28) „Mert az Isten ’bolondsága’ böl-
csebb az emberek bölcsességénél, és az Isten ’erõtlensége’ erõsebb az emberek
erejénél.” (1Kor 1,25) Azt is tudjuk, hogy ezek a közösségek meglepõ egyenlõség-
ben éltek nem, etnikai háttér, társadalmi helyzet vagy a képességek szempontjá-
ból.29 Valószínû, hogy megszállottnak, bolondnak tartott emberek is csatlakoztak
ezekhez a közösségekhez, és õket is elfogadták, egyenlõnek tekintették. Más-
részrõl azt is tudjuk, hogy az elsõ keresztények eksztatikus ünnepségeket ren-
deztek, szabad prófétai improvizációkkal, glosszoláliával (nyelveken szólással)

29 Elisabeth Schüssler-Fiorenza, az egyik legjelentõsebb feminista teológus vezette be az „egyenlõ-
ség közösségei” elnevezést az elsõ keresztény közösségek leírására. Ld. például http://www.vow.org/
godgenderandidentity.html
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és más furcsa szokásokkal. Ezek ellenségeskedést és vádaskodást provokáltak a
környezetben. Részegnek nevezték õket (ApCsel 2,13) vagy bolondnak: „Ha tehát
összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben be-
mennek oda az avatatlanok vagy hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy õr-
jöngtök?” (1Kor 14,23). A késõbbi generációkban ezek a vádak még gyakoribbá
váltak, ahogy ezt Margaret Y. MacDonald bizonyítja a „Korai keresztény nõk és a
pogány vélemény: a hisztériás nõk ereje” címû munkájában.30 Márk evangéliu-
mának õrültséggel kapcsolatos témája ebben a kontextusban született meg.

Végezetül feltehetjük a kérdést: mi történt ezzel az üzenettel? Hogyan tûnt
el? Hogy lehet, hogy ennyire más, józan, kirekesztõ kereszténységet tapaszta-
lunk? Egy másik dolgozatnak lehetne a témája, hogy az egyház hierarchikus ta-
gozódása miként nyomta el ezeket a tendenciákat, hogyan fajultak el, de hogyan
és milyen formában maradtak mégis fenn. Célomnak azt tûztem ki, hogy bizo-
nyítsam ennek az õrültségrõl szóló eltérõ olvasatnak a létjogosultságát az Újszö-
vetségben. Ott van, létezik – alkalmazhatjuk bátran és kreatívan a mai kirekesz-
tett, marginalizált csoportok érdekében.

Fordította: Réthelyi János
  

30 Cambridge UP, Cambridge, 1996.
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„ … mindenki a maga nyelvén hallotta õket beszélni”
(ApCsel 2,6b)

A pünkösdi ige reménysége a kis nyelveknek – de a nagyoknak is*

Avagy nem ugyanúgy süt-e a nap az egész világon? Nem egyformán lélegzünk-e?
Hát nem szégyen, hogy három nyelvet részesítsz elõnyben, és aki ezeket nem
beszéli, vaknak és némának kezeled? Mondd csak: tényleg elhiszed, hogy Isten
erõtlen és képtelen a teremtményeit egyformává tenni, avagy a gonoszság miatt
nem teszi ezt Isten? (Konstantin, a filozófus, IX. század1)

„Van itt valaki, akit megerõszakoltak és beszél angolul?” – kérdezi egy riporter a
háborús menekülttáborban, a világot körbejárt, legendává vált történet szerint.
Boszniai, afrikai és dél-amerikai történetként is hallottam vagy olvastam. Legen-
dává vált, mert olyan sok különbözõ ember, különbözõ kontextusból, saját ma-
gára ismer benne: a mi panaszunk, a mi problémánk csak abban az esetben ér-
dekes és fontos, ha egy világnyelvet – a legtöbb esetben az angolt – beszélünk. A
kisebb nyelvek beszélõinek elõször nyelvleckéket kell venniük, el kell sajátíta-
niuk a világ domináns népeinek szókincsét, nyelvtanát és gondolkodásmódját,
és csak aztán lesznek képesek szolidaritásra, segítségre, barátokra és testvérekre
szert tenni. Sokáig tart, sok pénzbe és türelembe kerül. Talán elveszítjük miatta
identitásunkat, a hazánkhoz és kultúránkhoz való tartozásunkat. Talán azt is el-
felejtjük végül, hogy miért is kezdtünk nyelveket tanulni.

Hátrányos helyzetû nyelvek – életveszélyben lévõ nyelvek

Ahogy én ezt Magyarországon megélem
Az anyanyelvem magyar, egy középnagy nyelv, körülbelül 14 millióan beszélik.
Kevés rokon nyelve van, és ezek is távoli rokonok. Csak néhány ezer ember van
a világon, aki idegen nyelvként tanulta meg a magyart. Ez azt jelenti, a saját nyel-
vemen csak ebben a kis térségben kommunikálhatok. Ha valamit magyarul
mondok vagy írok, csak nagyon szûk körben olvassák. Ha mint hallgató vagy
olvasó többet akarok, idegen nyelven kell beszélnem. Ha nemzetközi forráso-

* A tanulmány eredeti címe: „…jeder hörte sie in seiner Sprache reden”(Acta 2, 6b). Die Pfingsttext, als
Hoffnungszeichen für die kleinen Sprachen – aber auch für die großen.

 1 Idézi Ferdinand de Varennes: Kisebbségi jogok a nemzetközi jogban. Fundamentum, 1998/1–2,
26. o.
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kat szeretnék egy projekt számára megszerezni, a pályázatot idegen nyelven kell
írnom. Ha szakirodalmat szeretnék olvasni, azt idegen nyelven kell megtennem.
Egy nemzetközi konferencián is csak úgy tudok részt venni, ha egy idegen nyelvet
beszélek. Ha mindig a fordítástól függök, hátrányban vagyok. Ha a „félig-meg-
értésemre” hagyatkozom, hátrányban vagyok.

A nyelvismeret hazámban kulturális hatalmat jelent. Meglehetõsen drága.
Több nyelvet beszélni nálunk „elõkelõséget” jelent, más országokkal ellentét-
ben, ahol a kétnyelvûség kissé lenézett jelenség. Ez azonban csak a kitûnõ, fo-
lyékony nyelvtudásra igaz – ezért azoknak, akik az idegen nyelvet hibásan be-
szélik, tartaniuk kell a nyelvektõl.

Én kiváltságos helyzetben vagyok, a családomnak elegendõ pénze volt, így ré-
szesülhettem nyelvoktatásban, külföldi utakon vehettem részt, több nagy nyelvet
tanulhattam. De a fiatalok többsége Magyarországon, akik csak a „rendes”, rossz
iskolarendszerben tanulhatnak nyelvet, ki vannak zárva a nyelvtudás elõnyeibõl.

A magyar mindazonáltal az ország hivatalos nyelve. Magyarországon is van-
nak kisebbségek, akik a magyart második nyelvként beszélik. A leghátrányosabb
a romák helyzete. A magyarországi romák kb. 20%-a beszéli még a roma nyelv-
járások egyikét. A legtöbb roma szociális helyzete nagyon rossz, szegénységben
élnek, kevés részük van a hatalomban, és a rasszizmus sok kisebb-nagyobb meg-
nyilvánulását kell nap mint nap elviselniük. A nyelv is a kirekesztés egyik esz-
köze. Alig van például program vagy koncepció, amely a nem magyar anyanyel-
vû roma gyermekeknek az iskolai felzárkóztatásban segíteni tudna. Nyelvük
egész más hangokból áll, mint a magyar, ezért egyértelmû akcentussal beszél-
nek. Ez az akcentus egy lenézett akcentus, sok vicc és gúny tárgya. Egy példa:
ismerek egy roma fiút, aki gyermekotthonban nõtt fel, és 18 évesen kezdte el a
családját keresni. Nem ismert egyetlen roma szót sem, a gyermekotthonban e
nyelvrõl csak megvetõ megjegyzéseket hallott. Rokonai a családban még min-
dig a roma nyelvet beszélik. Az elsõ találkozás után nem akart többet hallani a
családjáról.

Közép-Európában élek, kultúrám nem áll messze az angoltól, a franciától vagy
a némettõl. A hazám nem túl gazdag, de nem is túl szegény. A nyelvem nem nagy
nyelv, de nem is annyira kicsi. Csak elképzeléseim vannak azoknak a hátrányai-
ról, érzelmeirõl, helyzetérõl, akik más, kisebb, szegényebb országok nyelvét
beszélik.
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Nyelvek életveszélyben

Ma 7–10 ezer élõ nyelv van a világon. A világ több mint fele a tíz legnagyobb
nyelvet beszéli, ezek: a kínai, az angol, a hindu, a spanyol, az arab, a portugál, az
orosz, a bengáli, a japán, a német. A nagyok egyre nagyobbak lesznek. A nyel-
vek felét tízezernél kevesebben beszélik.2 Ezek, illetve más nyelvek is el fognak
tûnni a következõ generációk során, egész nyelvcsaládok fognak kihalni. 2100-
ban – mondják a nyelvtudósok – már csupán alig 600 élõ nyelv lesz.3 A nagy nyel-
vek a kisebbek gyilkosai lesznek – illetve már most is azok!

Egyfelõl elgondolkozhatunk azon, hogy van egy kincsünk, amelynek több
mint 90 százalékát el fogjuk veszíteni. Másrészt azzal kell számolnunk, hogy ez
a „nyelvi népirtás – genocídium” etnikai háborúkat okozhat. Harmadrészt, gon-
doljunk csak azokra az emberekre, akik ezeket a halálra ítélt nyelveket beszélik.
Milyen érzés lehet ez? „A nyelvem ki fog halni a nemzedékemmel együtt. Min-
den, ami hozzá tartozik: versek, imák, a nyelvem zenéje el fog tûnni.” Hát milyen
perspektíva ez? Ez a gondolat mára sok ember mindennapjainak részévé vált.

Talán ez nem hangzik elég meggyõzõen. Éhhalál és AIDS-beteg gyermekek,
tömeggyilkosságok és ökológiai katasztrófa – ezek bizony nagyobb problémák,
mint a nyelvek halála. De a kisebb nyelvek elnyomása csak egy eleme egy na-
gyobb rendszernek.

A nyelvi egyenlõtlenségek strukturális összefüggései

A kis nyelvek hátrányai – ezek okai
A kisebb nyelvek hátrányainak van egy „természetes” oka is. A kisebb nyelvek
kisebb piacot jelentenek. Egy könyv, ha magyarul jelenik meg, többe kerül, mint
ha németül jelenne meg, mert a példányszáma alacsonyabb – a kiadó pedig ke-
vesebb pénzt kap érte. Az évente megjelenõ könyvek száma egyre csökken. A
szabad piac önmagában elegendõ a nyelvi különbségek elmélyítésére, a kis nyel-
vek halálra ítélésére, valamint arra, hogy a nagy nyelveknek egyre nagyobb teret
és több hatóerõt biztosítson. A kisebbségi nyelvek megsemmisítéséhez elegen-
dõ, ha semmilyen „extra” támogatást nem kapnak. A piacon egyre inkább elõnyt

2 Skutnabb-Kangas, Tove: Nyelvi sokféleség, emberi jogok és a „szabad” piac. Fundamentum, 1998./
1–2, 7. o.

3 Skutnabb-Kangas, op. cit., 21. o.
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jelent egy kisebbségi nyelvet mellõzni, mint megõrizni. (Vagy tanulni: 15 éve
szeretném a cseh, a katalán vagy a roma nyelv lovári nyelvjárását tanulni, de –
tanulmányaim miatt – mindig az angollal, a franciával és a némettel kellett fog-
lalkoznom.) Azonban az elmúlt évszázadban, különösen utolsó évtizedeiben
felgyorsult a nyelvek pusztulása. Az említettek mellett más okai is vannak a nyel-
vek halálának.

Mert „a nagy, gyilkos nyelvek beszélõi maguknak és nyelvüknek több hatal-
mat és forrást biztosítanak, mint amennyi helyzetük alapján indokolt lenne, és
teszik ezt más nyelvek rovására”.4 Ez gyakran nyílt erõszak formájában nyilvá-
nul meg: a kis nyelvek beszélésének, tanulásának, tanításának tilalma révén. Gya-
koribb azonban, hogy az iskolarendszeren és a támogatásokon keresztül jut ér-
vényre. Ideológiai támogatása is van a nyelvek pusztításának, mint a kronopolitika,
amely minden jelenséget, ami más, mint a „standard” nyugati, idõben mélyebb
szintre helyez: „ezeknek a primitív népeknek a nyelve éppen olyan, mint a mi
nyelvünk lehetett 1500 évvel ezelõtt”.5

A segítség, amit a nyugati országok másoknak adnak, gyakran annak eszköze,
hogy a nagy nyelvek kiszorítsák a kicsiket. Nyugati „szakemberek” jönnek más
országokba tanácsot adni, hogyan taníthatjuk jobban a nyelvüket. Vagy a segít-
ség csak akkor elérhetõ, ha a segítségre szoruló beszéli a gazdag ország nyelvét.

Az az egyszerû tény, hogy egyes nyelvek a gazdagság érzésével kapcsolódnak
össze, nagyon nagy elõnyt ad ezeknek a nyelveknek.

A kis nyelvek hátrányai – ezek következményei
A nyelvi egyenlõtlenségek más egyenlõtlenségeket erõsítenek fel.6 Aki nyelvi
elõnyökkel rendelkezik, egyszerûen jobb helyzetbe kerül, más embereket – pél-
dául külföldi feketemunkásokat – komoly kockázat nélkül kizsákmányolhat.
Egyesek ellophatják az éhezõktõl a segítséget a nyelvi különbözõségek miatt. Kis
törzsek képtelenek földjüket a természet kirablóitól megvédeni, mert – nyelvük
miatt – nem jutnak szóhoz. Totalitárius rendszerek is használják céljaik elérésé-
nek érdekében a nyelvi különbségeket. A gyermekprostitúció és az emberkeres-
kedelem mögött is gyakran nyelvi kiszolgáltatottság áll. Egy tizenhét éves ma-
gyar roma lány mesélt nekem arról az idõrõl, amit Belgiumban prostituáltként
átélt. A mai napig nem tudja, melyik városban volt. Nem tudott másokkal kap-

4 Skutnabb-Kangas, op. cit., 9. o.
5 Skutnabb-Kangas, op. cit., 22. o.
6 Gubler, Marie-Louise: „So vierlei Arten von Sprache gibt es in der Welt, und keiner ist ohne

sinnvollen Laut…” 1Kor 14,10f in: Diakonie, 2/1998. 76. o.
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csolatot teremteni, néma és süket volt. A nyelvi elszigetelõdés elég volt ahhoz,
hogy teljesen kizsákmányolják.

A kis nyelvek elnyomása csupán egyetlen eleme annak az elnyomó rendszer-
nek, amely a világ szenvedéseit okozza. Az egyházaknak – és az Egyházak Világ-
tanácsának különösen – nagy felelõsségük van a nyelvek ügyében. De e felelõs-
ség részletezése elõtt még a nyelvi kirekesztés és elnyomás egy másik dimenzió-
járól is kell beszélnem.

Mint nõ – kommunikációs akadályok egy férfiak dominálta világban

Ebben a pontban nem az integrált nyelv problémájáról szeretnék beszélni.*
Egyrészt ez a téma gyakran elõkerül, másrészt anyanyelvemben, a magyarban
egyáltalán nem létezik. A magyarban nincs nyelvtani nem, csak egyetlen szavunk
van az õ-re, és Isten neveinek sincsen nemisége. Az integrált nyelv problémájá-
val elõször az idegen nyelveknél szembesültem.

Minden nyelvben (avagy minden nyelvben, amelyet ismerek, és amelyek mind
kizárólag európai nyelvek) erõs különbséget vélek felfedezni a férfi és a nõi kom-
munikációs modellek, kommunikációs stílusok és hagyományok között.

Ha egy vezetõi csoportban ülök, ugyanez a helyzet: sokszor használom az „úgy
gondolom”, „talán”, „nemde?” kifejezéseket. Ezek nélkül a hozzászólásokat
barátságtalannak és diktatórikusnak élem meg. De a férfiak számára ezek a sza-
vak más jelentéssel bírnak. Ha használom õket, férfi beszélgetõpartnereim azt
gondolják, hogy bizonytalan és gyenge vagyok. Ha képviselni akarom a vélemé-
nyemet, „férfiasabban” kell beszélnem. Mindig fájdalmas kompromisszum a
saját, természetes beszédmódomat más célok miatt elhagyni.

Ha más nõkkel együtt tudományos dolgozatot írok, gyakran találkozunk a
következõ problémával: Egyikõnk szerint ki kellene hagyni valamilyen szót, ha
nem akarjuk, hogy a cikkünket „kedves, aranyos, nõi dolognak” minõsítsék. Így
kerülõket kell keresnünk, gondolatainkat „férfi formákban” kifejezni, mindig
egyensúlyozva: egy kicsit feladva magunkból, a saját gondolkodásmódunkból –
identitásunkat nem elveszítve. Ha azt akarom, hogy komolyan vegyenek, akkor
csak kevés saját tapasztalatot és érzelmet írhatok a cikkekbe.

Ezen a szinten én is „többnyelvû” vagyok: tudok úgy beszélni és írni, mint a

* Eszter német nyelven írta ezt a tanulmányt, abban az idõben, amikor az integrált nyelv problémája Németor-
szágban gyakran volt a közbeszéd tárgya. (A ford.)
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férfiak. De miért kell ezt olyan gyakran megtennem? Miért kell tudnom, hogy
a saját beszédmodorom nem vehetõ komolyan?

Ezek a férfi kommunikációs modellek megosztják a nõket, és kijátsszák õket
egymás ellen. Az egyik lenézi a másikat, mert õ több „férfi formát” használ, „el-
adja nõi tisztességét”, és lassan elfelejti nõi beszédtechnikáit. A másik lenézi az
egyiket, mert az „sosem fog eredményesen harcolni”. A férfi világ pedig meg-
bélyegzi az egyiket, hogy „szép, kicsi, csendes nõ”, a másikat meg, hogy „egy nõ,
aki nem visszafogott és elegáns, az már nem is nõ”.

Létezik egy elnyomó struktúra is. A nõk nem tudják belsõ feszültségek nél-
kül képviselni véleményüket, mert a formák és az elvárások ellentmondanak saját
hagyományaiknak. A nyelvi alávetettség és az elnyomás egyéb formái erõsítik
egymást.

A nyelvek és az egyház, a nyelvek és az Egyházak Világtanácsa

Isten, ahogy mi Istent ismerjük, önmagát kinyilatkoztató Isten. Isten emberi
szavakat használt önmaga kinyilatkoztatására. Jézus is emberi szavakkal prédi-
kált. A Biblia szó-teológiát közvetít.7 Mi, mai keresztények is különbözõ nyel-
veken prédikálunk. Akkor is, amikor nem beszélünk, szavak és fogalmak segít-
ségével ellenõrizzük magunkat, és tisztázzuk saját magunk számára a mondaniva-
lónkat. Ezért van a keresztény egyházaknak a nyelvek iránt különös felelõsségük.

A másik oldalról nézve: az ima nyelve sok embernek nagyon fontos. Anya-
nyelvüket sokan az imádság nyelvével határozzák meg. „Igen, angolul beszélek
mindennapjaimban – mondja valaki, aki észak-amerikai bevándorló családban
nõtt fel, és angol anyanyelvû nõt vett feleségül –, angolul gondolkozom és ál-
modom, de magyarul imádkozom. Az az anyanyelvem.” Ha az imádság oly fon-
tos, akkor még sokkal többet kell tennünk a kis nyelvek védelmében.

Az egyházak gyakran fontos szerepet játszanak a nyelv védelmében. Ceausescu,
a romániai diktátor ideje alatt sok magyar csak a templomban beszélhetett rend-
szeresen és nyilvánosan magyarul. De ma Szlovákiában a magyar gyülekezetek
gyakran olyan lelkészt kapnak, aki csak szlovákul beszél, a magyar lelkészek pe-
dig szlovák gyülekezetekhez kerülnek. Az egyház ezzel a politikájával a mai szlo-
vák kormány tettestársa lesz abban a törekvésében, amely az államot nyelvileg
homogenizálni igyekszik.

7 Gubler, op. cit., 74. o.
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Az egyházaknak különös felelõsségük van a nyelvek egyenjogúságát illetõen.
Az Egyházak Világtanácsa mint nemzetközi szervezet még egy további ponton
kapcsolódik a nyelvi problémákhoz. Ezek a szervezetek többnyire nagy veszélyt
jelentenek a kis nyelvek számára. Minden hasonló szervezet egy vagy két (négy
vagy hat) nyelvet használ munkanyelvként a legnagyobb nyelvek közül. Ez a
gyakorlati nyelvproblémák legegyszerûbb megoldása – azonban csökkenti a kis
nyelvek túlélésének esélyeit. Az Egyházak Világtanácsában is mindenkinek a nagy
nyelvek egyikét kell használnia, ha valamit mondani vagy elérni szeretne – mint
ahogy teszem én ezt most –, és mindenkinek jól kell beszélnie angolul, ha sze-
retné panaszát a többiekkel megosztani.

Hogyan mutatkozik ez meg az egyes egyházakban? Csak a saját helyzetünket
ismerem, Magyarországon: van egy szûk, többnyelvû, „ökumenikus elit”, egy
csoport, amely otthonosan mozog az olyan világszervezetek körében, mint az
Egyházak Világtanácsa vagy a Lutheránus Világszövetség, és/vagy kettõ-, illetve
háromoldalú nemzetközi projektekben vesz részt. Néhány ösztöndíjas évente,
néhány konferencia-résztvevõ. A gyengébbek, akik kevesebb nyelvtudással ren-
delkeznek, soha nem fognak tudni a világméretû ökumenikus párbeszédekben
részt venni. És azok, akik ezen elithez tartoznak, elfelejtik ezeket a párbeszéde-
ket, az újonnan kidolgozott fogalmakat és gondolatokat magyarra fordítani. Ma-
gam is folyamatosan szembesülök azzal, hogy a nõket érintõ témákról szíveseb-
ben beszélek németül vagy angolul, mert magyarul ez a párbeszéd még egészen
az elején tart, és magyar kontextusban sokkal több ellenállásra és agresszióra kell
számítanom. Németül sokkal radikálisabb és egyértelmûbb vagyok.

Összefoglalva: Az Egyházak Világtanácsának egészen különös felelõssége van
a nyelvek iránt, azonban formájából és jellegébõl (nemzetközi szervezet) követ-
kezõen a nyelvek genocídiumában tettestárssá válik. Van egyáltalán bármi kicsiny
remény? Hol találhatunk reményre utaló jeleket és útmutatást? Ki tudna nekünk
segíteni?

Újra felfedeztem egy nagyon ismerõs bibliai helyet, a pünkösdi történetet a
magam és a hasonló típusú konfliktusokban érintettek számára.

A bibliai párhuzam és a helyzet megoldása

Az a világ, amelyben az Új Testamentum megszületett, ugyancsak többnyelvû
térség volt. Ebben a többnyelvûségben a görög gazdaságilag és társadalmilag elõ-
nyösebb szerepet töltött be a többi nyelvnél, de Kis-Ázsiában, Szíriában és to-
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vábbi területeken sok más nyelv tartotta magát. Ennek bizonyítéka olvasható
például ApCsel 14,8kk-ban, ebben a groteszk félreértésben a misszionáriusok
és azok közt, akik a likaóniai nyelvet beszélték. A városok itt is, ott is teljes mér-
tékben hellenizálódtak, és csak a falvak õrizték meg eredeti nyelvüket. A kicsi,
nem görög nyelvû kultúrák az egész Római Birodalom területén a létükért küz-
döttek.

Izraelben is jellemzõ volt a két-, illetve háromnyelvûség, az arámi és a héber
azonban írásbeliséggel és irodalommal rendelkezett, s a hozzá szorosan kötõdõ
kultusz is jelentõs szerepet töltött be.

Amikor az apostoli korban kirajzolódott, milyen komoly perspektívákat nyújt-
hat az arámi nyelvet nem beszélõ emberek körében végzett missziói munka,
élessé vált a nyelvi kérdés. Milyen nyelven szabad beszélni az Úrról? Milyen
nyelven szabad imádkozni? Nehéz helyzetben voltak azok, akikre a kérügma*
rábízatott. Ez a helyzet a következõ három összetevõbõl állt:

Az evangélium elterjesztése az arámi nyelvet nem beszélõk közt egyfajta „nem-
zetköziesítést” feltételezett, új fogalmak megtalálását egy idegen nyelven.

A zsidók, mint kis nyelvet beszélõ közösség, megõrizték nyelvüket és kultú-
rájukat a „mindent felemésztõ és mindent magába olvasztó” hellenizációtól.
Visszavetítés? Egyáltalán nem. Ennek bizonyítéka a talmudi vita arról, hogy sza-
bad-e a görög nyelvet és a görög bölcsességet tanulni.8

Az evangélium üzenetének lényegébõl következett, hogy az apostoloknak
olyan formát kellett találniuk, amely senkit nem alacsonyít le, nem aláz meg, nem
zár ki. „Ingyen kaptuk, ingyen adjuk!” Hány népnek és hány embernek kellett
az évszázadok folyamán nagy árat – az identitásukat, kultúrájukat, függetlensé-
güket – a segítségért vagy magáért az evangéliumért fizetnie? De az apostolok a
fenti parancsolatnak voltak elkötelezve.

E három feltételt egyszerre teljesíteni: nem hátráltatni a nemzetközivé válást,
egy kis nyelv önvédelmét nem feladni, és senkit nem kényszeríteni alávetett,
kiszolgáltatott helyzetbe – ez volt az õsgyülekezet nagy konfliktusa. A megoldás
a pünkösdi történetben mutatkozik meg.

Mirõl van szó? Ki találta meg a megoldást, és mi ez a megoldás? Az apostolok
gondoskodása vagy a Szentlélek kitöltése áll a háttérben? És mikor született meg
a megoldás? 49 nappal húsvét után, vagy valamikor az õsgyülekezet elsõ éveiben?

* Kérügma: prédikáció, igehirdetés, üzenet. Itt a Krisztusról szóló üzenet. (A szerk.)
 8 Molnár Ernõ dr. (szerk.): A Talmud könyvei. Korvin testvérek, Bp., 1921–23, reprint IKVA 1989

Babá Kama, 359.o.
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Ami a Szentírás tudósításaiból egyértelmûen kiderül: a glosszolália, a nyelve-
ken szólás olyasvalami, amit mindig váratlannak, nem remélt ajándéknak tekin-
tettek. Olyasminek, ami nem a saját kreativitásuk terméke. Másrészrõl viszont
a nyelveken szólás hihetetlenül frappáns, az evangélium szellemében való meg-
oldása a fenti problémának. Részben szimbolikus megoldás, mert az egyház éle-
tének az ismert nyelvekre a jövõben is szüksége volt, és a nyelvi konfliktusokkal
továbbra is meg kellett küzdenie. De ugyanakkor olyan út is volt, amely meg-
mutatta a kereszténység történetében a keresztény választ a nyelvi problémák
megoldására.

Mi történik tulajdonképpen, ha valaki, aki nyelvi fölényben van, akinek nyel-
vi elõnye van, elkezd „különféle nyelveken beszélni” (ApCsel 2,4)? Azok szá-
mára, akik a domináns nyelvet nem ismerik, emberi számítás szerint nem tûnik
fel semmilyen radikális változás, amit õk hallanak, továbbra is érthetetlen hang-
sor. De azok, akik a nyelvet beszélik/ismerik, hirtelen elveszítik nyelvi elõnyü-
ket. A megértés esélye alapján mindkét csoport azonos szintre kerül. Ez idáig csak
az elsõ csoportnak volt szüksége megvilágításra, fordításra – most mind a kettõ-
nek. Ami itt történik, a kenózisnak*, a lemondásnak egy fajtája: a nyelvi elõnyök
birtokosainak kenózisa ez. A pünkösdi textus azt tanúsítja, hogy az Úr felma-
gasztalja azt, aki önmagát lealacsonyítja, aki a gyengeséget, a keresztet magára
veszi. A nyelv, amely mindenki számára érthetetlen és idegen volt, mindenki
számára érthetõvé válik.

A glosszolália, nyelveken szólás, a nyelvi dominanciáról való lemondás a kenó-
zis és a szolidaritás cselekedete. Egy olyan világban, amely a kommunikációt az
önmegtagadással azonosítja, a glosszolália demonstráció a sokszínûségért, a sok-
oldalúságért, az egymást gazdagító különbözõ nyelvekért. Egy olyan világban,
ahol a kis nyelvek a létükért küzdenek, a glosszolália lázadás a nyelvi hegemónia
ellen. Érzelmi és esztétikai tapasztalás, olyan forma, amelyben mindenki, adott-
ságaitól függetlenül lehetõséget kap valami szépet a világra hozni, olyan forma,
amelyen keresztül a hátrányos helyzetû csoportok, akiknek egy szavuk sem volt,
prófétákká válhatnak (ApCsel 2,17f).9 „…ujjong a néma nyelve” (Ézs 35,6/b)
– a nyelveken szólás, a glosszolália jelenti az õsgyülekezet számára a kegyelmi
idõ kezdetét.

* Kenózis: önmegüresítés, megalázkodás, hatalomról való lemondás. Fil 2,6–11-re utal: „nem tekintette zsák-
mánynak, hogy egyenlõ Istennel, hanem dicsõségérõl lemondott, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és
magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalá-
lig. Ezért fel is magasztalta õt az Isten mindenek fölé…” (A szerk.)

 9 Samarin, W. J.: Tongues of Men and Angels. Macmillan, New York – London, 1953, 97. o.
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Ez az élmény teljes mértékben meghatározta az õsgyülekezet viszonyát a nyel-
vekhez. Itt egy – szociolingvisztikai szempontból – rendkívül érdekes folyama-
tot figyelhetünk meg, amelynek során az apostolok és a prozeliták együtt fede-
zik fel a nyelvi sokoldalúság szépségét, termékenységét. Nyelvi és kulturális
határokat kell átlépniük annak érdekében, hogy egymáshoz közelebb kerülje-
nek, és ezt a hitükön keresztül teszik meg: Isten megértést teremt ott is, ahol
emberi számítás szerint nincs remény a megértésre. Ez az élmény tette lehetõ-
vé, hogy az apostoloknak – akik csak nagyon rosszul, egy vidéki dialektusban
beszéltek görögül – volt bátorságuk sokkal jobb, kifinomultabb görög nyelvet
beszélõ hallgatóság elõtt megszólalni. Ez az élmény áll amögött, hogy az újszö-
vetségi szövegekben oly sok egyértelmû arámizmust és hebraizmust találunk a
közérthetõség kedvéért; a nyelvi játékosság ilyen módja csak a bizalom kölcsö-
nös légkörében, avagy egy nagyobb, az értelmet átható erõbe vetett bizalom erõ-
terében lehetséges. Pünkösd élménye a tanult, iskolázott szerzõt arra ébreszti
rá, hogy egyszerûbb, közérthetõbb nyelvet használjon – mint ahogy tette ezt
Márk.10 Ez az élmény az, ami nyelvi kreativitást, erõt ad az elsõ keresztény nem-
zedékeknek az új fogalmak életre hívására.11

A mi jubileumi évünk – a mi pünkösdünk

Az én egyházamban, az evangélikus egyházban a pünkösdi textusnak problémás
a helyzete. Fontos alapszövege az egyháznak, de olyan kegyességi formáról szá-
mol be, amely a mi vallásosságunk számára idegen, amit mi nem gyakorlunk.
Félünk, és vétkesnek érezzük magunkat a szöveggel szemben: talán arra figyel-
meztet bennünket, hogy mindnyájunknak rendszeresen glosszoláliát kellene
gyakorolnunk – amihez aligha van kedvünk. Remélem azonban, hogy az utolsó
bekezdésben sikerült világossá tennem: a glosszolália csak egyfajta megnyilvá-
nulása egy mélyebb gondolkodásmódnak, a kenózisnak, önmagunk megtagadá-
sának, amire a nyelvek területén is szükség van.

És ez a lemondás a nyelvek területén lenne a jubilálás, az öröm kezdete is.
Lev 25 szerint a jubileum visszatérést jelent az igazságossághoz. Mindent, amit

10 Standaert, Benoît: L’Évangile selon Marc. Composition et Genre Littéraire. Brugge, 1978, 467. o.
11 Fuchs, Ernst: Die Sprache im Neuen Testament. In: Das Problem der Sprache in Theologie und

Kirche. Alfred Töppelmann, Berlin, 1959; 34. o.
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elvettünk, visszaadunk. Lemondunk a megkapott elõnyökrõl. A létrejött különb-
ségek kiegyenlítõdnek. Rabszolgává tett testvéreink felszabadulnak.

Az egyháznak és az Egyházak Világtanácsának a nyelvi egyenlõtlenségekkel
szemben különös felelõssége van. Arra gondolok, hogy ha tenni akarunk vala-
mit a mindent átfogó jubileum megvalósításáért, akkor azt a nyelveknél kell el-
kezdenünk. A domináns nyelvek beszélõinek – és többségünk nyelvileg gyak-
ran vagy mindig domináns helyzetben van – kenózist kell gyakorolniuk. Új utakat
kell keresnünk, hogy képesek legyünk visszaadni a kis nyelvek számára az õket
megilletõ jogokat.

A kommunikációnkkal kell elkezdenünk. Hogyan tudunk nyelvi elõnyeink-
rõl lemondani? Milyen nyelvi formáink vannak? Szép hagyományok sorozatá-
val rendelkezünk.

Vannak közösségek, akik életüket más kultúrkörökkel osztják meg: tanulhat-
nak a kisebb, „gyengébb” kultúráktól. Magam nagyon sokat kaptam a romák-
hoz fûzõdõ kapcsolatomból, nagyon sokat tanultam abból az idõbõl, amelyet
ezekkel az emberekkel töltöttem. De vannak olyan német nõi körök is, ahol a
török asszonyoknak nem csak németet tanítanak, hanem õk is akarnak ezektõl
az asszonyoktól törökül tanulni. Ha a különbözõ kultúrkörök adni tudnak egy-
másnak valamit, és elfogadják azt, amit a másik nyújtani tud, ez is „egy darabka
pünkösd”.

Használhatunk nem nyelvi kommunikációs formákat is. Zene és képek, játé-
kok és gesztusok, a meditáció át tudják értékelni az emberek közötti hierarchi-
kus kapcsolatokat. Tavaly nyáron testi fogyatékosokat – részben halmozottan
fogyatékos embereket – táboroztattunk egy faluban. Ugyanabban a faluban volt
egy csoport lengyel gyerek, akiknek az árvíz miatt el kellett hagyniuk otthonu-
kat. A gyülekezet közös estére hívta meg a gyerekeket. Közös estére velünk. Nem
volt könnyû olyan programokat találni, amelyeknek nem voltak sem nyelvi, sem
testi követelményeik, de – talán a Szentlélek kis segítségével – csodálatos közös
esténk volt. Énekeltünk, játszottunk, mindkét csoport gyakorolta a kenózis egy
formáját, és mindannyian valami páratlan élményt éltünk át.

Ha szervezetekrõl beszélünk: új szabályokat találhatunk ki magunknak, és
ezekkel a szabályokkal – nem diktatórikusan, hanem alkotó módon és játékosan
– védhetjük a kis nyelveket. Egy ötlet: a nyelvnek lehetnének böjtnapjai, ame-
lyeken nem szólhatnánk vagy írhatnánk le egy szót se.

Nagyon gyümölcsözõ lenne, ha az Egyházak Világtanácsa a funkciók betölté-
sénél nem csak egy nagy nyelv, hanem legalább egy kis nyelv ismeretét is felté-
telül szabná. Aki nagy igyekezettel megtanult egy nyelvet, biztosan használni fogja
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nyelvtudását, és általa új ötleteket és új lehetõségeket von be a párbeszédbe. A
kis nyelvek beszélõinek mindig több önbecsülést ad, ha olyasvalakivel találkoz-
nak, aki nyelvüket mint idegen nyelvet tanulta meg.

Osszuk meg egymással a nyelvekrõl szóló tapasztalatainkat. Igazán kíváncsi
vagyok, hogy azok az emberek, akik nyelvi problémák miatt soha nem kénysze-
rültek hallgatásra, hogyan élik meg a nyelvek sokoldalúságát. Szeretném elmon-
dani tapasztalataimat.

Az Egyházak Világtanácsa tagegyházainak harcolniuk kell a kis nyelveket be-
szélõk jogainak érvényesüléséért. Komolyan szembe kell nézniük a kis nyelvek
kárára elkövetett genocídiumban való bûnrészességükkel.

Az Egyházak Világtanácsának a nyelvi emberi jogok érvényesülése érdekében
is fel kellene emelnie a szavát. Úgy kellene a nyelveket bemutatnia, mint közös,
félteni való kincset.

És hol maradnak a nõk? – kérdezhetné valaki. Én nõ vagyok, és az ötleteim,
javaslataim többnyire nõi körökbõl erednek. A technikák, amelyeket javasoltam
– tapasztalataim szerint – a nõi kommunikációs hagyomány részei. Ha a férfiak
ezeket kipróbálják, feladnak valamit a férfiúi voltukból származó elõnyökbõl.

Mi, emberek mindig félünk a kenózistól. Mit fogunk enni a szent évben? –
kérdezzük Lev 25,20-szal együtt. „Áldásomat kiárasztom rátok” – szól az Úr vá-
lasza a 21. versben. Valaki, aki kenózist, lemondást gyakorol, gazdagabb lesz. Ma-
gam ezt sokszor megéltem: szellemi fogyatékos emberekkel, más nyelvek be-
szélõivel.

„ … és ujjong a néma nyelve” (Ézs 35,6/b). Isten megígérte. Ha ebben a mun-
kában Isten munkatársai leszünk, Isten a Szentlelket adja nekünk, és megszaba-
dít bennünket minden félelemtõl (Ézs 35,5).

Ezen a nyáron Olaszországban német, francia, olasz és magyar fiatalokkal
fogunk közösen táborozni. Nem lesz olyan nyelv, amelyet mindannyian beszél-
nénk. De hiszem, hogy Isten erejével mi is megéljük a magunk pünkösdjét.

Fordította: Ferjentsik Viola
Lektorálta: Liska Endre
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Kérdések Márknál és a kérdés fogalma
az antik retorikai és filozófiai írásokban*

Jelen dolgozat a Márk evangéliumában található kérdések – konkrét kérdések,
kérdõ mondatok – átfogóbb vizsgálatának része. Miért érdemes Márkból eze-
ket a kérdéseket kiemelni, õket külön megvizsgálni?

Elsõképpen szemünkbe ötlik egy egyszerû statisztikai tény: Márk evangéliu-
ma igen nagy számban tartalmaz kérdéseket. Míg az Újszövetség egészét tekintve
fejezetenként átlagosan négy kérdõ mondattal találkozunk, Márknál átlagosan
nyolc kérdést tartalmaz egy fejezet. (Nem térek ki itt arra a hosszadalmas apró-
munkát igénylõ folyamatra, melynek során meghatároztam, mely mondatok
tekintendõk kérdéseknek a márki szövegben, mely természetesen, mint min-
den elsõ századi szöveg, mai értelemben vett központozás, és különösen kérdõje-
lek nélkül íródott.) Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha más evangéliumok-
kal vetjük össze Márkét. S e kérdések Márk evangéliumának leghangsúlyosabb
pontjain szólalnak meg, fontos szerephez jutnak az evangélium struktúrájában
is: ugyanazon kérdés verziói kötnek össze egymással egyes perikópákat, emlé-
keztetnek korábbi eseményekre, vagy vetítik elõre a jövõ eseményeit.

Jellemzi a márki Jézust, hogy kérdésekben beszél. Kérdésekben tanítja övéit:
„Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Mit használ ugyanis az embernek, ha
az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” Zavarba hozóan bölcs kér-
désekkel veri vissza az ellene irányuló támadásokat: „Mi könnyebb: azt monda-
ni a bénának: Megbocsáttattak bûneid! – vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az
ágyadat és járj!?” „Szabad-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet meg-
menteni vagy kioltani?” Ha kérdést tesznek fel neki – ami ugyancsak igen gya-
kori az evangéliumban –, legtöbbször kérdéssel válaszol.

Hadd emeljek ki itt egy kérdéscsoportot, kérdéssorozatot, melynek értelme-
zésére a késõbbiekben még vissza kell térnünk. A Jézus identitására vonatkozó
kérdések csoportja ez. A kiûzendõ démonok kezdik a sort: „Mi közünk hozzád,
Názáreti Jézus?” Majd az ellenfelek folytatják: „Hogyan beszélhet ez így? Ki
bocsáthat meg bûnöket az egy Istenen kívül?” Egészen hasonló kérdést tesznek

* Elõadás 2002. november 6-án a Tudomány Napján, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (a kézirat
hiányosan és befejezetlenül maradt). Megjelent a Lelkipásztor különszámában (A teológia peremén, 2003).
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fel a tanítványok: „Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?”
A megformálódó válaszokat – Illés, Keresztelõ János, egy a próféták közül – Jé-
zus rákérdezése is artikulálja: „Kinek mondanak engem az emberek?” Ezután
teszi fel a kérdést: „Hát ti kinek mondotok engem?” Péter válaszát a márki Jé-
zus, ellentétben a mátéival, nem erõsíti meg, inkább problematizálni igyekszik
a következõ jelenetekben: „Miért mondják az írástudók, hogy elõbb Illésnek kell
eljönnie? Akkor viszont miért van megírva az Emberfiáról, hogy sok szenvedés-
ben és megvetésben lesz része?” „Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Krisz-
tus a Dávid Fia?” Ezek a kérdések és a köréjük szervezõdõ események egyszerre
építik fel az olvasóban a krisztológiai hitvallást – Jézus a Krisztus, Isten Fia, Ki-
rály –, és kérdõjelezik meg azt. Végül a fõpap és Pilátus kérdéseit halljuk: „Te
vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia? Te vagy a zsidók királya?” Jézus válaszai to-
vábbra is az olvasóra, hallgatóra hagyják a válasz megadását, sõt egyre erõtelje-
sebben késztetik rá, adjon õ maga választ, fogalmazza meg a maga válaszát, ki-
csoda is Jézus. Az evangélium nem kész válaszokkal dolgozik, nem adja a kezé-
be a megfejtést a hallgatónak, nem adja a szájába a tökéletes hitvallást – csak
kérdez, provokál, rávezet arra.

Mit jelent egy ilyen retorikai stratégia az ókorban, hogyan észleli, fogja fel az
elsõ századi hallgatóság ezt a fajta kérdezést? Mi az az elváráshorizont, az a Vorver-
ständnis, melynek alapján egy ilyen kérdezõ karakterû szöveget az evangélium
elsõ hallgatósága, gyülekezete befogad? Milyen filozófiai – antropológiai, episzte-
mológiai – elgondolások kapcsolódnak ehhez a retorikai stratégiához? Ezt fog-
juk megvizsgálni a továbbiakban. Mielõtt azonban ezt tennénk, szembe kell néz-
nünk három ellenvetéssel, jelen célkitûzésünk három lehetséges kritikájával.

Elsõképpen: az olvasói elvárások mindig mûfajhoz kötöttek. Másféleképpen
értelmezzük ugyanazt a fordulatot, ha egy viccben, vagy ha szakszövegben talál-
kozunk vele. Más a szerepük a kérdéseknek az ókori drámairodalomban, a chreia-
ban vagy a filozófiai dialógusban. Szabad-e Márk evangéliumát anélkül vizsgál-
nunk, hogy elõbb meghatároznánk pontos mûfaját?

Nagy, szinte megoldhatatlan nehézségekhez vezetne ez a feladat. Márk evan-
géliumát már szinte minden ókori mûfajjal rokonították, az eposztól a komé-
diáig, a filozófiai diskurzustól a hellenisztikus románcig – nem is szólva a speciá-
lis zsidó mûfajokról, mint a haggáda és a midrás. (Egy késõbbi kor szemével ter-
mészetesen egyszerû a megoldás: Márk evangélium és nem más, egy születõ
mûfaj elsõ, mintaadó képviselõje. Ezt azonban sem a szerzõ, sem az elsõ hallga-
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tóság nem tudta még: nekik a kor ismert mûfajai közt kellett elhelyezni az evan-
géliumot.) Valóban sokféle mûfajhoz hasonlít Márk, de egyik sem írja le teljes-
ségében. Mûfaji hibrid, vagy talán helyesebb úgy mondanunk, többdimenziós,
sokoldalú szöveg, mely egyszerre érthetõ drámaként és filozófiai értekezésként,
az olvasó elvárásaitól függõen. Jogos tehát, hogy sokféle mûfajban honos kér-
déstípusokat keressünk benne.

A második lehetséges ellenvetés, hogy azok a retorikai és filozófiai írások,
melyekre hivatkozni fogunk, az elitkultúra részei, míg Márk hallgatósága alacso-
nyabb társadalmi csoportokhoz tartozott. Márk gyülekezeti tagjai valószínûleg
ritkán olvastak Platónt – de Platón áthatja a kultúrát, mint nálunk Freud. Keve-
sen olvasnak eredeti Freud-szövegeket eredeti nyelven, de mindenki használ
olyan kifejezéseket, mint például „tudat alatt”.

Harmadszor, miért nem az ószövetségi, illetve hellenisztikus zsidó haszná-
lattal vetjük össze? (...) Egészen a 15. századig nincs olyan zsidó mû, amely tu-
datosan reflektál a kérdés használatára mint technikára. Másrészt a hellenizmus
részeként tekinthetjük a hellenisztikus zsidó kultúrát. (...)

Hogyan látták tehát a kérdés szerepét a beszédben és a megértésben az ókori-
ak? Erre a kérdésre elsõdlegesen a korabeli retorikai és filozófiai írások kínálnak
választ. A hellenisztikus ókor nagyon is tisztában volt a kérdések ilyetén jelen-
tõségével. A retorikai munkák – különösen is Arisztotelész írásai, Cicero és
Quintilianus – hosszan tárgyalják a kérdés különféle fajtáit, rámutatnak struk-
túraszervezõ potenciáljára, arra, hogy a jól megfogalmazott kérdés döntõ az egyes
problémák megoldásában, s gondosan osztályozzák a különféle kérdéseket. E
taxonómiák közt vannak, melyek összetettség szerint osztályozzák a kérdéseket
– quaestio simplex, coniuncta, comparativa –, vannak, melyek a konkrétsági fok sze-
rint – quaestio finita és infinita –, s vannak, melyek szintaktikai szempontból kate-
gorizálnak.

Számunkra azonban a pragmatikus megközelítés a leghasznosabb. E szerint
vannak többszereplõs helyzetekben megjelenõ kérdések, és vannak egy elõadó
beszédében használtak.

Elsõként tekintsük a monologikus beszédben megjelenõ kérdéstípusokat! Egy
beszédben, értekezésben a kérdezés négy nagy típusát ismerhetjük fel. (Meg kell
itt jegyeznünk, hogy nincs két ókori teoretikus, aki ugyanazon értelemben hasz-
nálná az egyes szakkifejezéseket, és azonos kategóriákat építene fel. Jelen klasszi-
fikáció tehát szükségszerûen önkényes válogatás ezekbõl. Leginkább Quinti-
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lianus kimunkált gondolatmenetére építek, azon inkább egyszerûsítve, mint hogy
csoportjait tovább osztanám.)

A legkézenfekvõbb a szónoki kérdés, azaz interrogatio avagy erwthma. A szó-
noki kérdés egyértelmûvé teszi, miféle választ vár: „Nemde az ács ez, Mária fia,
Jakab, József, Júdás és Simon testvére?” – De bizony, õ az. Az ókoriak tudtak róla,
hogy létezik igen/nem választ váró szónoki kérdés, de van ennél összetettebb
feleletet követelõ is. Az interrogatio közeli rokona a ratiocinatio (aitologia, apofa-
sij), amikor a szöveg tagolására használunk kérdéseket.

A második nagy csoportba a dubiatio és a communicatio (aporia, anakoinwsij)
tartoznak. Mindkettõben bizonytalanságot színlel a szónok, a dubiatióban a
beszéd folytatására nézve, míg a communicatióban a beszéden kívüli cselekede-
teket illetõen. Például ott, hogy „mit mondjunk tehát? Részekre van-e osztva
Krisztus?” – az elsõ kérdés dubiatio, a második interrogatio.

A harmadik típus a subiectio avagy apofasij: a szónok feltesz egy kérdést, majd
lehetséges válaszok sorát kínálja fel a hallgatóságnak. A negyedik típus a sermo-
nicatio (dialogismoj), a szónok párbeszéde egy feltételezett ellenféllel. Ez a típus,
mint a dialógus imitációja, már átvezet a dialogikus helyzetek tárgyalása felé. (...)

A dialogikus szituációban megfogalmazódók között a legtermészetesebb a
közönséges információkérõ kérdés: „Hány kenyeretek van?”. Szintén dialogikus
helyzetekre jellemzõ a pedagógiai szándékú kérdés, melynek legérdekesebb ver-
ziója a maieutikus kérdés. A „maieutikus” megnevezés Szókratész módszerére utal,
melyet legtisztábban a Menón dialógusban mutat be. A mester bölcs kérdései
elõbb arra késztetik beszélgetõtársát, hogy látens véleményét szavakba öntse,
majd elvezetik annak hiányosságaihoz, ellentmondásaihoz, lerombolják a tudás
látszatát, majd segítik a visszaemlékezést, a lélekben rejtõzõ tudás felszínre ho-
zatalát, megszületését.

E kategóriák kétféleképpen nyernek jelentõséget Márk szövegének értelme-
zésében. Elõfordulnak egyrészt az elbeszélésen belül: alkalmazzák õket az egyes
szereplõk. Másrészt szerepet játszanak az evangélium egészének a hallgatóság-
gal való kapcsolatában. Szónoki kérdés például a démonoké – „Mi közünk hoz-
zád, Názáreti Jézus?” –, de az evangélium egészében már maieutikus funkciót
tölt be, arra késztetvén a hallgatót, hogy meggondolja, mi köze Jézusnak a dé-
monokhoz, és ki õ valójában. Így a 131 márki kérdést egy táblázatba rendezhet-
jük, ahol az egyik irányban az elbeszélésen belüli, a másikban a szöveg egészében
betöltött funkciót jelenítjük meg. E vizsgálódás eredménye, hogy van három jól
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elhatárolható kérdéscsoport, mely a szöveg egészében kiemelt jelentõséget kap.
Az elsõ csoport felel meg a klasszikus maieutikus modellnek: A Jézus identitá-
sára és a tanítványi identitásra vonatkozó kérdések az elenktika és protretika
szókratészi útján vezetik a hallgatót, kimondatják vele krisztológiai hitvallását,
és rádöbbentik, hogy az önmagában nem elégséges, a krisztológiai fogalmak a
szenvedésre is kész követésben nyerik el értelmüket. Az evangélium ilyen, újra-
fogalmazásra szóló felhívással zárul: „A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszí-
tettek?”

(...)
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Stigmák – a feltámadt Úr sebei
és a mozgássérültség bélyege*

A stigma diszkriminációt jelent, elkülönítést és kirekesztést. A stigma a megbé-
lyegzett magányát jelenti azzal a világgal szemben, amely elvárásokat támaszt felé.
A stigmák a megbélyegzett testére vannak írva. A megbélyegzettet nem csak visz-
szataszítónak és abnormálisnak tartják, hanem valamiféle gonosz hordozójának is.

A stigma a legszentebbet jelenti, akit a legnagyobb tisztelet övez. A stigma a
megváltás és az új élet forrása. A stigmák jelzik, hogy az emberiség világbeli
helyzete újraértelmezõdött. Ha valaki megkapja a stigmákat, az a Krisztussal való
bensõséges kapcsolatának jele.

Melyik az igaz? Hogyan használjuk ezt a ma is erõsen ható szimbólumot?
Ebben a dolgozatban újtestamentumi alapon próbálom újraértelmezni a stigma

fogalmát úgy, hogy a kifejezés egy felszabadító egyházi gyakorlat szimbólumává
váljon. Elõször bemutatom kontextusomat, azaz a mozgássérültek magyarországi
helyzetét. Ezután a bibliai szövegekhez fordulok. Érveimet három fõ szövegrészre
alapozom, nevezetesen Lk 24,39; Jn 20,20–27 és Gal 6,17-re, és olyan olvasatot
igyekszem adni, amely a szenvedést nem dicsõíti, de nem is rendeli a gonosz
világába. Végül leírom, mi következik ebbõl az egyházi gyakorlatban – ismét a
magyarországi helyzetre vonatkozóan.

A magyarországi kontextus

Elõadásomban a testileg fogyatékos emberek megbélyegzettségére szeretnék
összpontosítani. Mint ép testûnek tekintett ember, mozgássérültek szenvedé-
sével a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség által szervezett nyári tábo-
rokban és egyéb programokon találkoztam. A mozgássérültek megbélyegzett-
ségét tehát közvetve élem át, tapasztalataimat a szolidaritás révén szereztem. Ez
még egy szempontra hívja fel a figyelmet: olyan teológiai interpretációt szeret-
nék találni, amely lehetõvé teszi és megerõsíti az ép testûek és a sérültek közti
szolidaritást.

* Elõadás az INATE (International Network of Advanced Theological Education) „Teológiai válaszok a be-
tegségre, a megbélyegzettségre és a diszkriminációra: kontextuális teológiák az AIDS korszakában” címû konferen-
ciáján, 2003. január, Pietermaritzburg (Dél-Afrika). Eredeti címe: Stigmas - The Wounds of the Risen Lord and
the Brand of Disability.
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Minden kétszázadik magyar súlyos mozgássérült. A mozgássérültség egész-
ségügyi okai Magyarországon nagyrészt négy csoportba sorolhatóak. Az elsõ
csoportba tartozók az 50-es, 60-as évek gyermekbénulási járványainak, a máso-
dik csoport tagjai egy szörnyû genetikai eredetû betegségnek, a disztrófiának az
áldozatai. Az egyéb betegségek és balesetek okozta sérülések ritkábbak, mint sok
más országban, és elsõsorban a legszegényebb embereket és a romákat érintik.1

A negyedik ok a születés elõtt vagy a szülés során szerzett agyi trauma. Az utób-
bi százalékos aránya növekszik, mivel az orvosi mûszerek fejlõdésével kis súlyú
koraszülöttek életét is meg tudják menteni. Tagadhatatlanul sok újszülött válik
mozgássérültté a szülés folyamatának medikalizálása következtében is, olyan
gyógyszerek és eszközök miatt, amelyek gyorsabbá és egyszerûbbé akarják ten-
ni a szülést. Világméretû összehasonlításban Magyarország gazdagabb ország-
nak számít, ahol a szociális és egészségügyi ellátás elég hatékony, hogy életben
tartsa a mozgássérült gyerekeket (a legszegényebb országokban a mozgássérült
gyerekek 70–90%-a ötéves kora elõtt meghal), ám még gyenge ahhoz, hogy méltó
életfeltételekhez segítse õket.

A testileg sérült emberek kirekesztésének három fõ forrása van: az épített
környezet, az iskolai szegregáció és a normalitás mítosza a kultúrában. A kere-
kesszéket használó mozgássérültek szinte minden közösségi tevékenységbõl ki
vannak zárva Magyarországon. Bár az egyenlõ esélyek megteremtésérõl szóló tör-
vény (1998) elõírja, hogy minden újonnan épült középület legyen akadálymentes,

1 Losonczi 1989.

Eszter rajza, illusztráció az elõadáshoz
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és a régieket is kerekesszékkel megközelíthetõvé kell tenni ez év (2003) végéig,
ez nagyon kevés esetben valósult meg. A helyzet hasonlóan rossz az utcán és a
közlekedési eszközökön is. Ennek szörnyû hatása van a mozgássérültek életmi-
nõségére. Kirekesztõdnek a normális iskolarendszerbõl, a mozikból és színhá-
zakból, a munkahelyekrõl. Nem meglepõ, hogy olyan ritkán találkozunk moz-
gássérültekkel az utcán: egyszerûen nincs hová menniük.2

Iskolai elszigetelõdésüknek más okai is vannak. A mozgássérült gyerekekre a
társadalom úgy tekint, mint akiket mindenáron meg kell próbálni meggyógyí-
tani, így különleges iskolára van szükségük, ahol a tanulást intenzív terápiás
munka egészíti ki. Mozgássérültek gettójában élnek 3 évestõl 14–18 éves koru-
kig, gyakran szüleiktõl is elválasztva. A gyerekek motiváltságát a terápiában úgy
próbálják elõsegíteni, hogy sérültségüket vagy elhallgatják, vagy átmeneti prob-
lémaként kezelik. Emlékszem, mikor egy súlyosan mozgássérült nyolcéves kis-
fiú csodálkozva ezt kérdezte tõlem: „Ez azt jelenti, hogy akkor is mozgássérült
leszek, ha felnövök?” A mozgássérült gyerekek úgy nõnek fel, hogy nem alakul
ki bennük egy testi állapotukra is kiterjedõ énkép. Az iskola, késõbb speciális in-
tézmények vagy szûk családjuk mikrovilágában a mozgássérült emberek nem
tanulják meg, hogyan viselkedjenek az ép testûekkel; a külvilág zavarral, féle-
lemmel, szorongással tölti el õket. Nem csoda, hogy kevesen jutnak közülük
valódi munkához.3

A normalitás mítosza globális kultúránk része. E mítosz szerint az emberi lény
tökéletes, fitt, karcsú testtel rendelkezik, amelyet könnyed testgyakorlatokkal tart
formában. A „normális” ember teljes mértékben független individuum, teste
csupán a kozmetikai ipar segítségére szorul. A mozgássérültség mindennek el-
lentéte. A fogyatékos ember eltorzult arcát és kezét sok film a gonosszal társítja,
más esetekben a fogyatékosság sajnálatot keltõ látványosságként szolgál. Nagyon
sokan Magyarországon úgy gondolják, hogy a testileg fogyatékos emberek szel-
lemileg is szükségszerûen fogyatékosak, és eszerint is bánnak velük. Bár a leg-
több mozgássérült hatalmas erõfeszítéseket tesz, hogy minél függetlenebb le-
gyen – sok olyan mozgássérültet ismerek, akik alapvetõ testi szükségleteiket is
elnyomják, hogy ne kelljen segítséget kérniük a mellékhelyiségben vagy bevá-
sárláskor –, mégis nagyon sok helyzetben segítségre szorulnak. Ez pedig felvilá-
gosodás utáni kultúránkban az abnormalitás jele.4 „Teljesen abnormális” testé-

2 Házi és Kedl 2002.
3 Az intézményesítés problémájával kapcsolatban ld. Könczei 1992.
4 E szemlélet kifejlõdésének részletes elemzését az európai gondolkodásban ld. Grewel 1994 és

Geisler 2001.
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vel a legtöbb mozgássérült nagyon szégyelli magát, és hamis képet alkot a saját
testérõl – Magyarországon az anorexia és bulimia gyakorisága kiugróan magas a
mozgássérültek között. A szégyenérzet megint csak egy ok, amely kirekeszti õket
a társadalomból.

Kultúránk a mozgássérült testet aszexuálisnak, sõt nem nélkülinek állítja be.
Sok ember fél megérinteni, mintha valami tisztátalant hordozna. Nem kap gyön-
gédséget, és úgy tekintünk rá, mintha nem is adhatna gyöngédséget. Ha egy
szokatlan testû embernek intim kapcsolata alakul ki egy egészséges testûvel vagy
egy másik mozgássérülttel, a kapcsolatot sokféle gyanakvás, gyakran undor ve-
szi körül. A sérült ember nem egyszerûen mozgássérült, hanem mintha egy
harmadik nemhez tartozna. A mozgássérült test nem részesülhet a másik nem-
tõl származó, személyes gyengédségû érintésben. Ugyanennek a jelenségnek a
másik oldala, hogy a mozgássérült testnek nincs joga a szeméremhez. Sok moz-
gássérültnek van szüksége segítségre alapvetõ testi funkciói kapcsán. Gyakran
operálják és kezelik õket kórházban, s az intézmények alkalmazottai ápolásuk
során nem sok figyelmet fordítanak szeméremérzetükre. A mozgássérült test
kitakarható, megérinthetõ, megvizsgálható vagy kezelhetõ egy nagyobb csoport
által anélkül, hogy ebbe az illetõ személy beleegyezne.5 Ismerek egy súlyosan
mozgássérült házaspárt, akik tizenöt évig éltek egy intézményben anélkül, hogy
saját szobájuk lett volna, mivel senki sem tételezte fel, hogy igényük volna testi
intimitásra. Ugyanakkor férfi és nõi ápolók öltöztették õket, cserélték az alsó-
nemûjüket vagy akár a nõ menstruációs betétjét, mosdatták õket, míg takarítók
és ápolók jártak ki és be, és beszélgettek fejük felett hétköznapi problémákról.

Mivel egyedül az egészséges testet tekintik normálisnak, Magyarországon az
emberek mindent megtesznek, hogy ne hozzanak világra mozgássérült csecse-
mõt. A gyermek mozgássérültsége jogilag elfogadott ok az abortuszra a hatodik
hónapban is. A mozgássérültség prenatális diagnózisa és a szelektív abortusz egyre
gyakoribb. Sok mozgássérült azzal a tudattal él, hogy ha szülei tudtak volna ál-
lapotáról, még anyja méhében meghalt volna. A vizsgálati eszközök fejlõdésé-
vel ez a gyakorlat napról napra közelebb kerül az eugenikához.6

Hogyan viszonyulnak ehhez a problémához a magyarországi egyházak a min-
dennapi gyakorlat, illetve a teológiai értelmezés szintjén? A mindennapi életben,
a templomok felépítésében, a misén és istentiszteleten leginkább a közöny jel-
lemzõ: nagyon kevés templomnak van kerekesszékes bejárata, még az újonnan

5 Kálmán–Könczei 2002; 445–464.
6 A kirekesztés és az eugenika kapcsolatáról lásd Grewel 2002; 64–65.
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épülõkben is fõleg lépcsõt, küszöböt és keskeny bejáratokat láthatunk. Ezért aztán
a testi fogyatékosok nagyrészt hiányoznak a templomokból. Az elmúlt tizenöt
évben kezdtek egyes katolikus, evangélikus és ökumenikus ifjúsági csoportok
mozgássérülteknek segíteni, hogy eljussanak a templomba, és az õ találkozói-
kon a kerekesszékek megszokott látvánnyá váltak, de ez idáig ennek kis hatása
volt a mindennapi egyházi életre. Elõfordul, hogy papok és lelkészek nem szol-
gáltatják ki az oltáriszentséget / nem adnak úrvacsorát mozgássérülteknek – el-
sõsorban azért, mert nem tudják, fizikailag hogyan tegyék, és a mozgássérültek-
kel való munka nem kap szerepet képzésükben. Egyetlen tolókocsis embert nem
avattak pappá vagy lelkésszé ezekben az egyházakban, és más tevékenységekbe
való bevonásuk is ritka.

A teológiában, a prédikációkban és a kegyességi gyakorlatban két fõ választ látok
a mozgássérültségre: a csodás gyógyulás ígéretét és a szenvedés felmagasztalá-
sát. Az elõbbi elsõsorban a neoprotestáns egyházakat és a katolikus egyház egyik
kegyességi ágát jellemzi, míg az utóbbi mind a katolikus, mind a protestáns egy-
házban gyakori. A gyógyulás ígérete így hangzik – egy meditációból idézek –:
„Szeretnél meggyógyulni testben és lélekben? Fogadd el a gyógyulást Jézustól!”.7

Tömegközlekedési eszközökön gyakran láthatunk plakátokat, amelyek ameri-
kai gyógyító prédikátorok alkalmaira hívnak. Ezeknek az egyházaknak és cso-
portoknak elsõdleges víziója egy tökéletes testû embercsoport. Ez implicit vagy
explicit módon azt jelenti, hogy a sérültség a gyenge hit, az Istenbe vetett biza-
lom hiányának jele. Ugyanez jellemzõ azokra a katolikus kegyességi irányzatokra,
amelyek csodatévõ ereklyék köré szervezõdnek.8

A másik válasz a szenvedés teljességgel pozitív interpretációja: a szenvedés
részvétel Jézus szenvedésében, így magasztos dolog, s olyan eszköz, mellyel Is-
ten próbára teszi az embert. Semmit sem kell tennünk ellene és okai ellen. Egy
nemrégiben megjelent, a kereszt teológiájával foglalkozó tanulmány így inter-
pretálja Luther Márton egy levelét: „a szenvedés kincs, (…) a harc azonban nem
aktív cselekedetekben mutatkozik meg, hanem a passzivitásban. (…) Szó sincs róla,
hogy a fejedelemnek bármit is tennie kellene a megkönnyebbülésért. (…) Ezt
ugyanis Krisztus hozza el magával.”9 Itt nem a fogyatékosság a bûn jele, hanem
az ellene való lázadás: „A kísértés arra szolgál, hogy Isten megtudja: vajon a baj-
ban is benne bízik, rá hagyatkozik-e az ember…”10. A római katolikus vallásos

7 Faulkner 1997; 182.
8 Harris 1999; 427.
9 Percze 2002; 36–37. Kiemelés az eredeti szövegben.

10 Percze 2002; 41.
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irodalomban azzal az elképzeléssel is találkozunk, hogy azok, akiket különbözõ
szenvedések sújtanak, részt vehetnek a megváltás munkájában szenvedéseik
hordozásával és azáltal, hogy „felajánlják õket a lelkek megváltásáért”.11

A két válasz egy ponton megegyezik: az igaz hívõ jövendõjében nincs fogya-
tékosság. Történjék akár a közeljövõben Isten csodája nyomán, akár a feltáma-
dáskor, de minden sérültség el fog tûnni, és egészségesen, tökéletesen ép test-
ben élünk majd. A normális test ép, és a mennyországot szép testû, tökéletes
férfiak és nõk népesítik be. A mozgássérült test, amely nem olyan, mint a több-
ségé, csak átmeneti, bûnös állapot.

Így az egyházak is részt vesznek a mozgássérültek stigmatizációjának folya-
matában: a templomokból építészeti eszközökkel kirekesztik a mozgássérülte-
ket, elfogadják és propagálják a normalitás mítoszát. Sõt, a világi társadalomtól
eltérõen, az egyházaknak még két párhuzamos ideológiájuk is van, melyek a sé-
rült állapotuk ellen lázadó embereket hitük hiányával vádolják.

A feltámadt Úr sebei

A híres mozgássérült teológus, Nancy L. Eisland elmondja egy fiatalkori élmé-
nyét, amikor súlyosan sérült amerikai nõként megkezdte teológiai tanulmánya-
it. Egy bibliakörben, amelyet egy mozgássérültekkel foglalkozó intézmény fel-
kérésére szervezett, megosztotta a csoport tagjaival Isten gondoskodó szerete-
tével kapcsolatos kételyeit. Õt idézem:

„Azt kérdeztem tõlük: »Honnan tudjátok, hogy Isten veletek van, és megérti
az érzéseiteket?« Hosszú csönd ereszkedett a csoportra. (…) Néhány héttel ké-
sõbb olvastam egy részt Lukács evangéliumából (Lk 24,36–39), mikor Jézus
megjelenik a tanítványoknak. (…) „Miközben ezekrõl beszélgettek, maga Jézus
állt meg közöttük, és így köszöntötte õket: »Békesség nektek!« Azok megretten-
tek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Õ azonban így szólt
hozzájuk: »Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzé-
tek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg és
lássatok.« (…) A keresztény hagyomány feltámadt Ura sérült Isten! (…) Ez a
találkozás a sérült Istennel vált a mozgássérültek felszabadítási teológiájának
forrásává, melyben a cím alá azt írtam: »A sérült Isten«.”12

11 Winowska 1976; 116.
12 Eisland 2001; 10–11.
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Lukács 24,36–39-nek ez az olvasata, amely Jézust sérült Istenként jeleníti meg,
valóban felszabadító hatású, és Eisland ezt nagy erõvel tárja elénk. Ám jó okom
van rá, hogy mélyebben elemezzem ezt a szakaszt és a hozzá kapcsolódó szöve-
geket. Úgy tûnik nekem, mintha Eisland kerülni próbálná, hogy a szöveg szán-
dékára és Sitz im Lebenjére rákérdezzen. Olvasatát úgy tárja elénk, mint amely
szorosan saját helyzetéhez kötõdik, s jóval kevésbé Lukács világához. Az a be-
nyomásom, mintha attól tartana, hogy a szöveg „eredeti intenciójának” kevés köze
van az õ olvasatához. Bár osztom az „eredeti intenció” fogalmával kapcsolatos
kételyeit, úgy gondolom, érdemes megvizsgálnunk a feltámadt Megváltó sérült
testének jelentéseit az Újtestamentum világában. Ez az olvasat elmélyítheti és
gazdagíthatja elsõ kontextuális olvasatunkat.

A feltámadott Úr sebeire vonatkozó fõ szövegek az alábbiak: Lk 24, 36–43; Jn
20, 19–29; Gal 6,17. Már idéztem Lukácsot. A jánosi szöveg kulcsversei: „meg-
mutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat”
(Jn 20,20), és „nyújtsd ide a kezedet és tedd az oldalamra…” (Jn 20,27). A leg-
több exegéta valószínûnek tartja, hogy a lukácsi és a jánosi beszámolók közös
hagyományon alapulnak.13 Ignatius a szmirnaiakhoz írott levelében egy másik
variánst hoz (IgnSmyr 3,1–3), amely látszólag független a kanonikus evangéliu-
mi szövegektõl, s amely Origenész és Jeromos szerint a Zsidók Evangéliumára
vezethetõ vissza.14

Itt egy rövid kitérõre van szükség hermeneutikai módszerünkkel kapcsolat-
ban. Mit vizsgálunk a megjelenéstörténetekben? Hogyan értelmezzük õket?
Wolfhart Pannenberggel egyetértve úgy gondolom, hogy a feltámadás temati-
kájának erõs metaforikus karaktere volt a korai kereszténységben.15 Természe-
tesen nem tudunk a beszámolók mögé látni, tudományosan elemezni a szöve-
gek mögött lévõ eseményt és eredményeinkbõl teológiai következtetéseket le-
vonni. Nem mondhatjuk: „Jézus így és így jelent meg, teste ilyen volt, tehát…”
De a feltámadásról és a feltámadt Krisztus megjelenéseirõl szóló beszámolók-
ból megtudhatjuk, hogyan képzelték el az elsõ keresztények a feltámadást, mit
jelentett számukra a test feltámadása, hogyan talált ebben helyet az emberi test
összetörtsége, s hogyan fejlõdött ez a kép.

A húsvéti narratívák olyan víziót kínálnak nekünk, amelyben Jézus testben
feltámadt, teste ugyanaz, mint korábban, sebesült formában – ám ezek a sebek

13 Fuller 1970; 139–141; Marshall 1978; 901 utalva számos korábbi tudósra.
14 Orig. De princ. Praef. 8. Hier. De viris 16.
15 Pannenberg: Grundzüge der Christologie 1964; 69. 85., összefoglalja Geense 1971; 195.
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nem okoznak neki többé szenvedést, nem állítanak akadályokat az útjába. Épp
ellenkezõleg, képességei felülmúlják bármelyik feltámadás elõtti emberi testét
– meg tud jelenni egy zárt szobában.

A keresztrefeszítés nem csupán fizikai értelemben véve volt kegyetlen kivég-
zési mód, de egyben a totális megszégyenítés eszköze is, a szabad ember méltó-
ságától való megfosztása. Ezek a sebek rosszabbnak számítottak a rabszolgák bé-
lyegénél. Jézus teste azonban, amely szenvedett és megcsúfolták, nem marad a
felejthetõ múltban, nem törlõdik csodás módon, hanem a fájdalom és a szégyen
tûnik el. Így a test, amely szenvedett, nem szégyenletesként jelenik meg elõt-
tünk, hanem mint amit szeret és átölel az Isten.

Hogyan és miért formálták így a feltámadástörténeteket? Miért hangsúlyoz-
za Lukács és János evangéliuma és a mögöttük meghúzódó tradíció Jézus testé-
nek sebesültségét, a kereszt Jézusának és a feltámadás Jézusának identitását? Az
exegéták háromfajta válasza nem esik messze egymástól. Elõször is, lehet ennek
apologetikus oka: semmi csalás, semmi kétely, Jézus maga jelent meg a tanítvá-
nyoknak. Másodszor, még mindig apologetikusan: õ hús-vér ember, nem dé-
mon, hanem a valódi Jézus. Harmadszor, egy korai antidoketista vita húzódhat
meg a beszámolók megfogalmazása mögött: Jézus valóban szenvedett és meg-
halt a kereszten – még a feltámadási narratíva is bizonyítja ezt.16 A fõ evangéliu-
mi üzenet mindhárom esetben szorosan összefonódik a feltámadt Krisztus testi
valójával és testének sebesültségével.

Az Újszövetség szerzõit körülvevõ világban nagyon eltérõ elképzelések éltek
az ember halál utáni sorsát illetõen. Számos vallásban egy lelkekkel benépesített
alvilágot képzeltek el. Más vallásokban, például Egyiptomban, az emberek ab-
ban bíztak, hogy teljesen új testet kapnak majd, amely tökéletes lesz, minden
hibától és sérüléstõl mentes.17 Ugyanez történt a görög hõsökkel, akik az iste-
nek birodalmába kerültek. Egyes kultuszokban a reinkarnáció valamilyen for-
máját feltételezték. Az összes ilyen elképzelés a test és lélek dualizmusán alapul:
az emberi lélek a testtõl függetlenül létezhet, vagy átkerülhet egy másik testbe.
A testi szenvedés semmibevételének és a tökéletes testek imádatának közös gyö-

16 Lásd Perrin 1977; 66–67; Marshall 1978; 900–902; Albertz 1988; 262; de már a patrisztikus kor-
ban: Tertullianus Adv. Marcionem 4,41,8 antidoketista olvasat; IgnSmyrn 3,1 hangsúlyozva, hogy Jé-
zus nem volt démon.

17 Például II. Ramszesz idejében Totemheb így imádkozik Hathor istennõhöz: Biztosítani fogod
számomra a kort, és [biztosítani fogod], hogy békében menjek el, mivel egészséges vagyok (…), mi-
vel szemeim látnak és tagjaim nem sérültek. Te vagy az, aki saját szájával mondta:„Én vagyok a szép
Heli, és alakom […]”. In: Assman 2001; 268. A fenti nem igaz a törpe növésû emberekre, akik külön-
leges megbecsülést élveztek az egyiptomi társadalomban.
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kerei vannak. Krisztus sebesült testben való feltámadása éles ellentétben áll mind-
ezekkel. Ez az elképzelés az Ótestamentum holisztikus antropológiai szemléle-
tén alapult: az emberi lény testben létezõ, nincs külön fogalmuk, amely kizáró-
lag a „lélekre” utalna. Azok a kifejezések, melyeket gyakran léleknek fordítanak,
testi aspektust is tartalmaznak.18 A tény, hogy Jézus különösen kegyetlen és meg-
szégyenítõ módon halt meg, és hogy követõi szerint legyõzte a halált, ezeket a
látens antropológiai elképzeléseket19 tette manifesztté, hozzásegített ahhoz, hogy
egy erõs szimbólumban fogalmazódjanak meg, a dicsõségesen feltámadt testben,
amely magán viseli a szégyenteli halál nyomait.

A feltámadt Krisztusról szóló narratívák olyan szövegek voltak, amelyekben a
korai keresztény feltámadásremények jelentek meg, egyben alapját képezték a
feltámadás általános értelmezésének, majd más kulturális közegekben való új-
raértelmezésének. Pontosan ez történik 1Kor15-ben, ahol Jézus feltámadásának
alapján Pál megpróbál kidolgozni egy elméletet, melyben a fizikai és a spirituá-
lis test identitásának megõrzése mellett alapvetõ különbözõségükre is hangsúlyt
helyez. Ez az õ szemében nem másodlagos kérdés, hanem Krisztus feltámadása
valóságának közvetlen következménye. Az esendõ, fogyatékos test méltósága,
valamint a remény és a feladat, hogy a fogyatékosság okozta szenvedést legyõz-
zük, nem csak azok számára fontos, akik maguk is mozgássérültek: a kérdés
hitünk lényegéhez tartozik.20

Ezek a krisztológiai és eszkatológiai tézisek etikai és ekleziológiai konzekven-
ciákkal járnak. A test, amellyel a keresztség által eggyé leszünk, sérült test (Róm
6,1–14). Jézus sebeit viseljük. „Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert
én Jézus bélyegeit (stigmata) hordozom (bastazw) a testemen!”(Gal 6,17) –
írja Pál. Ezek a szavak crux interpretumként jelennek meg az Újtestamentum
tudományában. A stigmata szónak a következõ olvasatai születtek:21 1. Pál As-
sisi Szent Ferenchez és másokhoz hasonlóan megkapta a stigmákat, azaz Jézus
sebei megjelentek a testén. 2. Pál a damaszkuszi úton történt megtérésekor ma-
radandó sérüléseket szenvedett (szembetegsége?). 3. Krisztus követése során Pált
többször meghurcolták, megsebesült, és ezeket a sebeit nevezi „Krisztussal való
meghalásnak”. 4. Az egyház Jézus testeként részesül a szenvedésben, és Pál szen-

18 Wolf 2001.
19 Ehhez ld. Ebach 2002; 103–106.
20 A krisztológia és az antropológia kapcsolatához itt ld. Althaus 1954; 117–126, illetve az egyház-

atyákat: Ambrose Expositiones in lucam 10,169.
21 Itt a tudományos álláspontok felsorolásánál Mussner áttekintését követem, ld. Mussner 1974;

418–419.
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vedései is ezt jelenítik meg. 5. Pál Krisztus különleges szolgájaként az õ védelme
alatt áll, és a rabszolgákhoz hasonlóan viseli urának bélyegét. 6. Pált megkeresz-
telésekor megjelölték, azt szimbolizálva, hogy „Krisztus rabszolgája” lett.

Az interpretációk nagy részében közös, hogy az igevers elsõ részének kontex-
tusában értelmezik, egyfajta tekintélyalapként – ne okozzatok nekem fájdalmat,
mert én Krisztus szenvedéseiben osztozom, Krisztushoz tartozom. Ez az értel-
mezés nem veszi figyelembe azt a szempontot, hogy lexikális összefüggés van e
vers és a megelõzõ részek között, melyek a kölcsönös szolgálatról és egymás
terheinek viselésérõl szólnak (6,2: !Allhlwn ta barh bastazete). Pál vitatko-
zik azokkal, akik körülmetélkedésre akarják szorítani testvéreiket, hogy azok
feladják a szolidaritást keresztény testvéreikkel más emberek véleménye és meg-
becsülése kedvéért (6,12–13). Az õ válasza azoknak, akiket más keresztények –
itt a galatai pogányok – cserbenhagytak, a keresztény szabadság (5,1–26). Azok
számára, akiknek fontosabb ennek a világnak a megbecsülése a szolidaritásnál,
Pál megfogalmazza, mit jelent egymás hordozása (5,16kk). Szenvedései, sebei
Krisztus sebei. Ez nem jelenti azt, hogy ezek a sebek kevésbé fájdalmasak len-
nének, vagy hogy az embernek lemondóan bele kellene nyugodnia a szenvedés-
be. Épp ellenkezõleg: a testvérek mutassanak még több szolidaritást, és törõdje-
nek még jobban azokkal, akik Krisztus sebeit viselik.

A feltámadt Krisztus sebesült teste szimbólumának jelentõs mondanivalója
van: igent mond a világ által lenézett mozgássérült testekre, de ellenáll a misz-
tifikációnak és a szenvedés felmagasztalásának – Jézus szenvedését nem növel-
nünk, hanem enyhítenünk kell minden eszközünkkel.

Ám az újtestamentumi közösségek feltámadásvíziójának vannak gyengéi.
Ahogy ezt feljebb láttuk, a fogyatékos testet aszexuálisnak, nem nélkülinek szok-
ták tekinteni. A fogyatékos testet nem érintheti meg a másik nemhez tartozó
személyes gyöngédséggel, de akárhány ember megfoghatja, vizsgálhatja mint
egy tárgyat.

A Jézus megjelenéseirõl szóló narratívák és az ezekre való utalások részben
követik ezt a mintát. Bár az evangéliumi szöveg szerint Tamás Jézus felszólítása
ellenére nem érinti meg a sebeit (Jn 20,26–29), a keresztény ikonográfiában gyak-
ran úgy ábrázolják, hogy a keze a feltámadott sebében van. Jézus testét megérint-
hetik és megvizsgálhatják más férfiak (1Jn 1,1). Mikor azonban Jézus egy nõ-
nek jelenik meg, olyan nõnek, aki õt személyesen szereti, õ nem érintheti meg
gyöngéden (Jn 20,17). Ezek a keresztény irodalomban és ikonográfiában gyak-
ran ábrázolt jelenetek ugyanúgy kezelik Jézus testét, ahogy mi kezeljük a sérült
emberek testét. Sõt, a korai keresztény feltámadási remények szerint a feltá-

TANULMÁNYOK



206 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

madottak nem nélküliek (Mk 12,25). Egy mozgássérült ember számára, akit
aszexuálisként kezelnek egész életében, aligha lehet felszabadító a gondolat, hogy
Isten víziójában is hasonló lesz. A korai keresztények képei és képzetei nincse-
nek segítségünkre ezen a ponton. Szükségünk van arra, hogy új képeket teremt-
sünk mozgássérült testvéreinkkel együtt és az irántuk érzett szolidaritás alapján.

Konzekvenciák az egyházi gyakorlatban

Amint ezt láttuk, a mozgássérült emberek elfogadása és szolidáris segítése egye-
nesen következik az evangéliumi szövegbõl. Ennek mind a teológiában, mind
az egyházi gyakorlatban éreztetnie kell hatását. Az egyházaknak tenniük kell, hogy
integrálni tudják a fogyatékkal élõket. Ez csak maguknak a mozgássérülteknek
bevonásával történhet. A diakóniai paradigmának át kell alakulnia, az atyáskodó
„segítésbõl” a független életmód szolidáris támogatása felé. Mi több, mivel a
mozgássérültek a valódi szakértõi ennek a kérdésnek, õk a legalkalmasabbak arra,
hogy megszervezzék és irányítsák az érdekükben kezdeményezett projekteket.

Fontos felismernünk, hogy egy ilyen kirekesztõ világban, mint a miénk, a
konkrét integráció bármilyen formája egyben szimbolikus gesztus is, demonst-
ráció és hitvallás. Bármilyen kis lépés, amely a sérült emberek integrációja ér-
dekében történik, sok ember felfogását befolyásolja az emberi testrõl, az embe-
ri létrõl és a keresztény közösségrõl.

Öt fõ cselekvési területet látok az egyház elõtt: akadálymentes templomok;
integráció és közös oktatás; a mozgássérültek „beleírása” a keresztény narratívákba
és világképbe; fellépés a mozgássérültség okai ellen; és a kérdés képviselete a
közéletben. Bizonyos területeken a folyamat már megkezdõdött, és ezzel kap-
csolatban szeretnék megosztani néhány tapasztalatot. Más területeken csak a
hiányról tudok beszámolni.

1. Akadálymentesítés a templomokban és más egyházi intézményekben: az
egyházi közösségeknek meg kell találniuk a módját, hogy épületeiket akadály-
mentessé tegyék. Ehhez a központi intézményeknek, iskoláknak, irodáknak és
tanszékünknek kell az elsõ lépéseket megtenni. Egész Magyarország területén
számos templomba próbáltam mozgássérültekkel bemenni, és bizonyíthatom,
hogy nagyon kevésben volt ez lehetséges. A felelõsök általában az anyagi forrá-
sok hiányát hozzák fel. Tanszékünkre például az elmúlt évig képtelenség volt
kerekesszékkel bejutni. Azóta a bejárat akadálymentessé vált – ez éves költség-



207

vetésünk 0,8 %-ába került. A teljes körû akadálymentesítés költségvetésünk 4%-
ába kerülne, ez egyelõre túl magas összeg nekünk, vagy fogalmazhatunk úgy is,
hogy a döntéshozók nem tartják elég sürgõsnek a lépést, s nincs is több, mint
egyetlen mozgássérült diákunk. Ördögi körrõl van szó: mivel a megközelíthe-
tetlen templomok kirekesztik a sérült embereket az egyházi közösségekbõl, az
akadálymentesítés szükségessége gyakran nem jelenik meg fontos szempontként
a lelkészek és a gyülekezeti tagok számára.

Nemrégiben a Mevisz kezdeményezésére elindult egy „Templomlépcsõk”
elnevezésû felmérés, amely segítségükre lehet a döntéshozóknak, hogy találkoz-
zanak a mozgássérültek igényeivel. Hatszáz mozgássérültet kérdezünk meg Bu-
dapesten, hogy járnak-e templomba, szeretnének-e járni, és ismernek-e olyan
templomot, amelybe be tudnak jutni. Eredményeinket egy füzetkében szeret-
nénk megjelentetni és eljuttatni a presbitériumok és egyházi tanácsok részére.
A füzet teológiai indoklással, mozgássérültek személyes vallomástételével és prak-
tikus építészeti tanácsokkal járulna hozzá az akadálymentesítés megoldásához.

Az akadálymentesítés valóban költséges dolog. A kerekesszékben ülõ embe-
rek jelenléte pénzbe, idõbe és odafigyelésbe kerül: néha sok embernek kell vá-
rakoznia amiatt, hogy egy mozgássérült is részt vesz a liturgiában. Ám azt gon-
dolom, ez az a pont, ahol valóban szükségünk van a kenózisra: egymás terheit
kell hordozzuk, lassabbakká vagy szegényebbekké kell válnunk ahhoz, hogy
betölthessük missziónkat. Az evangéliumban emberek kibontanak egy háztetõt,
hogy egy mozgássérült Jézus közelébe juthasson. Azt gondolom, mi is lerom-
bolhatunk néhány küszöböt ugyanezzel a céllal. Egy istentisztelen a mozgássé-
rültek hiánya, s nem a jelenléte kell hogy furcsa és felháborító legyen. A kerekes-
székek és fehér botok jelenléte a templomban tisztán és erõteljesen jeleníti meg
eszkatológikus reménységünket. Nélkülük evangéliumunk csonka marad.

2. Integráció és közös tanulás: az akadálymentesítés feltétele a mozgássérül-
tek integrációjának az egyházi élet minden szintjén. De ennél többre van szük-
ség: hívnunk kell a mozgássérülteket gyülekezeteinkbe, segítenünk kell nekik,
hogy leküzdjék szorongásukat, zavarukat, és valódi tagokká váljanak, akik jót és
rosszat megosztanak a többiekkel.

A vallásos nevelés olyan terület, ahol egyházunknak nagy lehetõségei vannak.
A magyar társadalom 3-4%-át kitevõ evangélikus egyház olyan kicsi, hogy a hit-
tanórák általában egyházi épületekben zajlanak, s ide jönnek a gyerekek külön-
bözõ iskolákból. Így ez olyan pont lehet, ahol meg lehet törni a mozgássérült
gyerekek szegregációját. Jelenlétük már önmagában segítené a gyerekeket, hogy
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tanuljanak arról, mi az egyház22 – mindazonáltal szükség van a sérültséggel kap-
csolatos információra és teológiai reflexióra a tananyagban is.

Az ifjúsági csoportokban és a fiatal felnõttek oktatásában szemléletformáló
kampányokra és programokra van szükség, melyeket mozgássérültek szervez-
nek. Fel kell ismernünk: nem csak testileg más embereknek van szükségük szo-
lidaritásra, hanem mi magunk mindannyian segítségre, együttérzésre szoruló
lények vagyunk. Sürgõs szükség van arra, hogy többet tanuljunk a mozgássérül-
tekrõl a teológiai képzés során, s így a lelkészek segíteni tudják ilyen programok
létrejöttét gyülekezeteikben. Itt az idõ, hogy felkérjünk mozgássérülteket litur-
giai feladatokra vagy presbiterségre. Bármily távolinak tûnik most, nagyon vá-
rom azt a napot, mikor egyházunk az elsõ kerekesszékes lelkészt avatja.

Nagy sikerek ezen a területen a Mevisz nyári mozgássérülttáborai. Tizenhá-
rom éve tartunk közös táborokat egészségesek és mozgássérültek számára. Nem
csak a mozgássérültek hálásak ezekért a táborokért, de az egészséges testû fiata-
lok is úgy számolnak be róluk, mint gazdagító, nagy élményrõl, amelynek hatá-
sára fejlõdött világképük és önismeretük. Teológiai hallgatók, akik részt vettek
ilyen táborokban, ma az integratív projektek leglelkesebb támogatói.

Szükségünk van integráló és önálló életet nyújtó közösségekre. Az elsõ típus-
ban mozgássérültek és egészséges testûek együtt élnek családi jellegû közössé-
gekben, és önkéntes alapon segítenek egymásnak. Egy ilyen közösség van létre-
jövõben most Budapesten. Remélem, sok másik fogja követni. A második típus
esetében a mozgássérültek megkapnak minden segítséget önálló életükhöz. Egy
evangélikus mozgássérült férfi fáradságot nem ismerõ munkájának köszönhe-
tõen épült fel a Siló otthon Budapest közelében, és már tíz éve mûködik e sze-
rint a modell szerint.

3. A sérültek beleírása a keresztény narratívákba és a vallásos világképbe: át kell
lépjünk a normalitás mítoszának korlátain, és fel kell fedeznünk a sérültek je-
lenlétét narratíváinkban. Szükségünk van mozgássérültekre a gyermekek Bibliái-
ban ábrázolt tömegben, és mozgássérültekrõl szóló történetekre egyháztörténe-
tünkben. Integratív ikonográfiára van szükség, hogy kifejezhessük és ápolhassuk
integratív víziónkat. Ennél radikálisabb eszközökhöz is nyúlhatunk: ábrázoljuk
Jézust és Istent mozgássérültként, amint osztoznak a leggyengébb elnyomottak
szenvedéseiben.

Eddig kevés dolog történt. A legutóbbi fejlemény egy mozgássérült színházi
csoport megszervezése, amely 2003 Nagyhetén hét faluban és városban fogja

22 A vallásos oktatásba való integrációval kapcsolatban ld. bõvebben Prengel 2002.



209

elõadni a passiótörténetet. Elõadják Jézus szenvedésének és feltámadásának tör-
ténetét, és idézik Ézsaiás szavait: „Nem volt neki szép alakja, (...) Megvetett volt,
és emberektõl elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerõje. Eltakartuk arcun-
kat elõle, megvetett volt, nem törõdtünk vele” (Ézs 53,2–3). Abban bízom, hogy
a mozgássérült Jézus forradalmasító hatással lesz gyülekezeteinkre.

4. Nyilvános felszólalás a mozgássérültek érdekében és velük együtt: a moz-
gássérülteknek nincs szavuk, el vannak némítva. Ügyük másodlagos marad, ér-
dekeiket nagyrészt figyelmen kívül hagyják. Az egyház prófétai küldetésének
része, hogy szót emeljen értük, megfogalmazza szükségüket és képviselje õket.
Amíg az egyház maga keveset tesz a mozgássérültekért, sõt, részt vesz a kirekesz-
tésükben, az érdekükben való nyilvános felszólalás képmutatás volna. De amint
az egyház megnyitja épületeit a tolókocsis emberek és más fogyatékkal élõk szá-
mára, programokba kezd a fogyatékkal élõk integrációjáért és beleírja õket a
narratíváiba, nyomban égetõ szükség lesz arra, hogy az érdekükben felemelje a
szavát. A keresztény egyházaknak, gyengeségeik ellenére, van szavuk, és hatás-
sal vannak a társadalomra. Erõs erkölcsi alapon felszólalhatnak az eugenika gya-
korlata vagy a társadalmi kirekesztés ellen, és holisztikus világszemlélettel való-
di dialógust kezdeményezhetnek nehéz kérdésekrõl. A magyar társadalomnak
tiszta szavakra és valódi kommunikációra van szüksége ezekben a kérdésekben.

5. Fellépés a mozgássérültség okai ellen: sok felnõtt fizikai sérültségéért a tár-
sadalmi igazságtalanság okolható, például a különösen veszélyes munkakörül-
mények vagy a túlterheltség. A mozgássérülten születõ gyermekek gyakran az
anya szegénysége, családon belüli erõszak vagy a nõgyógyász hanyagsága miatt
sérülnek (ez utóbbi szintén lehet az anya szegénységének eredménye). Nincse-
nek pontos statisztikáink ezekrõl, de a mozgássérültekkel dolgozók között is-
mert tény, hogy a roma gyerekek és felnõttek kétszer gyakrabban válnak moz-
gássérültté, mint a fehér magyarok. A sérülés megakadályozása természetesen
nem az egyetlen indítóok, amiért fel kell szólalnunk és tennünk kell a szegény-
ség, az igazságtalan munkakörülmények és a rasszizmus ellen, csak még egy ok,
hogy ezt tegyük. Az egyház támogató közeggé kell hogy váljon a mozgássérül-
tek számára, hogy segítse a mozgássérültség okait és következményeit feltáró
alapos kutatások létrejöttét. Ez nem másodlagos feladata a keresztény közösség-
nek, hanem a küldetés lényegi részéhez tartozik. Nem kevesebbet, hanem Jé-
zus sebeit tudjuk súlyosbítani vagy enyhíteni társadalmi cselekvésünkkel.
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„15Amikor látták József bátyjai, hogy apjuk meghalt, ezt mondták: Hátha József
bosszút forral ellenünk, és visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele szem-
ben elkövettünk! 16Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk
halála elõtt: 17Ezt mondjátok Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitsze-
gését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hit-
szegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmond-
ták neki. 18Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak elõtte és ezt mondták:
Szolgáid vagyunk! 19De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok
én? 20Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy
cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. 21Most hát ne félje-
tek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta õket, és szívhez
szólóan beszélt velük.”

Versrõl versre

15. vers: Figyelemre méltó a bveh;wÒ byviy: kifejezés: Ugyanannak a bwv igének két (hifil)
alakja, elõbb egy infinitivus, majd egy imperfectum-alak. Ez a kifejezés a rossz ér-
telemben vett megfizetés, visszafizetés értelmében használatos, de az igetörzs je-
lentésmezeje magában foglalja a „megtérés, térítés”, illetve a „viszontszolgálat”
értelmet is. Az egész szakaszt jellemzi majd ez a kettõsség: ambivalens értelmû
kifejezések használata a nyelv szintjén is megjeleníti azt a gondolatot, hogy egy
rossz szándékkal elindított, tragikusnak tûnõ esemény Isten akaratából jóvá és
áldássá lehet.

Ugyanakkor textusunk a rosszat sokszorosan, nagyon határozottan néven
nevezi. A h[;r;h;AlK; kifejezés jelentése istentelenség, gonoszság, szerencsétlenség,
csapás (ld. Gen 6,5; Zsolt 107,34; Num 11,15 stb.). A héberben ez a legkeményebb

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap
(Gen 50,15–21)*

IGEHIRDETÉSI ELÕKÉSZÍTÕK

* Lelkipásztor, 2002. Az Ószövetség a szószéken (II).
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szó a rossz megjelölésére (Scharbert 300. o.). Itt nem rossznak tûnõ cselekede-
tekrõl, félreértésekrõl van szó, hanem kõkemény aljasságról.

16. vers: A vers egyfajta feszültségben van a 18.-kal: vajon valóban csak küldöt-
tek útján követik meg a testvérek Józsefet? WWx’yÒw» (hwx Pi Imperf masc Pl 3 + w conse-
cutivum) értelme elsõdlegesen „parancsoltak, üzentek”, de egyesek a „köszön-
tötték” jelentést is elképzelhetõnek tartják – feloldva ezzel az ellentmondást. A
Septuaginta (paregevnonto) és a szír fordítás a „megközelítették” kifejezést hoz-
zák, mely a WvgYw lehetséges héber szövegvariánsra utalhat (Rupert 189. o.). Bár e
variáns valószínûleg az érdes, ellentmondásos szöveg késõbbi kiigazításaként
született, létezése ráirányítja a figyelmet a szöveg említett belsõ ellentmondá-
sára, melyet már az ókori olvasók is észleltek.

A vers fõ kérdése azonban: valóban adott ilyen utasítást Jákob, vagy csak a fi-
vérek próbálnak az õ posztumusz védelmével takarózni? Ha valóban megtörtént
az említett beszélgetés: vajon miért nem ad hírt róla Gen elbeszélése? Ha ha-
zudnak a fivérek, vajon József átlát-e ügyeskedésükön?

17. vers: A ac; oa különösen gazdag értelmû acn ige alakja. Az ige minden jelentése
valamiképpen a szó erejével véghezvitt cselekedetekhez kapcsolódik, jelen eset-
ben a „feltámaszt, felegyenesít, megbocsát” értelem uralkodik.

Preparáció során gondot jelenthet a +]b]YE kifejezés, a sokszorosan rendhagyó
hkb akb ige Qal Imperfectum alakja: sírva fakad. József sírásának többféle okát adták
exegéták: sírhat a testvérek bizalmatlanságán, a szavaik felidézte keserû emléke-
ken, vagy apjuk halálán.

Szembeötlõ a fivérek furcsa érvelése: nem közvetlenül hivatkoznak az õket
Józseffel összefûzõ rokoni kapcsolatra, hanem a család közös Istenére mutatnak.
Ezt értelmezhetjük úgy, hogy tudatában vannak: eljátszották testvéri jogaikat,
lehetséges azonban az is, hogy Gen 50,17 jelenlegi formájában tudatosan tágíta-
ni akarja a szöveg s ezzel a megbocsátás üzenetének horizontját: nem csak a vér-
testvéreknek kell megbocsátaniuk egymásnak, hanem azoknak is, akik egy Isten
szolgái.

A furcsa megfogalmazásnak még egy hozadéka van: a családi, háztartási viszo-
nyokat, s istenkapcsolatot kifejezõ szavak bõsége. Ez egész szakaszunkra nézve
igaz és meghatározó is: a szereplõk viszonyaikban mint apa, testvér, gyermek
jelennek meg, s ezeknek a viszonyoknak az újraértelmezésével küzdenek.
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18. vers: Már az elõzõ versben imádságos hangon szólalnak meg a fivérek. Itt
cselekvésük is az Istenhez forduló emberé: az arcra borulás Istennek kijáró tisz-
telet kifejezõdése (ld. Lev 9,24; Num 16,22; Bír 13,20; 1Kir 18,39). Ebben a jele-
netben még egyszer beteljesedik.

19. vers: József reakciója tehát nem csak a fivérek szavaira, hanem egész attitûd-
jükre reagál: „Talán Isten helyében, rangjában, pozíciójában (tjth) vagyok én?”
Szavai Jákob kitörését visszhangozzák, aki „haragra gerjedt Ráhel ellen, és így
szólt: Talán Isten vagyok én, aki megtagadja tõled a méh gyümölcsét?” (Gen 30,2)
A mi szemünkben egészen különbözõ problémákról van szó: ott a mindenha-
tóságról, itt az ítélkezésrõl, ott képességek, itt jog határairól. A megfogalmazásbeli
azonosság azonban azt sejteti, hogy a szerkesztõ szemében a két helyzet valami-
képpen azonos: az igaz ember tudja, hogy sem életet adni, sem elvenni nem az
õ dolga, a család és a választott nép fennmaradásának nem ura, csak sáfára.

20. vers: József válaszának 19b-beli elsõ részében elutasítja a helyzetnek a fivérek
félelmei szerinti értelmezését: nem Isten õ, hogy megbüntesse a vétket, vagy
kegyelmet gyakoroljon. A 20. vers tartalmazza József saját értelmezését: min-
den, ami történt, Isten akaratából jóra fordult. Nincs tehát ok a bosszúvágyra,
hiszen még a fivérek gonoszsága is a jó eszközévé lett az Isten kezében. Ezt húzza
alá a bvh ige ambivalens értelmére alapozott szójáték: „Ti rosszat terveztetek, ko-
holtatok ellenem, de Isten jóra tervezte azt.” Az új magyar fordítás kiemelkedõ-
en szerencsés, természetes szöveget hoz létre, de reprodukálja a szójátékot: „ti
rosszat terveztetek – Isten terve jóra fordította”.

A vers második fele Isten cselekvését írja le: teremtõ módon cselekedett (hc[),
hogy sok népet éltessen (hyh Hitp Inf). Kérdés, kik értendõk itt a br;A![ „sok nép”
alatt: csak Jákob családja, az egyiptomiak is vagy talán mindazok, akik Egyiptom-
ban élelmiszert vehettek? Csak a hétévi ételrõl van itt szó? Vagy arról is, hogy a
fivérek rosszindulatát Isten az Ábrahámnak adott ígéret szolgálatába állítja: az így
megmentett család által nyer áldást a föld minden népe? Az igenévi szerkezet
nem lezárt múltra utal, nem már befejezõdött cselekvésre, inkább olyasmire,
aminek beteljesedése folyamatban van: sok nép életét menti meg Isten a testvé-
rek gonosz tervét jóra fordítva.

21. vers: lKel]k’a} a lwk ige Pilpél imperfectuma, jelentése: „felállítalak, felsegítelek”, s
ennek elvont kiterjesztéseképpen: „életben tartalak, eltartalak, gondoskodom
rólad” (lásd például Zsolt 41,11 Deut 22,4). József Isten mûvében, életadó cselek-
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vésében vesz részt. A Septuaginta a szavak megválasztásával is fokozza a kapcso-
latot: 20b-ben és 21-ben egyaránt a diatrafwÖ ige szerepel: Isten gondoskodik a
népekrõl, József a testvéreirõl és az õ kisgyermekeikrõl.

A fivérek körülményes óvatossággal, hírvivõk által, apjuk tekintélye mögé
rejtõzve közelítették meg Józsefet. József ezzel ellentétben egyenesen hozzájuk
szól, „beszél a szívükhöz”, hangsúlyozza a szöveg. A félelem és bûntudat elsze-
mélytelenít, a megbocsátás azonban mindig személyes odafordulás.

Forráskritika, szövegösszefüggés, teológiai hangsúlyok

A szakasz forráskritikai szempontból igencsak vitatott. Egyes kutatók a 16. és 18.
vers közti, már említett feszültség nyomán próbálkoznak a különféle anyagok
elkülönítésével. Legtöbbször E-nek tulajdonítják a 15–17. és 19–20. verseket, J-
nek a maradékot (Rupert 192. o.). Mások a szakasz egészét egy késõi szerkesztõ
munkájának vélik, mely tartalmában a 45. fejezet kibékülési jelenetére, illetve a
bölcsességirodalomból vett megfogalmazásokra alapoz (Westermann, idézi Schmidt
213. o.). A forráskritikai megközelítés tehát ennek a szakasznak az esetében ke-
vés biztos eredménnyel, teológiailag értelmezhetõ észrevétellel kecsegtet. An-
nál gyümölcsözõbb annak megértése, milyen szerepet játszik ez a textus a tágabb
irodalmi összefüggésben, milyen szándékkal helyezte ide az elbeszélés szer-
kesztõje.

A József-elbeszélés drámai csúcspontja kétségtelenül a testvérek kibékülésé-
nek jelenete a 45. fejezetben. Ezt követi a Jákob családjának Egyiptomba költö-
zését leíró 45–46. fejezet, mely szükséges átvezetés az Exodus felé. Ezt követi az
õsatyák történetén végighúzódó apai áldás téma lezáródása. Itt igen korai, való-
színûleg kihagyhatatlan anyagokat építettek az elbeszélésbe a hajdani szerkesz-
tõk. Végül Jákob, majd József halálának és temetésének történetét olvashatjuk.
Ez a sokféle elbeszélõ anyag azonban elterelheti a figyelmet a lényegrõl. Ezért
szükséges itt 50,15–21, mely még egyszer hangsúlyozza: nem a kényelmes egyip-
tomi élet, sem Jákob halála, de még csak nem is az áldások átadása jelentik a
konfliktus feloldását, hanem a megbocsátás és kiengesztelõdés, a nemzedékek
óta ellentétekkel küszködõ család megbékélése.

József szavai – „ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította
azt” – nem csak Jákob fiai számára értelmezik újra mindazt, ami Józsefet érte:
az olvasó is ilyen fényben láthatja az egész történetet. A megbékélés, a történtek
újraértelmezése még nagyobb távlatot nyer, mint 45,5–7-ben: ezek a szavak,
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Mózes elsõ könyvének utolsó fejezetében, értelmezését adják az õsatyák min-
den viszontagságának, sõt az õstörténetnek is. Pontosan ez az a séma, melyet az
Õstörténetben ismétlõdni láttunk: az ember rosszat tervez – ruhát akar magá-
nak, függetlenséget, égre törõ tornyot –, de Isten maga kezd új meg új módon
cselekedni az emberért, és új terveibe beleépíti még azt a rosszat is, amit az
emberek tettek. Bõrruhát készít nekik, szabadságot ad nekik az Édenen kívül,
nyelvekkel ajándékozza meg az emberiséget, kiválaszt egy családot, hogy általa a
föld minden népe áldást nyerjen (12,3). Itt nyer értelmet a 20. vers utolsó tag-
mondata: a „sok nép” életének megmentése még folyamatban van. A jó, amit
Isten az emberek rossz terveibõl kihoz, még nem teljesült be egészen.

Egyes magyarázók feleslegesnek tartják a testvérek másodszori bocsánatké-
rését, azonban annak hátterén, amit a korabeli családi viszonyokról tudunk, van
létjogosultsága a kérésüknek. Az ókori mediterrán világban az apa halála után
vagy több különálló gazdasági egységre oszlik szét a család, vagy együttmaradnak
a fiak, s az elsõszülött fiú lesz a családfõ, az õ felelõssége a családtagok eltartása,
s az igazságos rend megõrzése. A testvérek tehát gesztusukkal elismerik József
elsõszülötti, családfõi státusát, s egyben kérik, hogy az életközösséget ne bont-
sa fel, ne „vegye le a kezét” róluk. Sõt, elfogadnának egy alacsonyabb státust is,
a háztartásfõhöz tartozó, védelme alatt álló, de mélyen alárendelt – szabad – szol-
gákét. József pedig valóban új vállalást tesz, amikor vállalja az elsõszülött fele-
lõsségét bátyjaiért. Akik valamikor megtagadták a vele való testvéri közösséget,
és rabszolgává tették õt, azokat most testvéreinek nyilvánítja. (A narráció tá-
mogatja ezt, hiszen mint „testvéreire” utal rájuk még leggonoszabb tetteik ide-
jén is.)

A textusunkat uraló család-szókincs magában rejti azonban a félreértelmezés
veszélyét is: könnyen azt hihetjük, itt kizárólag individuáletikai kérdésekrõl,
mégpedig családon belüli konfliktusokról van szó. Pedig amikor József törté-
netébõl a Tóra része lett, már távoli múltnak számított az az idõ, amikor ugyan-
azon Isten szolgái közeli rokonok is voltak. József története azonban a kiengesz-
telõdést hivatott szolgálni.

A József-történet gondolatvilága a bölcsességirodalmi tradícióhoz is kapcso-
lódik. József a bölcs ember típusa. A kettõs indoklás, amellyel testvérei félelme-
it eloszlatja, a bölcs mondásokat visszhangozza: „Az embernek az értelme terveli
ki útját, de az ÚR irányítja járását” (Péld 16,9, ld. még Péld 16,1; 19,21; 20,24).
„Ne mondd: Ahogy õ bánt velem, én is úgy bánok vele, megfizetek mindenki-
nek cselekedete szerint!” (Péld 24,29, ld. még Péld 20,22, Sir 28,2–3). Ezeken a
mondásokon keresztül még pontosabban megérthetjük textusunk logikáját: a
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bölcs ember, aki Isten uralma alatt tudja a maga és mások életét, az tud megbo-
csátani. És fordítva: ha vágyakozunk megbocsátani, a sorsunkra vigyázó Isten
iránti bizalom adhat erõt és teret erre.

Egy intertextuális kapcsolat: Lk 15,11–32

A lukácsi elbeszélés több szinten is kapcsolódik a József-történethez. Az elsõ
azonosság a családi kapcsolatokra utaló szavak sokasága. Lk 15,11–32-ben is az
apa, fiú, testvér szavak teremtik meg az elbeszélés terét, és rajzolják ki feszült-
ségvonalait. (Az idõsebb fiú például így utal öccsére: „ez a fiad”, míg az apa: „test-
véred”.) Mindkét történetben a testvérféltékenység és az aggódó, gondoskodó
szeretet ereje mérõdik össze. Egyértelmûen irodalmi függés áll fenn a két „szol-
gának ajánlkozás” között is. A fentieknél mélyebb teológiai kapcsolatot jelent,
hogy mindkét történet a maga módján hangsúlyozza: a büntetés vagy megbo-
csátás Isten joga. Az egyik testvér nem taszíthatja el a másikat büntetésképpen.
S ahogyan Gen egy újrakezdõ, az emberek érdekében fáradhatatlanul próbálko-
zó Isten képét festi elénk, úgy a jézusi példázat is Isten újrakezdésérõl tanúskodik.

A szószék felé

Egy többszereplõs elbeszélés mint textus mindig tág teret nyit meg az igehirde-
tés elõtt. Ez a szövegrész lehetõséget ad arra, hogy a megbántott, sebeket hor-
dozó emberre és a megbocsátás lehetõségére összpontosítsunk. Lehetõséget ad
arra is, hogy a bocsánatkérés és a bocsánat elfogadásának dinamikájáról prédi-
káljunk. Vagy kombinálhatjuk a kettõt, akár egyszerre követve végig a megbo-
csátás folyamatán megbocsátót és bocsánatkérõt, akár külön-külön véve õket
szemügyre. (Döntésünk attól is függhet, hogy hogyan közelítettük meg a 21.
vasárnap témáját és igéjét, az Isten elõtti bûnbánatra hegyeztük ki, vagy beszél-
tünk a felebarátainkkal szemben érzett bûn tudatáról is.)

Három olyan motívumot látok történetünkben, melyek a megbocsátással
kapcsolatos megfontolásainkból gyakran kimaradnak. Az elsõ az, hogy bocsánat-
kérés és megbocsátás nem légüres térben történik: a testvérek függenek József-
tõl, elutasítása az éhhalálukat is jelentheti. Ilyen kényszerek között próbálnak
mégis hiteles és õszinte bocsánatkérést megfogalmazni, s ilyen háttéren kell
Józsefnek bíznia szavaik komolyságában. A legtöbb bocsánatkérést mi sem egyen-
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rangú, tõlünk független, távoli ismerõsöknek kell elmondjuk, hanem olyasva-
lakinek, akire rászorulunk, vagy akivel – ha megbocsátunk, ha nem – napról napra
együtt vagyunk. S ilyen helyzetekben kell megbocsátanunk. Igaz ez individuá-
lis szinten, de igaz társadalmi, világpolitikai téren is: szorongató szükségünk van
a kiengesztelõdésre – miközben viszonyainkat régi és új egyenlõtlenségek teszik
sokszorosan aszimmetrikussá.

A másik fontos motívum József sírása. A megbocsátás folyamatában József
kimutatja a fájdalmát, gyengeségét, azt, hogy õ is rászorult a kiengesztelõdésre,
testvéreinek szeretetére. A megbocsátás nem vihetõ végig az erõ pozíciójából,
aki megbocsát, fel- és elismeri sebezhetõségét – s ilyen értelemben is kenotikus
aktus.

A harmadik fontos elem a múlt újraértelmezése. A kiengesztelõdés azt is je-
lenti, hogy kilépünk megszokott, kényelmesnek tûnõ áldozatszerepünkbõl; hogy
az eseménysort, melyet elidegenített tõlünk az átélt rossz, visszaépítjük, bele-
dolgozzuk az élettörténetünkbe, a kapcsolataink történetébe. Figyeljük meg, hogy
amikor megbocsátunk, hányszor elmeséljük magunknak vagy másoknak is az
eseményeket, hogyan keressük a történtek elfogadást segítõ új interpretációját!
A kölcsönös kiengesztelõdés pedig úgy következik be, hogy a történteket közö-
sen értelmezzük újra, építjük be a kapcsolat történetébe.

Ha a bocsánatkérésre tesszük a hangsúlyt, beleütközünk egy problémába,
amely textusunk spektrumán kívül esik: mi a teendõ, ha nem hisznek õszinte-
ségünkben, ha nehezen megfogalmazott, remegõ bocsánatkérésünket elutasí-
tással fogadják? Hogyan viseljük el ezt a helyzetet, anélkül, hogy kegyes fensõbb-
ségtudatot építenénk ki magunkban, vagy újabb ellenségeskedésbe csúsznánk?

Mindenképpen igehirdetésünk központjába kerül a megbocsátás józsefi in-
doklása. Itt el kell kerülnünk egy csapdát: nem szabad azt az olcsó vigaszt su-
gallnunk, hogy minden rossz, bántás, sérelem, ami csak ér bennünket, valami
égi automatizmusnak köszönhetõen javunkra válik. Ez egyszerûen nem igaz,
tapasztaljuk napról napra. Az ellenünk elkövetett gonosz tettek, embertelensé-
gek, a felénk megnyilvánuló közöny vagy rosszindulat rombolják testünket-lel-
künket, veszélyeztetnek bennünket, s az ejtett sebeket hosszan hordozzuk. Nem
azért kell megbocsátanunk, mert az isteni kegyelem valamiféle titkos védõpajzzsal
látna el bennünket, melyrõl lepattan a rossz. Még kevésbé van arról szó, hogy az
ellenünk elkövetett rossz isteni akarat, egy javunkat szolgáló terv része lenne. De
nem is errõl szól textusunk. A testvérek gonoszsága ellentétes volt Isten akara-
tával. De az õ ereje, segítsége által, rá figyelve jóra fordítható még az ellenünk
elkövetett rossz is. József helyzete viszonylag egyszerû: õ a megbocsátó szavakat
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a történet egyértelmû jóra fordulása után mondja ki. A textus mégis olyanok-
hoz szól, akik még nyögik a rossz következményeit, és így próbálnak megbo-
csátani az õket megbántóknak. A történet erõs bizakodást akar ébreszteni a hall-
gatóban: Isten segítségével jóvá alakítható az ellenünk elkövetett rossz. Ha pe-
dig vétkeink, másokat máig nyomorító szeretetlen tetteink emléke nyom, ez a
történet a remény jele: a rossz, amit elkövettünk, Isten kegyelme által, s azzal
együtt munkálkodva jóvá alakítható.

Vázlatok

I. A megbocsátó oldaláról (József szempontjából olvasva a történetet):
1) Megbocsátás és kiengesztelõdés – mennyire szükség van rá körülöttünk,

mennyire rászorulunk;
2) a megbocsátás folyamata, a három motívum részletezve, átgondolva;
3) Isten az, aki

a) erõt ad, vágyat ébreszt a megbocsátásra;
b) teret ad az újraértelmezésre, bizalmat, reményt, hogy jóra fordítható a rossz;
c) utat mutat a megbocsátás felé (Lk 17, Isten megbocsátása, Krisztus).

Éneknek javaslom a 365-öst: Jézusunk, kérünk, szenteld meg lelkünket, hogy megbo-
csássuk mi is a bûnöket…

II. A bocsánatkérõ oldaláról (a fivérek szempontját figyelve):
1) A bocsánatkérés akadályai: hatalmi viszonyok, félelem, hogy õszintétlennek

tûnünk, sértettségek láncolata;
2) bocsánatkérés és megbocsátás önmagunknak;
3) Isten újrakezdi velünk, emberekkel. Erõt ad, hogy kitartóan és gyengéden

megkövessük azt, akit megbántottunk. Remény: segítségével gyógyíthatóvá
lesz a seb, amit mi nem tudunk beforrasztani.

III. A gyónási kérdéseket követve is végiggondolhatjuk textusunkat – különö-
sen, ha úrvacsorára is sor kerül az istentisztelet keretében.
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Böjt 4. vasárnapja (Ézs 58,6–12)*
„6Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bûnösen fölrakott bilincseket,
kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz
minden jármot! 7Oszd meg kenyeredet az éhezõvel, vidd be házadba a szegény
bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elõl! 8Ak-
kor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazsá-
god jár elõtted, és az ÚR dicsõsége lesz mögötted. 9Ha segítségül hívod az URat,
õ válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jár-
mot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, 10ha kenyeret adsz az éhe-
zõnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és
homályod olyan lesz, mint a déli napfény. 11Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár
földön is jól tart téged. Csontjaidat megerõsíti, olyan leszel, mint a jól öntözött
kert, mint a forrás, amelybõl nem fogy ki a víz. 12Fölépítik fiaid az õsi romokat,
falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki
romokat tesz újra lakhatóvá.”

* Lelkipásztor, 2001. Az Ószövetség a szószéken (I).
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Történeti és irodalmi kontextus

Alapigénk Harmadik, avagy Tritoézsaiás próféciája. Mint tudjuk, az õsi Izrael
prófétáinak egy része (például Jeremiás) saját neve alatt hagyta ránk prófétai igéit.
Más próféták névtelenek maradtak, s csak a rájuk bízott igéket hagyták az utó-
korra (például „Malakiás”). Ismét mások egy korábbi nemzedékhez tartozó, is-
kolaalapító próféta tekintélye alá helyezték a késõbbi idõkben született igéket.
Ézsaiás könyvében az elsõ rész (1–39. fejezet) anyaga a próféta élettörténetével
együtt hagyományozódott ránk. A második rész (40–55. fejezet) egy világosan
kirajzolódó karakterû fogság korabeli próféta igéit tartalmazza. Deutero-Ézsaiás
teológiai újításra bátor, reményt hozó próféta, akit Izrael történelme egyik leg-
mélyebb pontján hívott el az Úr. Névtelen marad, csendben elrejti életmûvét a
történeti Ézsaiás könyvének végén. A tritoézsaiási anyag (56–65. fejezet) mögött
nem sejlik fel egy hasonlóan egységes arc, inkább Deuteroézsaiás iskolájának
következõ, már a fogságból hazatért nemzedékének tulajdoníthatjuk, egy isme-
retlen prófétai közösségnek, mely ismeri, gyakran idézi és újrafogalmazza a ko-
rábbi korok igéit. Az is lehetséges, sõt valószínû, hogy e prófétai körben pró-
fétanõk is jelen voltak – sejteti ezt például 66,7kk képanyaga, de Neh 5,1 is. Ez is
oka lehet annak, hogy ezek az igék a próféta neve nélkül lettek örökségünkké.

A tritoézsaiási próféciák kora a fogságból való hazatérés elsõ hulláma (Kr. e.
538) és a templom felépülése (Kr. e. 515) közti nehéz idõszakra esik, az 58. fe-
jezet anyaga legvalószínûbben 538–528-ra tehetõ. Ebben az idõben a júdabeliek
közt egyre mélyülõ társadalmi szakadékok alakultak ki. A gyengébb anyagi hely-
zetûek, a nagy családot eltartók a súlyos adók és az éhínségek miatt egyre mé-
lyebb szegénységbe csúsztak, kölcsönöket kényszerültek felvenni gazdagabb
honfitársaiktól. Az egyre növekvõ terheket nem tudták megfizetni, így elvesz-
tették földjeiket és maradék vagyontárgyaikat. Végül családjuk tagjait is „lefog-
lalták” adósságaik fejében, ahogy azt Neh 5,1–5-ben felpanaszolják: „És bár a mi
testünk éppen olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint
az õ fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is
már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezõnk és szõlõnk
már a másé.” (Neh 5,5) Azok, akik adósrabszolgává váltak, testi-lelki kizsákmá-
nyolás tárgyaivá lettek, az új tulajdonos gazdasági érdekeinek vagy szexuális kí-
vánságainak kiszolgálójává. Mindez, hangsúlyozzuk, nem néhány család egyéni
balszerencséje volt: a szegény nép egésze jutott adósrabszolgaságra.

Ugyanakkor a fogság óta a nép minden évben többször nagy, közös böjtben
fordult Istenhez. Zak 8,19k alapján négy ilyen böjtnapra következtethetünk.

TANULMÁNYOK



222 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

A tizedik hónap tizedik napján Jeruzsálem megszállásának kezdetére (2Kir 25,1),
a negyedik hónap kilencedik napján Jeruzsálem bevételére (Jer 39,2) emlékez-
tek, az ötödik hónap hetedik napján a Templom lerombolására (2Kir 25,8kk), a
hetedik hónapban Gedaljá meggyilkolására (2Kir 25,25). A böjtnapok az össz-
nemzeti gyász jegyében teltek. A nép egészének kellett együtt böjtölnie, gyászol-
nia s Isten bocsánatáért fohászkodnia, nyilvános, közös imádságokban. Azon-
ban, mint látni fogjuk, a nép kettészakadása tehetõsekre és adósrabszolgákra le-
hetetlenné és nevetségessé tette a közös böjtöt: egyesek saját elhatározásukból
vonhatták meg maguktól négy napra az ételt, mások mindennap éheztek. A tel-
jes böjt amúgy is lehetetlen elvárás a szünet nélkül dolgoztatott (Ézs 58,3) rab-
szolgák számára.

Tritoézsaiás két nagy erejû prófétai beszéde kapcsolódik szorosan a böjtna-
pokhoz. A 61. fejezetben „megvigasztal minden gyászolót” (61,2), Isten kegyel-
mét, irgalmát hirdeti a szegények, megalázottak, adósrabszolgaságba döntöttek
felé. Az 58. fejezet elsõdleges címzettjei a tehetõsek. Feléjük másképpen szólal
meg az isteni üzenet: a kegyelem és szabadulás idejének eljöveteléhez az õ meg-
térésükre, cselekedeteik megváltozására is szükség van. A két próféciát szoros
lexikális és fogalmi utalások teszik egy igehirdetéspárrá.

Minden kommentátor egy egységnek látja az 58. fejezet 1–12. verseit. Azo-
nos metrum (3+3), azonos gondolatvilág, belsõ utalások fûzik eggyé a szakaszt.
A 13–14. vers státusa vitatott. Egyesek szerint késõbbi hozzáfûzés, mások (pl.
Buttick) a gondolatmenet logikus folytatását látják benne. Ezek a versek az igaz
böjt követelményeirõl a szombatév és a nagy Jubileum-év meghirdetésére vál-
tanak; az exodusterminológia helyett a teremtés – s a teremtés hetedik napjának
ünnepi nyugalma felõl közelítik meg az igazságosság és üdv összefüggéseit. Ez,
mint látni fogjuk, 1–12 perspektívájának végsõ kitágítása: nem csak a szabadítás
mûvében, de a teremtést lezáró ünnepi nyugalom megteremtésében is társul hívja
az Úr a júdabelieket.

A szakasz egészére jellemzõ, hogy korábbi prófétai igéket formál át, kommen-
tál. Az elsõ vers Hós 8,1 és Mik 3,8 kombinációjából született, míg 8b egy deutero-
ézsaiási vers újraírása. Van, aki ezt „epigonizmusként” értelmezi (Fohrer, 208. o.).
Az én olvasatomban másról van szó: Tritoézsaiás tudatosan épít a már ismert
próféciákra, és azoknak mai, aktuális követelményeit tárja a nép elé. Azt mondja
el, hogy Hóseás vagy Mikeás szavai ma is igazak, Isten szól, válaszol általuk is a
nép böjtbeli fohászkodására – de válasza valódi megújulást igényel.
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Versrõl versre

A hatodik versben a bûnösen felrakott bilincsek leoldására hívja a próféta a böjtö-
lõket. A hf;/m az iga kampója, az igavonó állatot kétoldalról szorító része. A Trito-
ézsaiás korában már meglévõ, õsinek számító igék az Izraelt elnyomó idegen
népekre, idegen uralkodók erõszakos uralmára alkalmazták ezt a képet (Lev 26,13;
Jer 27,2 28,10–13). Tritoézsaiás azonban azt mondja: ma elsõdlegesen a nép maga,
annak hatalmasai azok, akik rabigába hajtják Izraelt. Súlyos vád: ami a fáraó volt
Mózes idejében, azzá lettek ma a nép hatalmasai. Ugyanakkor az egyiptomi fog-
ság idején az Úr törte össze a jármot, mely szolgává tette a népet, de ma a gazda-
gok és befolyásosak kezében a döntés: részt vesznek-e ebben a munkában, elin-
dítói lesznek-e a szabadulásnak? A Septuaginta még élesebbé teszi a vers szociá-
lis tartalmát: az „igazságtalan szerzõdések igájáról” beszél, melyek rabbá teszik a
népet.

A hetedik versben világossá válik: az igaz, Istennek tetszõ böjt is lemondást je-
lent. Nem a feleslegébõl kell adjon, akinek van, hanem a saját kenyerét kell
megtörje az éhezõvel, a saját házába kell bevigye a bujdosót. Új fordításunk és a
Károli egyaránt pontosan adja vissza a megfogalmazás értelmét: nem egyszerûen
a hajléktalanról van itt szó, hanem a bujdosóról, az igazságtalanság áldozatáról.

„Ne zárkózz el testvéred elõl” – szó szerint: húsod elõl. Ugyanazt a szót (rcb)
és ugyanazt az érvet találjuk itt, mint a fent idézett nehemiási versben. Ne zár-
kózz el attól, akivel egy testbõl való vagy, akivel egy testhez tartozol! A nép szo-
lidaritástudatát akarja a próféta helyreállítani: emlékezzetek, hogy egy testbõl
valók vagyunk, egy testhez tartozunk – micsoda botrány és képtelenség hát, hogy
egyesek rabszolgáikká tesznek másokat, hogy egyesek éheznek, míg mások bõ-
ségben élhetnek?

Nagyon konkrétan, pontosan fogalmaz Tritoézsaiás mind a bûnök (3–4. vers),
mind a sürgetõ tennivalók terén. Nem ragad meg az általánosságoknál, tárgy-
szerû társadalompolitikai kérdésekrõl, a kiszolgáltatottak szenvedésének okai-
ról szól Isten nevében. Ez bátorítás lehet a ma igehirdetõjének is: beszéljünk egye-
nesen, arról, amit mindannyian érzékelünk, de csak az Ige fényében merünk
igazán átgondolni.

A nyolcadik vers Isten ígéretének meghirdetése: fény és gyógyulás, védelem, a
nép egybegyûjtése. Az utolsó sorpár Ézs 52,12-t idézi és formálja át: „az ÚR jár
elõttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is”. Az „ÚR”, az Isten kimondhatatlan
neve helyett azonban, mintegy szinonimaként, az igazság áll, a törvényesség,
igazságosság, gyõzelemre jutó jóság. (A Septuaginta dikaiosunh-nek fordítja a
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kifejezést, ismét egyértelmûvé téve az ige szociális tartalmát.) Egy karaván ké-
pét rajzolja meg Tritoézsaiás, egy karavánét, melynek elõvédje az igazságosság,
hátvédje, pásztorolója, összegyûjtõje az ÚR dicsõsége.

A kilencedik vers elsõ fele visszautal a 58,3 kérdésére: ha majd igazán böjtölünk,
akkor hallgat meg az Úr, akkor azonban minden fohászkodásunkra felelni fog.
A vers második fele ismét az igaz böjtrõl beszél. Egyes exegéták átrendezik a
szöveget olyan módon, hogy a „ha majd” buzdítás és az „akkor” ígéretek ne
keveredjenek: elõbb az intés, utána a beteljesedés képei. Ez azonban a szöveg
költõi ritmusa iránti érzéketlenség: az ígéret képei szándékosan váltakoznak itt
a hívással. (Hasonló, palindrom szerkezetû mondatokat találunk például az 52,6
és 65,1 versben.)

Az „ujjal mutogatás, ujj kinyújtása”, illetve az „álnok beszéd” többféleképpen
értelmezhetõ. Egyesek szerint az ujj kinyújtása a környékbeli népeknél fondor-
latot, szerencsétlenséget hozó varázslatot jelent, míg a hamis beszéd hamis pró-
féciára, veszekedésre utal. A jelen szövegösszefüggésben valószínûbbnek tûnik
számomra az az értelmezés, hogy itt kiközösítõ rágalmakról van szó, melyekkel
a gazdagok a nincstelenek nyomorát megmagyarázták: aki szegény, az bizonyo-
san bûnös is, maga oka a nyomorúságának. Neh 5 megfogalmazásai is egyértel-
mûen ez ellen lépnek fel, amikor a szegénység valódi okát feltárják. Ameddig a
más nyomorúságát álnok beszéddel, hazug okok keresésével tesszük elfogadha-
tóvá, addig bezárjuk elõtte a szívünket, és nem kezdhetjük meg az igaz böjtöt.

A tizedik vers elsõ sora több értelmezést tesz lehetõvé. A maszoréta szöveg szó
szerinti fordítása: „ha kimegy az éhezõnek a te lelked (*v,p]n»)” lenne. A Targum, a
Vulgata, Luther, a Revised Standard Version és mások úgy fordítják: „ha hagyod, hogy
az éhezõ szívedhez érjen”, „ha megindul a szíved az éhezõért”. Ha tehát nem
beszélsz álnokul a szegényrõl, hanem lelked kitárod elõtte, és megsegíted, ak-
kor felragyog a sötétben világosságod. Mások (New English Bible, Hurowitz, Bodrog
és a mi jelenlegi protestáns fordításunk is) a `pn szó egy ritka értelmét látják itt:
saját életed, megélhetésed, amire neked is szükséged van. Képi nyelvet használ-
va: kenyered. A Septuaginta kombinálja a két lehetõséget: dwj peinwnti ton arton
ek yuchj sou , lelkedbõl kenyeret adsz az éhezõnek. Lehetséges, hogy az LXX
fordítása mögött egy teljesebb szövegvariáns áll, de az is lehet, hogy a héber ere-
deti kettõs értelmének gazdagságát próbálta így visszaadni az ókori fordító.

Ha a nyomorultat jól tartod – azaz megelégíted, betöltöd, megörvendezte-
ted –, akkor felragyog sötétségben a világosságod, mint a teremtés elsõ napján,
és homályod olyan lesz, mint a déli nap, mint amikor Isten sötétséget borított
Egyiptomra, de ahol Izrael fiai laktak, ott mindenütt világos volt (Ex 10,23).
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A tizenegyedik vers szavai szerint az ÚR vezeti majd népét szüntelen, s jól tartja
õt, lelkét (`pn) száraz földön is (t/jx;j]x’ hapax legom. jelentése valószínûleg szá-
raz, kiégett vidék). Ugyanazt a kifejezést találjuk itt, mint az elõzõ versben: amit
a tehetõsek elkezdenek a szegény megelégítésével, jóltartásával, azt fogja az ÚR
teljességre vinni az egész népen. A pusztai vándorlás képeivel találkozunk, mégis
egyértelmû: nem más helyre, más földre kell elmennie a népnek, hanem más
rendet kell megvalósítania itt, ahol van, s akkor Istennek a pusztában megtapasz-
talt vezetése és gondoskodása lesz az osztályrésze.

Csontjaidat megerõsíti: az én stabilitásáról, az ember belsõ erejének feltáma-
dásáról szól ez a számunkra sem idegen kép. Ellentétét megtaláljuk számos zsol-
tárversben (például Zsolt 22,15; 31,11; 42,11 Péld 17,22). Az öntözött kert és a
ki nem apadó forrás képe Júdea éghajlatának ismeretében lesz igazán beszédes-
sé: a folyamatos vízhiány közepette olyan kert leszel, mely bõvölködik a vízben,
forrás, melyet nem hagy cserben, nem csal meg a víz, nem idõszakos patak te-
hát, hanem az élet helye, táplálója.

A tizenkettedik vers maszoréta szövege furcsa, ügyetlen sorral indít: „fölépítik a
tõled jövõk …”. A „fiaid” fordítás egy lehetséges szövegkritikai korrekción ala-
pul, a legtöbb kommentár ezt a megoldást követi. Az itt megfogalmazott ígéret
szinte azonos 61,4 szavaival: az újjáépülés immár közös reménysége nincstelen-
nek és gazdagnak. Az utolsó sor az „ösvények helyreállításáról” szól. Értelme-
zése bizonytalan: lehetséges, hogy a rések, a romfalakon keletkezett hasadékok
és ösvények eltüntetésérõl, befalazásáról szól, de az is lehet – ahogyan a Károli-
fordításban olvassuk –, hogy a lerombolt város utolsó kis köze, utcácskája is helyre
állíttatik az üdv idején.

Fontos felfigyelnünk az utolsó két vers képeinek egy sajátosságára: a helyreál-
lítás ismét bõkezûvé, életadóvá teszi a népet. Forrássá lesz, mely másoknak örökké
friss vizet ad (Fohrer, 211. o.), városépítõvé, otthonteremtõvé.

Vitatott kérdések, fõ hangsúlyok

Visszatekintve igénkre, érdemes rávilágítanunk még néhány jellegzetes pontra.
A textus egészén végighúzódik egy nyelvi játék a `pn és rcb szavakkal. Ha meg-
osztod életedet, lelkedet, megélhetésedet az éhezõvel (10. vers) – hiszen saját
húsod õ (7. vers) –, akkor az ÚR vezet majd, s kopár földön bõségesen biztosít-
ja megélhetésedet – a tiedet, az egész népét, hiszen valójában egy megélhetése-
tek, egy lelketek és testetek van. Ez az oka annak, hogy a nép szolidaritásának
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helyreállítása, az igazságtalan különbségek megszüntetése elengedhetetlen fel-
tétele az üdvnek: csak együtt, egy testként kaphatja meg azt Izrael.

Ennek megértése rögtön kiküszöböli az ige két lehetséges félreértését is. Egy-
részt: nem elsõdlegesen a kultusz, a böjti gyakorlat kritikájáról van itt szó. Nem
az a baj, hogy a böjt hamis, helytelen lenne. Semmiféle böjt, vallásos igyekezet,
kegyes odaszánás nem teheti jóvá a népet szétszakító szociális ellentéteket, azt,
hogy egyesek saját magukat adják rabszolgaságra azért, hogy kenyérhez jussa-
nak, míg mások bõvölködnek. Másrészt nem a teljesítmény és jutalmazás gon-
dolata az, ami itt megfogalmazódik. Nem egyéni jócselekedetekre, irgalmas tet-
tekre van szükség, melyek az Isten kegyelmét kiérdemelnék. Inkább meghívást
hallunk: kezdjük el, legyünk részesei Isten üdvhozó munkájának, a jármok le-
törésének, a megalázottak felegyenesítésének, az éhezõ megelégítésének.

Az igehirdetés felé

Ennek az igazán aktuális, a ma problémáival sok ponton érintkezõ textusnak
legfõbb nehézsége a címzettjeiben rejlik. Vajon a hatalmasok, a befolyásosak
ülnek-e szószékeink alatt, jogos-e ilyen értelemben magunk felé fordítani a pró-
fétai intést és hívást? Kétféleképpen felelhetünk erre. Egyrészt: ha a böjtben, a
böjtölés gyakorlatában éppen az fejezõdik ki: képesek vagyunk lemondani, ész-
revesszük és tudomásul vesszük, hogy lehetséges a jelenlegi gazdagságunk és
lehetõségeink egy részérõl lemondani, és valaki más szenvedése felé fordulni.
Másrészt: valóban nem tartozunk a világ legszegényebbjei közé, sõt globális
méretekben tekintve a gazdagokhoz sorolhatjuk magunkat. Én magam pasaréti
lakóhelyemnek közvetlen környezetében nyilván a szerényebb jövedelmûek közé
tartozom, mégis visszatetszõ lenne, ha szegényként gondolnék magamra, hiszen
már Magyarország viszonylatában is a szerencsésebbek közé, a viszonylagos biz-
tonságban és jólétben élõk közé tartozom. Ugyanígy, bár sok gyülekezeti tagunk
él nehéz körülmények között, valamennyiünknek érdemes tudatosítanunk ma-
gunkban, hogy a világ gazdagjaihoz tartozunk, olyan életet élünk, melyre a világ
sok részén mint paradicsomi jólétre gondolnak. Olyan világban élünk, ahol
naponta 24 000 öt év alatti gyerek hal meg éhezés következtében – felelõsséggel
tartozunk ezekért a legkisebbekért. Utóbbi éveink és hónapjaink során egyre több
a menekült, aki számunkra elképzelhetetlen nélkülözések és üldöztetések elõl
érkezik a mi hazánkba – vonatkozik rájuk Ézs 58,7 parancsa a házunkba bevitt
bujdosóról. Világunknak azok a rendszerei, melyek a peremre szorítják a sze-
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gényt, a más bõrszínû embert, az értelmi fogyatékost vagy éppen a mozgássé-
rültet – ezek a rendszerek a mi naponkénti közönyünk és önzésünk által ma-
radnak fenn. Bátran megszólaltathatjuk hát magunk felé az ige felelõsséget és
szolidaritást ébresztgetõ üzenetét.

Mindazonáltal el tudok képzelni olyan gyülekezeti szituációt, ahol érdemes
valahol, a prédikáció vége felé egy kitérõt tenni, néhány szóban megszólaltatni
azt is, ami Ézs 61-ben válik explicitté: „Ha te, testvérem, úgy érzed, hogy sem-
mid, igazán semmid nincsen, hangod nem hallatszik sehol, szenvedésed látat-
lan marad, akkor tudd meg: az Isten szemében minden üdvösség, jó kezdete a
te felemeltetésed és megelégíttetésed, a te jogaidnak helyreállítása. Isten elõtt
nincs rejtve, sem elfeledve a te ínséged.”

A világ, az emberiség egészére gondolva újabb problémával szembesülünk.
Tritoézsaiás szavai a nép, Izrael népe egységének helyreállításáról szóltak. A szo-
lidaritás, melyet a próféta felébreszteni kíván, a Júdában élõk – a zsidók és eset-
leg a más népbõl való menekültek – iránti szolidaritástudat. Hogyan értelmez-
hetõ ez az ige keresztény szemmel? Kivel vagyunk mi egy test? A keresztények-
kel, vagy az evangélikusokkal szerte a világon? Ez sem lenne kicsiny kihívás.
Mt 25 azonban még ennél is nagyobbra tekint. Mindenkiért, a legkisebbek, az
éhezõk, hontalanok, üldözöttek mindegyikéért felelõsek vagyunk, mintha maga
az Emberfia lenne szükségben a szemünk láttára. Ez, tekintve a világ mai álla-
potát, rettenetes felelõsség. Bizony, szenvednek és éheznek elegen, míg mi bé-
kében költjük el vacsoránkat. De a nagyobb kihíváshoz kapcsolódó ígéret is még
konkrétabb: az az egy test, melyben az egész világnak meg kell békélnie és eggyé
kell lennie, az emberré lett Úr teste (Kol 1,3).

Böjt negyedik vasárnapja az Élet kenyerének vasárnapja, olvasmányaink több-
sége Jn 6-ból, az ötezer ember megvendégelésének történetébõl, illetve az azt
értelmezõ beszédbõl valók. Két szempontból is helyénvaló ezen a vasárnapon
Ézs 58-ról prédikálnunk. Egyrészt az öt kenyérbõl és két halból indult lakoma a
legszebb újszövetségi ábrázolása annak a gondolatnak, hogy az Istentõl jövõ
megelégíttetés és gazdagság ott kezdõdik, ahol a keveset, az egynek is éppen hogy
elegendõt megosztják egymással. Olyan igazság ez, melyet sok keresztény sze-
mélyes tapasztalata, igaz csodaélménye is tükröz. Másrészt viszont érdemes a
tritoézsaiási igék fényében tekinteni úrvacsorai gyakorlatunkra is. Pál apostol
szerint nem tekinthetõ úrvacsorának, sõt ítéletet és pusztulást szerzõ étkezés az,
amelybõl hiányzik a megosztás (1Kor 17–34). Vajon nem ûzünk-e csúfot az Élet
kenyerébõl, ha, bár vesszük az ostyát és a bort, de gondolataink, imádságaink,
felelõs tetteink nem szolgálják azokat a testvéreinket, húsunkat és vérünket, akik
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éheznek, akiknek minden kenyérmorzsa, minden korty szennyezetlen víz az
életben maradás esélye?

Hangsúlyozzuk még egyszer: nem csak az egyéni irgalmasság cselekedeteirõl
van itt szó. Tritoézsaiás számára nem elég, ha az elszegényedettek némi alamizsnát
kapnak. A szenvedést szülõ igazságtalan rendszerek megváltozatását, az elnyo-
mottak szabadon engedését, az ezért való felelõs cselekedetet sürgeti (Schottroff
1997b, 276. o.). A böjt testbe írt imádság, egész lényünkkel való fohászkodás.
Lemondás, a szükség vállalása önként, egész lényünk átformálódásáért. Annak
kifejezése, hogy készek vagyunk részt venni Isten munkájában – a jármok letö-
résében, az éhezõk megelégítésében.

Vázlatok

1. Leoldandó bilincsek, összetörést érdemlõ jármok – mik azok ma? Mi az, amit
kérünk, amiért imádkozunk, amikor erre a világra tekintünk? (Minél konk-
rétabb, merész víziót felvázolva.)

2. Isten minket küld: oldd le a bilincseket! – az alapige történeti kontextusának
bemutatása, üzenetének kibontása, a fordulat: te tedd meg, rajtad áll!

3. Isten minket küld ma: oszd meg a sajátodat, oldd le a bilincseket! (A jelen
kihívásai – ismét egészen konkrétan.)

4. Olyan leszel, mint a megöntözött kert: az ígéret képei, kibontva, versidéze-
tekkel, képzõmûvészeti utalásokkal stb. kiegészítve.

1. Egy történet arról, milyen érzés, mikor kizárnak a szolidaritásból, amikor
rászorulnánk a segítségre, de nem kapjuk meg; azokról a szakadékokról, me-
lyek idegenné teszik számunkra egymás szenvedését.

2. Történeti pannó: a szolidaritás hiánya, szétszakadozott nép.
3. Krisztus teste, egy test vagyunk.
4. Ismét történetek az egység megtapasztalásáról (talán egy, melyben a szenvedõ

oldal, s egy, melyben a szenvedõvel szolidaritást vállaló oldal a miénk).
Záróénekként én olyat választanék, melyben már nem az intés, hanem a kegye-
lem és újjáteremtés ígérete fogalmazódik meg.
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Szentháromság ünnepe utáni
3. vasárnap (Ézs 64,3–8)*

„3Soha, senki sem hallotta, fülébe nem jutott, szemével nem látta, hogy volna isten
rajtad kívül, aki ilyet tenne a benne bízókért. 4Találkozol azzal, aki örül, mert
igazak tettei, utaidon jár, és rád gondol. De te megharagudtál, mert vétkeztünk.
Régóta így vagyunk, bárcsak megszabadulnánk! 5Mindnyájan olyanok lettünk,
mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elherva-
dunk mindnyájan, mint a falevél, bûneink elsodornak bennünket, mint a szél.
6Nincs aki nevedet segítségül hívná, aki buzgón ragaszkodnék hozzád. Elrejtet-
ted orcádat elõlünk, bûneink hatalmába adtál bennünket. 7URam, atyánk vagy
te mégis! Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk mind-
annyian. 8URam, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél örökké bûneinkre! Tekints
ránk: mindnyájan a te néped vagyunk!”

* Lelkipásztor, 2002. Az Ószövetség a szószéken (II).
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Szituáció, források, szövegösszefüggés

Ez a textus többszörösen is nehéz helyzetbe hozza az igehirdetõt. Ellentmondá-
sos, nehezen értelmezhetõ prófétai anyagból való, tele crux interpretumokkal. Ha
magunk megértjük a szöveget a maga komplexitásában, továbbra is probléma,
mennyit vigyünk a szószékre az exegetikai folyamatból: nem tehetjük egyetemi
oktatóteremmé a templomot, de szükség van arra, hogy a gyülekezet is lássa,
valóban az alapigében gyökeredzik igehirdetésünk.

Nem könnyíti meg helyzetünket a textus kivágása sem: egy hosszabb gondo-
latmenet furcsán kimetszett darabkájáról kell prédikálnunk. Ugyanakkor ren-
geteg, a bûnnel és bûnbánattal kapcsolatos közhely eltéríthet ennek az igének a
valódi megértésétõl és megértetésétõl.

Szakaszunk a 63,7-tõl 64,11-ig tartó egység, egy közösségi panaszdal része. A
panaszdal legközelebbi rokonai a zsoltárok (például Zsolt 44, 74, 79, 89). A szak-
irodalomban konszenzus van a tekintetben, hogy a tritoézsaiási anyagba egy
korábbi, a fogság elsõ idõszakából származó, valószínûleg Babilonban fogalma-
zott panaszéneket épített bele a szerkesztõ, s beszúrásokkal, kisebb szövegi vál-
toztatásokkal alkalmazta azt népének hazatérést követõ szituációjára. Karasszon
szerint Tritoézsaiás prófétai teljesítménye, hogy „magyarázatot tudott adni a nép
kínzó kérdésére: miért késik az üdvösség ideje? Miért nem teljesedett be min-
den úgy, ahogyan a fogság nagy prófétája megjövendölte?”. Válasza: a vezetõk
alkalmatlansága (56,9–12), a szociális igazságtalanságok (58,3kk), a vallás ezzel
összefüggõ külsõdlegessé válása és a bálványimádás (57,3kk) az oka annak, hogy
a fogság idején remélt, Deutero-Ézsaiás által meghirdetett üdv nem érkezett el
a hazatéréssel. Ezért továbbra is indokolt, hogy a fogságba vittek panaszdalát
énekelje a gyülekezet: bár politikailag elõreléptek, szinte szabadok, valójában még
mindig fogságban élnek, az önzés, bûn, embertelenség és istentelenség saját
maguk által létrehozott gonosz rendjében. Ennek felismerése Tritoézsaiás szá-
mára a vigasztalás alapja is: ha így van, mégis van remény, van ok a Deutero-
Ézsaiás által jövendölt üdv bekövetkeztére. Ezért áll Ézs 56–66 tengelyében a
közösségi panaszdal, melyre az üdv újbóli meghirdetése a válasz: 65,17–66,14.

A panaszdal szerkezete a következõképpen írható le:
1) Isten múltbeli tettei mint a bizalom/bizakodás alapja (63,7–14)
2) Panasz a jelen körülményei miatt (63,15–19a)
3) Isten hatalmának magasztalása (63,19b–64,4a)
4) Bûnbánat és fohászkodás Isten segítségéért (64,4b–11)
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a) Mi vétkeztünk… – Vétkek következményei képekkel kifejezve
b) De Te… – Bizalom kinyilvánítása, esedezés
c) Vétkek következményei Jeruzsálemen és a templomon
d) Megismételt kérés kérdés formájában

Versrõl versre

3. vers: A megelõzõ versek teofániáért könyörögnek, azért, hogy Isten hatalma
és mentõ szeretete látható, hallható, konkrét formában megnyilvánuljon. Mint-
egy gyõzködi Istent: Te, aki ilyen nagy vagy, megtetted ezt (mint ezt a dal elsõ
szakasza részletesen is kifejti) korábban is a nép története során, megteheted hát
most is. Ennek a gondolatsornak utolsó szavaival indít perikópánk. Az Urat nem
egyszerûen hatalma, hanem az õt félõk iránt megnyilvánuló mentõ szeretete, az
értük végrehajtott félelmetes dolgok különböztetik meg minden más hatalmas-
ságtól. (A 2. vers t/ar/n-ja az egyiptomi szabadítás terminus technicusa.)

4a vers: Ettõl a verstõl kezdve a héber szöveg szövegromlásról, másolói javítási
próbálkozásokról árulkodik. Az LXX ugyanennek egy rövidebb változatát for-
dítja. Másolói hibának véli a legtöbb exegéta az „aki örül” kitételt is. 4a maga pedig
sokak szerint késõbbi, Tritoézsaiás utáni betoldás. Kétféleképpen érthetõ. Állí-
tásként (ahogy fordításunkban is áll): Isten emberléptékû, baráti találkozása ([nP)
az övéivel gondolati párja az értük tett fenséges dolgoknak. Kérdésként, óhaj-
ként is olvasható: ha már ilyen nagy dolgokat megtettél, Uram, ugye találkozol
azzal, aki utaidon jár?

qdx hc[ igen gazdag jelentését valamiképpen a szószéken is meg kell mutat-
nunk. Nem egyszerûen tisztaságról, kikezdhetetlenségrõl van itt szó, de nem is
csak az igazságosság érvényesítésérõl. Aki qdx hc[, annak a cselekvése, életvitele
megfelel a közösségi hálónak, melynek részese: védi a gyengék, rászorultak iga-
zát, becsületes felebarátaival, s hûséges Istenéhez. Ugyanígy a rkz is gazdag je-
lentésû ige: aktivitást fejez ki – gondolatot, de vele egységben cselekvést is.

4b vers: !lw[ !hb valószínûleg másolói hiba, melyet késõbb javítani próbáltak.
Eredetileg sokak szerint: Wnle[]m’B] „hitszegõn vétkeztünk” állhatott a szövegben.
A javítás – „hosszú ideje” – azt húzza alá, hogy Isten haragjának oka az emberi
vétek, mely hosszú ideje tartott már, mikor a büntetés megérkezett. (!lw[ itt nem

TANULMÁNYOK



232 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

az örökkévalóságra, hanem a hosszú idõre utal.) [‚veW:nIw w-ja adverzatív: „hosszú
ideje vagyunk így – bárcsak szabadulhatnánk”. Vagy: „hitszegõn vétkeztünk –
bárcsak szabadulhatnánk”. (63,8 ugyanezzel a [vj igével utal a hajdani szabadí-
tásra.)

5. vers: A WnL;Ku kifejezés magyarra nehezen fordítható – a nyelvi különbség itt
gondolkodásbeli különbség eredménye. Nem arról van ugyanis szó, hogy mind-
nyájan vétkeztünk, a közösség minden egyes tagja vétkeket követett el, hanem
arról, hogy egyetemben valamennyien bûnökbe keveredtünk, még a nép sok jó
és igaz cselekedete is beszennyezõdik, erejét veszti a bûnök miatt. A mi indivi-
dualista bûnfogalmunkkal szemben itt a nép közös bûneirõl van szó.

Két erõs kép világítja meg a bûn mindent megrontó természtét. Az elsõ a
kultikus tisztátalanság képe: a halott vagy a korabeli szemlélet szerint egyfajta
belsõ halált átélõ menstruáló nõ érintése tisztátalanná teszi még a hozzáérõ ru-
hát is (Num 19,11, Lev 15). Hasonló érvelést találunk Hagg 2, 13–14-ben: „Ak-
kor Haggeus ezt kérdezte: Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér
hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták: Tisztáta-
lanná! Haggeus erre így felelt: Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet énelõttem – így
szól az ÚR –, és ilyen minden munkájuk, sõt amit áldozatul hoznak ide, az is
tisztátalan!” A belülrõl elhaló, igazságtalanságba és istentelenségbe jutott nép
elveszti „szent nép” státusát. A dgb gyök értelme kettõs: nem csak ruhára, öltöz-
ködésre, hanem leplezésre, hûtlenségre, álnokságra is utal (v. ö. Jer 9,1; Ézs 24,16).

A szélben sodródó száraz falevél képe egy ismert ézsaiási szimbólumot fordít
ellentétére. Míg a 40,24; 41,16; 57,13 versekben Isten hatalma hasonló a szélvi-
harhoz, itt a bûn lesz úrrá a hûtlenségtõl halottá lett népen.

6. vers: A két párhuzamos szerkesztésû mondat között a fordítók és magyarázók
sokszor bajlódnak az oksági sorrend meghatározásával: arról van szó, hogy a
büntetés nem hatott a népre, senki sem kiáltott Istenhez (ellentétben például Bír
ismert sémájával), ezért Isten elfordította arcát? (Fohrer) Vagy arról, hogy Isten
hallgatása, a látható jelek hiánya miatt az emberek feladták az Úrhoz fordulást?
(Bratscher) Én úgy vélem, a vers, ahogy a megelõzõk is, szándékosan hagyja nyitva
ezt a kérdést. A paralellizmus mindkét értelmet hordozza: Isten hallgatásának
oka, hogy nem is figyelnek rá, nem fordulnak hozzá, s a panaszdal ehhez a hall-
gató (11. vers) Istenhez fordul, õt akarja mégis megnyilatkozásra bírni.
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7–8. vers: De te, Uram – a panaszzsoltárok jellegzetes szerkezeti eleme ez, for-
dulópont, ahol a panasz és bûnvallás a bizalom hitvallásába vált (Zsolt 41,11; 59,9;
102,13). Itt az 5. versre válaszol a sorkezdet: „Mi vétkeztünk… De Te…”. A hit-
vallás – Isten a mi atyánk, s Izrael az õ kedves fia – õsi hagyományra, közös
meggyõzõdésre utal vissza (Deut 32,6; Hós 11,1). A téma már megjelent 63,16-
ban: „Hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám nem ismer bennünket, Izráel nem
törõdik velünk. URam, te vagy a mi atyánk, õsidõktõl fogva megváltónknak
nevezünk.” Ahogyan az atya sem haragszik örökké, s nem hagyja gyermekét a
bûnben, úgy bocsát meg Isten is népének. Az Isten mint atya képe a szövetségi
gondolatkörbõl ered: a választott nép Isten gyermeke. Ehhez a képhez kapcsol
hozzá versünk egy a teremtésteológiához köthetõ képet: Isten mint fazekas al-
kotott bennünket, nem pusztíthat hát el. Hasonlóan olvassuk Zsolt 103,13–14-
ben: „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélõkhöz.
Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.”

Visszautal az 5. versre a WnL;Ku kifejezés: ahogyan a nép egészében lett a rossz
prédája, úgy az egész nép joggal könyöröghet Istenhez, mint atyjához és alkotó-
jához. S mindnyájan Isten népének tudhatják magukat, együtt könyörögnek
hozzá, hogy ne haragudjon ennyire, ne emlékezzen örökké bûneikre.

Teológiai hangsúlyok

A már elemzett tritoézsaiási probléma jelenik meg ebben a szakaszban: megsza-
badultunk, Isten hazahozott bennünket – és mégis, mintha még mindig fogság-
ban lennénk. Távol voltunk Jeruzsálemtõl, s távolról vágyakoztunk Istenhez és
az õ hajlékához. Most hazatérhettünk – de Isten még mindig távol van.

A próféta a hagyományból kiemelt panaszdal szavaival gyõzködi Istent, eny-
hüljön meg népe iránt. Ugyanakkor a nép nevében elmondott imádság szólni
kíván a néphez is, rá akarja ébreszteni saját felelõsségére a jelen helyzetért. A bûn-
bánat, amelyre Tritoézsaiás hív, egyrészt mély önvizsgálat, a felszínes megoldá-
sok és magyarázatok, holt testet elrejtõ tisztátalan köntösök elvetése. Másrészt,
mint a könyv egésze világosan megmutatja, cselekvés is. Nemcsak fürdés töké-
letlenségünk tudatában, nem lelki mazochizmus, hanem aktív formálása a bû-
nöktõl megrontott, eltorzult viszonyainknak.

Ez a bûnbánat közös feladat is. Meglepõ módon sok jeles exegéta (Von Rad,
Pauritsch, Vermeylen) látja úgy, hogy Tritoézsaiás a nép egy bizonyos csoportjához
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fordul: csak a valóban híveknek és kegyeseknek vagy a kirekesztetteknek és sze-
gényeknek szól a reménység meghirdetése. Ezzel szemben Westermann, Fohrer
és mások álláspontja szerint a prófétai igehirdetés itt az egész néphez kíván szólni.
Szakaszunk elemzése, a „mindnyájan” kifejezés hangsúlyos háromszori szere-
peltetése az utóbbi véleményt támasztja alá.

A szószék felé

Ez a textus döntés elé állítja az igehirdetõt. A gyülekezet igényeitõl, hagyomá-
nyaitól, saját igehirdetési stílusától függõen két választása van. Vagy részesévé teszi
a gyülekezetet az exegetikai munkának, megismertetve velük a panaszdal, a trito-
ézsaiási szituáció és teológia összefüggéseit, vagy kiemel egy képet, motívumot
a textusból, és ahhoz kapcsolja hozzá azt az üzenetet, amely a textus egészébõl
benne összeállt. Amit elkerülni javaslok, az az, hogy a szakasz minden verséhez,
képéhez sorban mondjunk valami oda kapcsolódó gondolatot, s ezekbõl a füg-
gelékekbõl próbáljunk igehirdetési vázlatot kialakítani.

Mind egyéni, mint társadalmi szinten ismerõs lehet nekünk a tritoézsaiási
tapasztalat: az új kezdet, a szabadság nem jelenti minden probléma megoldódá-
sát. Egészen különbözõ szintû tapasztalatokat sorolva: Úrvacsoráról hazafelé az
ember azon kapja magát, hogy múlt heti sérelmein dühöng vagy rágódik. Belé-
pünk egy régen áhított kapun – diploma megszerzése, a családi ház felépülése
vagy akár a nyugdíj –, s szembesülünk azzal, hogy a várt szabadság helyett új külsõ
és belsõ feladatok várnak. A rendszerváltás és az egyház új helyzete sem teljesí-
tette összes hozzá fûzött reményünket, sõt új problémákkal is szembesített.

Igénk válasza elõször is az, hogy nagy reményeink bizonyos értelemben ha-
misak voltak. Az új kezdet nem a bûn lehetõségétõl való szabadulást jelenti,
hanem a jó alkalmat: Isten minden szabadításával közös munkára is hív bennün-
ket. Ennek a közös munkának – ez igénk második fontos pontja – része az ön-
vizsgálat. A múltat el kell ismerni, komolyan kell venni, értelmezni és elemezni
kell az elkövetett rosszat, s mindazt, ami kiszolgáltatott neki. Végül pedig – te-
szem hozzá immár az ige üzenetétõl továbblépve – együtt kell élnünk a múlttal,
vétkeink emlékével s néha a rá emlékeztetõ romokkal is.

Igénk közösségi panaszdal, közösségi bûnbánatra akar ébreszteni. A Biblia
közösségi szemléletû világában természetes gondolat ez – hiszen például a föld-
tulajdon vagy az adósság sem egyéné, hanem a családi közösségé volt. A korabe-
li világban, egy mezõgazdaságon alapuló közösségben nyilvánvalóbb is az em-
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berek sokszoros egymásrautaltsága: a szegény a gazdag kapuja elõtt éhezik, a
segítség vagy a gonosz tett hamarosan visszahat a cselekvõre is. A mi történelmi
vagy jelenbeli tapasztalatainkban is szerepelnek azonban közös vétkek. A kollektív
bûn fogalmával annyiszor visszaéltek a 20. században, hogy egy idõre teljesen
tabuvá vált a használata. Talán ideje, hogy ezen a tabun túllépjünk. Vannak struk-
turális bûnök, melyekbe beleszületünk. A jótékonyságunk és áldozatvállalásunk
szennyes ruha lesz a gazdagságunkat védõ, nyomorúságot újratermelõ világrend
miatt. Környezetünkért érzett felelõsségbõl lemondhatunk egy-két kényelmes
vagy olcsó holmiról, de ennek eredményét elsodorja a Föld egyre durvább ki-
zsákmányolása. A közös bûnbõl nem lehet megszökni egy elkötött mentõcsó-
nakon: csak a közösség megtérése lehet menekvés. Tritoézsaiás ezért dolgozik,
és ezért is könyörög Istenéhez. Nem vár arra, hogy a nép leginkább felelõs tag-
jai gyakoroljanak nyilvános bûnbánatot, hanem õ imádkozik a nép nevében. A
megtérésnek, a közösség megtérésének kezdete annak felismerése, hogy közö-
sen vagyunk felelõsek múltért és jövõért egyaránt.

Igénk erõs képekkel írja le a bûnbe ágyazott létet: tisztátalanság, fertõzõ rossz,
(a holttest érintése egy mediterrán országban nem csak kultikus szempontból
tisztátalan!), embereket száraz levélként sodró szél. Ezeket a képeket azonban
igénkben és Tritoézsaiás mûvében egyaránt a bátorító, erõt adó Isten képeinek
sokasága ellensúlyozza: Isten gyermekét mindenek ellenére elfogadó apa, mun-
káját türelmes szeretettel formáló fazekasmester vagy szobrász, a nép Istene. Errõl
az igérõl könnyû letaglózó igehirdetést írni, de igazabb egy komoly, õszinte, de
reményt adó prédikáció. A reményt az ige abban látja, hogy kicsoda a mi Iste-
nünk. Ezen a ponton kapcsolhatjuk prédikációnkba az oltári igét, melyben Jé-
zus két további reményt sugárzó istenképpel ajándékoz meg bennünket, akik
elveszettnek, szél sodorta levélnek érezzük magunkat.

Fontos motívuma igénknek Isten hallgatása. Az imádkozó egy olyan Istenhez
fordul, aki sem a nép életének szerencsés alakulásában, sem tûz- és füstoszlop-
ban vagy prófétai látomásokban már régóta nem szólal meg. „Életünknek na-
gyobbik része Isten hallgatása” – mondta valaki. Tapasztalataim szerint minden
istentiszteleten ül olyan ember, aki már sok éve nem érezte, hogy Isten valóban
megszólalna felé. Érdemes megszólaltatni igénknek ezt az aspektusát is: a pró-
féta makacs, lerázhatatlan, érvelõ és könyörgõ imádságát a hallgató Isten felé.
Szabad és helyes így imádkoznunk nekünk is.

Végezetül néhány vers, segítségül: „...nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs,
amiért porig égtem. Itthon vagyok itt e világban s már nem vagyok otthon az
égben” – írja Kosztolányi. Isten némaságáról szól Pilinszky Panasz és Berde Má-
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ria Imádság imádságért címû verse. (Utóbbi megtalálható: Isten kezében. Romániai
magyar költõk istenes versei. Castrum, Sepsiszentgyörgy, 1992 kötetben, 88. o.)
Énekként is, versként is használható a Kínok árnyékaiból (432).

Vázlatok

I) Szabadon és mégis fogságban – élmény (elég erõs ecsetvonásokkal, hogy mo-
tivációt adjunk a következõk megértéséhez)

II) A tritoézsaiási szituáció és üzenet
III) Kiutak (egyéni és közösségi)
IV) Isten mint apa, fazekas, pásztor, dénárját keresõ asszony

Az általános könyörgõ imádságot is külön megírnám, sorban megszólítva
Istent a fenti neveken, és kérve segítségét magunknak, közösségeinknek.

I) Isten hallgatása
II) Miért nem merünk szólni hozzá? Kis, fonnyadt falevélnek érezzük magun-

kat? Szennyes ruhának? (Félredobott piszkos zokninak?)
Bûntudat, félelmek – jogosak, de mégis:

III) Ostromoljuk Istent! Ígérte, hogy bocsánat vár nála. A megbocsátás volt a
legfontosabb neki. Lehet, hogy Isten hallgatása nem némaság, hanem a sza-
vunkra váró, figyelõ csend.
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Szentháromság ünnepe utáni
13. vasárnap (Mk 12,41–44)*

„41Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt
a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, 42egy szegény özvegyasszony
pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. 43Jézus odahívta tanít-
ványait, és ezt mondta nekik: »Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény öz-
vegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 44Mert mindannyian fölös-
legükbõl dobtak, õ azonban szegénységébõl mindazt beledobta, amije csak volt,
az egész vagyonát.«”

Az özvegyasszony két fillérjének történetét szinte minden igehirdetõ és temp-
lomba járó jól ismeri, mint a nagyvonalú adakozásra buzdító elbeszélést. Én itt
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a szakasz üzenete ezzel majdhogynem
ellentétes: azt mutatja be, hogy Jézus felháborodással fordul el az emberek is-
tenszeretetét kihasználó vallási intézményektõl, adománygyûjtési praktikáktól.
A márki elbeszélés nem modellként állítja elénk az özvegyasszony önkizsák-
mányolását, hanem példaként arra, hogy az önfeláldozó hit egy álszent és em-
bertelen világban kockázatot jelent – olyan kockázatot, mely végül magának Jé-
zusnak is az életét követeli. Intés is ez az evangéliumot olvasó közösség számá-
ra: ne engedje, hogy a történetbeli templom világa teremtõdjön újjá benne, ne
engedje, hogy azok, akikre Jézus úgy figyel, a gyülekezetben peremre szoruljanak.

Az exegetikai hagyományban nagy irodalma van e textus adakozásra buzdító
értelmezésének, a magyarul megjelent kommentárok is valamennyien ezt a
nyomvonalat követik, s csak az utóbbi évtizedek exegetikai szakirodalma fedez-
te fel ismét a szöveg társadalom- és egyházkritikai élét. Hogy az utóbbi – szá-
momra meggyõzõ – olvasatot bemutassam, de az elõkészítõ terjedelmi keretein
belül maradjak, ez alkalommal el kell hagyjam a szakasz forrás-, hagyomány- és
redakciótörténeti elemzését, s csak a márki szöveg jelenlegi formájával foglal-
kozom.

* Lelkipásztor 2002/8–9.
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Márk 12,41–44 és szövegkörnyezete

A templomi perselynél lejátszódó epizód egy hosszabb jelenetsor lezárását jelenti.
Márk 11–16. fejezeteiben napról napra számol be Jézus életének utolsó hetérõl.
A virágvasárnapi bevonulást követõ napra esik a templom megtisztítása és a
kultuszt jelképezõ fügefa elszáradása. A harmadik napon Jézus ismét a templom-
ba megy, ahol éles konflikusok sora alakul ki közte és a vallási vezetõk csoportjai
között (11,27–28; 12,12; 12,13; 12,18). Végül, az ellenfelek elnémulása után Jézus
átveszi a szót, rámutat az írástudók exegézisének fogyatékos és terméketlen vol-
tára, s óv álszent kapzsiságuktól, mellyel az özvegyek házát felemésztik. Ezután
következik a szegény özvegy adakozásának jelenete. Ezt látva Jézus elhagyja a
templomot, és nem is tér vissza oda soha többé. Útközben tanítványai még fel-
hívják a figyelmét a templom hatalmas épületeire, de Jézus így szól: „Nem marad
itt kõ kövön, melyet le ne rombolnának.”

12,38–44 olyan szorosan tartozik egybe, hogy sokan egy szakaszként elemzik
õket. Jézus óvja hallgatóit az írástudóktól, majd – ahogy ez Márknál sokszor elõ-
fordul – külön is szól a tanítványaihoz, akik a majdani gyülekezetek felelõs tag-
jai és vezetõi lesznek. Az írástudókkal szemben azt hozza fel, hogy míg az embe-
rek nagy tisztelettel veszik körül õket, felemésztik az özvegyek házát, és színlelés-
bõl imádkoznak hosszan. (Egyes kéziratok szerint: színlelt hosszú imádságaikkal
felemésztik az özvegyek házát.) A hallgatóság figyeljen, óvakodjon az ilyenek-
tõl. A tanítványok ezzel szemben vegyék észre és becsüljék valós értéke szerint
a szegény özvegyek áldozatát.

41. vers: eqewrei= figyelte. A látással kapcsolatos szavak a 38. verstõl kezdve
hangsúlyosak (blepete=óvakodjatok), és utóbb, a 13. fejezetben központi je-
lentõségûek lesznek. Jézus meg akarja láttatni a tanítványokkal az ítélet fenye-
getõ közelségét, mely a világ dolgait, emberi cselekedeteket és sorsokat figyelve
már most felismerhetõ. Egy templom, ahol az elesetteket lenézik, megérett az
ítéletre.

gazofulakion = persely, kincsgyûjtõ, kincseskamra. Billerbeck szerint az asszo-
nyok udvarában tizenhárom trombita vagy tölcsér formájú perselyben helyez-
hettek el adományokat a hívek, ezek közül tizenkettõ egyes speciális áldozatok
célját szolgálta, a tizenharmadik pedig a mindennapi égõáldozatokra adott ön-
kéntes adományok gyûjtõhelye volt. Az adományok összegét egy pap hangosan
kihirdette – így az adakozás nyilvánossá lett.
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Ha Márk hallgatói nem tudtak is ezekrõl a részletekrõl, ismerõs volt számuk-
ra a kor általános gyakorlata: a templomok, városok javára történõ adakozással
ki-ki megjelölhette társadalmi pozícióját és kegyességének, lojalitásának szint-
jét. Sok vallási közösségbe és egyesületbe szabott áron vásárolhatták be magukat
a tagok, s a gazdagok extra adományokkal kiemelt pozíciót nyerhettek. Ez az a
háttér, melyen Márk hallgatói szakaszunkat értették.

42. vers: Özvegyasszony – az ószövetségi gondolkodásban az özvegy a szegény,
az elnyomott, a kiszolgáltatott ember típusa. Nem véletlenül: minthogy a nõk
nem bírtak önálló jogi személyiséggel, az özvegy, akinek nem volt férfi védel-
mezõje, ezerféle sérelemnek, elnyomásnak volt kitéve. Ha nem volt felnõtt fiú-
gyermeke, a megélhetése is teljesen bizonytalan volt. A korabeli regények, anek-
doták tanúsága szerint az özvegyek gyakran váltak csalók áldozataivá is. Egy öz-
vegy, aki utolsó fillérjétõl is megvált, hamarosan a prostituáltak vagy az engedély
nélkül kéregetõ koldusok között találhatta magát.

lepta duo... kodranthj – Az elsõ zsidó pénznem, a második annak római
megfelelõje, Márk magyarázó megjegyzése szerint. A lepton értékét annak alap-
ján becsülhetjük meg, hogy ez volt a legkisebb pénzérme, ennél apróbb pénzre
már nem is volt szükség – ahogy nálunk sincs értelme egyforintosnál kisebb
pénznek.

„Sok gazdag sokat dobott…, egy szegény özvegy…” Ahogy Dóka Zoltán rá-
mutat, a jelenet megszerkesztése az üzenet kiemelését szolgálja: „a gazdagok
tömegében Jézus az egy szegényre figyel, aki ráadásul férj nélküli, védtelen öz-
vegy. Ez a pártosság Jézus társadalmi magatartásának legjellemzõbb vonása.”
(Dóka, 270. o.)

43. vers: Amhn legw umin – Jézus a prófétai tudás hangján szólal meg (felesle-
gessé téve így az exegetikus spekulációkat arról, hogy vajon honnan ismerte az
asszony helyzetét). Amit itt kinyilvánít, az Isten értékelése és ítélete.

44. vers: olon ton bion authj – egész életét, vagyonát, megélhetését. A záró for-
dulat kilóg a szövegbõl, nyelvtanilag felesleges, és értelmileg sem ad hozzá ah-
hoz, amit már hallottunk: „szegénységébõl, hiányából, szükségébõl”, illetve
„mindazt, amije volt”. A szóhasználat is furcsa: a bioj helyett természetesebb len-
ne ousia vagy uparcij. A sajátos megfogalmazás mögött különös szerzõi célt
kell sejtsünk.
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Tágabb szövegösszefüggés és márki Sitz im Leben

Úgy gondolom, Mk 12,41–44-ben van egyfajta ambivalencia: az özvegyasszony
áldozata egyszerre ragadja haragra és tiszteletre Jézust. Így a szakasz az evangé-
lium összefüggéseibõl kiragadva könnyen félreértelmezhetõ. Márk olvasói azon-
ban a korábbi fejezetekben már elegendõ kulcsot kaptak az ambivalencia ér-
telmezéséhez. Egyrészt ismerõs lehet nekik Jézus haragja a hamis kegyesség-
gel, az emberszeretet rovására kizsarolt áldozatokkal szemben (7,11–13, illetve
11,15–19). A márki Jézus éppen azért háborodik fel a templomi kalmárkodáson,
mert az szent dolgot használ ki a maga céljaira: az Isten iránti odaadást. Nem csak
azért botrányos az írástudók viselkedése, mert felemésztik az özvegyek házát,
hanem különösen is azért, mert ezt színlelt imádságok és hamis kegyesség útján
teszik.

A magyar fordítás olvasója hamar felfedezhet még egy intertextuális kapcso-
latot: 12,44 szerint az asszony „egész életét” adta oda, míg 10,45-ben arról be-
szél Jézus, hogy az Emberfia „életét adja váltságul sokakért”. A bioj és a yuch
szavak jelentése igen közel van egymáshoz, s 12,44 furcsa zárószavait is magya-
rázza, ha 10,45-re tett szándékos utalást látunk bennük. Az, hogy Jézus az asszony
önfeláldozását a saját halálával rokonítja, valamiképpen megszenteli annak nyo-
morúságos sorsát, álszent hazugságokkal szétrombolt életét. De míg ezt teszi,
semmiképpen sem igazolja azokat az erõket, melyek ezt a rosszat lehetõvé tet-
ték. Márk nagyon világos a Jézus halálához vezetõ folyamatot illetõen: sem Jé-
zus elõre-tudása, sem a feltámadás nem igazolja az elnyomó rendszereket, a fél-
tékenységek, félelmek, árulások és megfutamodások sorozatát, melyek a kereszt-
halált lehetõvé, sõt elkerülhetetlenné tették.

Az elsõ század kultuszai között sok minden kárhoztatta a csendes hallgató és
adakozó szerepére a nõket, különösen az özvegyeket. Voltak asszonyok – ezt
konkrét adatok igazolják –, akik ezt a rájuk osztott szerepet maximálisan teljesí-
teni kívánva valóban mindenüket odaadták egy-egy vallási csoportnak. Több
nyoma is van Márk evangéliumában annak, hogy a gyülekezet ismerte az ada-
kozással kapcsolatos feszültségeket, visszaéléseket (5,26; 14,3–9). Az evangélis-
ta igen keményen szól a gyülekezeti vezetõkhöz: nem Isten útján jár az, aki hagyja,
sõt támogatja, hogy a hívei – s köztük is leginkább a legszegényebbek – kifosszák
magukat. Aki nem becsüli meg azt az odaadást és szeretetet, amellyel az embe-
rek Isten felé fordulnak, Jézus kínhalálához hasonlítható gonoszságot segít elõ.
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A szószék felé

Úgy gondolom, ez a szakasz elsõképpen nekünk szól, lelkészeknek. Vegyük is a
lelkünkre!

Gyülekezeti igehirdetésünk három irányt vehet.
Elsõképpen, tehetjük a vasárnapot egy kicsit a gyülekezet „szegény özvegyasszo-

nyainak” (akik lehetnek nõk és férfiak, özvegyek, házasok, egyedülállók) ünne-
pévé. Óvatosnak kell lennünk, úgy kell fogalmaznunk, hogy a magunk oda nem
figyelését, közönyét ne magasztaljuk fel a „szegény özvegyasszonyokkal” együtt.
Inkább arra kell törekednünk, hogy az ilyen odaadó szolgálatnak méltóságot
adjunk, azt tudatosítsuk, hogy ez ajándék, amiért a gyülekezet hálával tartozik
Istennek is, az „özvegyasszonyoknak” is.

Másodszor, lehet egy nagyot álmodni az egyházról. Arról, hogy milyen lehetne,
ha Jézus szavaihoz hûen olyan megilletõdöttséggel gondolnánk B. néni minden
csütörtökön és vasárnap megismétlõdõ látogatására, mint a püspök úr érkezésére.

Harmadszor, lehetséges a textus eredeti üzenetét kiterjesztve beszélni az ön-
gyötrõ, lelket károsító önfeláldozásról az élet minden területén. Ma is rengeteg férfi
és nõ érzi úgy, hogy szent dolgok, nagy ügyek érdekében mindenérõl, utolsó
magánjellegû örömérõl, pihenõidejérõl, hobbijáról vagy éppen csendes percé-
rõl is le kell mondania. Talán ritkábban hivatkoznak, hivatkozunk ebben Isten-
re, de annál inkább az anyai szeretetre, a család érdekére, a közérdekre. Sokféle
hazugsággal biztatjuk magunkat vagy éppen a másik embert: „Csak most, még
néhány hétig, még néhány évig. Mások is kibírták, én is kibírom valahogyan.”
Ha jól értem Jézus szavait, talán tiszteletre méltónak látná az ilyen indítékokat,
de többet érne elõtte egy-egy ember élete, lelke, mint a nagy ügyek, akár az egész
világ megnyerése.
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Óév este (Jn 12,35–36)*
„35Jézus ezt mondta nekik: »Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig
járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerít-
sen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. 36Amíg nálatok van
a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek!« Ezeket
mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtõzött elõlük.”

János evangéliumának visszatérõ motívuma a világosság, a világosság-igék az
evangélium kezdetétõl újra meg újra feltûnnek (Jn 1,4–5; 1,9–13; 3,19–21; 8,12;
9,4–5; 11,9–10, majd 12,46). Az evangélium spirális építkezésének megfelelõen
ezek az igék egymást értelmezik, egymásra rakódva adják ki teljes értelmüket,
mint a festményen egy szín, mely a festõ sok ecsetvonásából tevõdik össze. Já-
nos elsõ olvasói valószínûleg felolvasva, egyetlen hatalmas drámaként ismerték
meg a szöveget, így alapigénket hallva az egész sorozat közös értelme képzõdött
meg bennük. Az egyes logionok ráadásul történetekbe, jelenetekbe ágyazódnak:
Nikodémus éjszakai látogatása értelmezi és illusztrálja Jn 3,19–20 szavait a sö-
tétségben és a világosságban járó emberrõl; a vakon született ember meggyógyí-
tása példát ad, mit jelent a világosság cselekedeteit tenni. Ehhez a sorhoz hoz-
zátehetjük még azokat az ószövetségi szakaszokat, melyekre a fentiek utalnak,
különösen is az elsõ teremtéstörténetet és a Jn 12,15-ben idézett zsoltárvers foly-
tatását: „Az Úr az Isten, õ adott nekünk világosságot.” (Zsolt 118,27)

Ezzel a sûrû, önreflexív építkezésmóddal János eléri, hogy olyan, vallástörté-
neti múlttal bíró kifejezéseknek, mint a „világosság fiai”, sajátos értelmet adjon.
Így a mi értelmezésünket sem a szóösszetétel korábbi kumráni vagy éppen ké-
sõbbi gnosztikus értelme kell, hogy meghatározza, hanem elsõdlegesen a jánosi
szövegösszefüggés. Így a világosság az Ige, az élet, maga Jézus, az élet világossá-
ga. Világosságban járni annyi, mint Jézust követni, benne hinni, Isten (a világos-

* Lelkipásztor, 2002/12.
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ság) cselekedeteit, az igazság cselekedeteit cselekedni. Sötétségben járni ellen-
ben a gonosz cselekvése, mely saját magát ítéli el. Aki a világosságban jár, az Is-
tentõl született, Isten gyermeke, a világosság fia. János szerkesztése arra mutat
rá, hogy a sötétség hatalma ellen a világ világosságához való csatlakozás, az Is-
tennel, Jézussal együtt munkálkodó, aktív cselekvés jelent kiutat: aki a világos-
ság gyermekévé lesz, az nem passzívan sütkérezik a fényben, hanem maga is
„teszi” a világosságot. Összecseng ez az értelmezés a szinoptikusokból ismert
igével: „Ti vagytok a világ világossága. (…) Úgy ragyogjon a ti világosságotok az
emberek elõtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket…” (Mt 5,14–16 és párhuzamos
helyei). Az összecsengés korántsem a véletlen mûve: János a Jézus-hagyomány-
ból vett igéket exegetálja evangéliumában.

Külön figyelmet érdemel textusunk idõdimenziója. Az utolsó három világos-
ság-logionban jelenik meg ez az idõ múlására figyelmeztetõ, sürgetõ hang:
„…amíg nappal van, …amíg veletek vagyok, …nem tizenkét órája van-e a nap-
palnak...?” A 12,20–50 ezek kicsúcsosodása: Jézus utolsó szavait intézi a soka-
sághoz, utoljára tárja eléjük a lehetõséget, hogy higgyenek benne.

Az evangéliumi elbeszélésen belül helyén van a sürgetés: a nap, melyen ezek
a szavak elhangzanak, soha vissza nem térõ alkalom az akkori Jeruzsálemben
lévõk számára. Mit jelent azonban nekünk, akik sohasem voltunk ott, akiknek
ez a pillanat a távoli múlt része? Szomorú lemondást, a lemaradás érzését, hogy
íme, elszalasztottunk valamit? Mit keresnek ezek a sürgetõ szavak János evan-
géliumában, mely egy olyan közösségnek íródott, ahol már szinte senki nem volt,
aki Jézust életében ismerhette volna, szinte senki, aki „látott” volna, csak olya-
nok, akik „nem látnak és hisznek”?

János evangéliuma a jelen igehallgatóját sürgeti. Éppen azt hangsúlyozza, hogy
a jelen, a nap és óra, mely nekünk ma adatik, épp olyan soha vissza nem térõ
alkalom számunkra, mint az egykori jeruzsálemiek számára az utolsó nap, ami-
kor Jézus igehirdetését hallhatták. A jánosi teológia a jelen igehirdetését a haj-
dani jézusi szóval majdhogynem egy szintre állítja, és a távoli múlt vagy messze
jövõ helyett a jelen felé fordítja hallgatói tekintetét: nem a múltban elvesztett
vagy elhibázott dolgok a fontosak, hanem a jelen, a pillanat, amikor hihetünk a
világosságban, s magunk is a világosság gyermekeivé, a világ világosságává lehe-
tünk. Kettõs Sitz im Lebenje van tehát Jn 12,36 sürgetésének: szól az egykori je-
ruzsálemiek felé, akik elmulaszthatják Jézus utolsó velük töltött napjait, de szól
az evangélium hallgatói felé is, akik a jelen pillanatot kell, hogy megragadják.
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Az óév homiletikumához

Óév napja mindenkiben szorongást ébreszt, veszteségekre és mulasztásokra
emlékeztet. Gyülekezet és igehirdetõ egyaránt érzelmileg sebezhetõ állapotban
van, egyszerre nehezül ránk a külsõ, téli sötétség és a belsõ hiányosságaink ér-
zete. Ezekre a szorongásokra rájátszva könnyen lehet hatásos igehirdetést tarta-
ni az elmulaszott pillanatokról, sebten elmúló életünkrõl. Nem szabad enged-
nünk ennek a kísértésnek. Ellene szól maga az alapige, mely – mint láttuk – a
jelenre irányítja tekintetünket. Ellene szól az is, hogy óévkor mindig van a temp-
lomban olyan ritka vendég, akinek karácsonykor nem sikerült eljutnia a temp-
lomba, s így az óév esti igehirdetés lesz az egyetlen, amelyet az év folyamán meg-
hallgat – különösen fontos tehát, hogy amit hall, valóban örömhír legyen. Nem
szabad tehát rájátszanunk a bennünk bujkáló szorongásra, de szabad, sõt jó azt
tudatosítani, artikulálni, és arra igei választ keresni.

A szószék felé

Kézenfekvõ kiindulópontja lehet az igehirdetésnek a fény, világosság mint szim-
bólum és mindennapi tapasztalat. El lehet játszani a szinonimákkal – világosság,
fény, ragyogás, sugárzás, tündöklés, csillogás, fényesség –, az énekekkel, melyek-
ben olyan sokat jelent a fény. Gazdagok vagyunk a fényrõl szóló történetekben
(Fabiny Tibor 1968-as és Zászkaliczky Pál 1987-es elõkészítõi is tartalmaznak
egy-egy igazán szép illusztrációt). A Szentírás egészén, a teremtéstörténettõl a
mennyei Jeruzsálem örök fényéig végighúzódik ez a téma. A karácsonyi szoká-
sokban, élményekben is erõteljesen jelen van – vajon meggyújtanak-e bennünk
valami világosságot a karácsonyfagyertyák? Igénkbõl érdemes kiemelni a „higgye-
tek a világosságban” szókapcsolatot, és eljátszani vele, kiaknázni és továbbvinni
szimbolikus erejét. Igénk üzenete a világosság egyszerû élvezetétõl az aktív vi-
lágítás felé hív. Talán érdemes ezt – ténylegesen vagy képzeletben – egy gyertyá-
val megjeleníteni a gyülekezet számára: hogyan lehet elérni, hogy ez a gyertya
mindig, mindenütt fényességben legyen, ne kerítse hatalmába a sötét? Termé-
szetesen úgy, hogy meggyújtjuk. Akár javasolhatjuk is a gyülekezet tagjainak, hogy
szerezzenek be egy gyertyát otthon emlékeztetõül: nem kerít hatalmába a szo-
morúság, ha magam világítok egy kicsit a körülöttem lévõknek.

Az igehirdetés másik lehetséges témája az idõ. Nagyon aktuális téma ez, ret-
tentõ szükségünk van erre az üzenetre. Magamon azt veszem észre, hogy egyre
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kevésbé vagyok jelen dolgokban, már a szerzési igék kimondása közben is má-
son jár az eszem (elég-e vajon a kivett ostya, stb.). Mindig a következõ pillanat,
következõ feladat nyomaszt, ellenségem az idõ. Ez az ige a jelenbe hív vissza, az
Istentõl kapott mai napra, jelen órára. Arra, hogy lassan éljek, ízlelve az idõt, annak
perceit és óráit, élvezve a teljességét, a ritmusát, a növekedést és alakulást. Isten
kezébe adni életem idejét, és tõle visszakapni mint ajándékot. Hálával fogadni
az idõt, mint egy tánc ritmusát, egy szeretett lény szíve dobogását.

Egy ideges, kellemetlen sürgetéssel tele világban János arra hív, hogy az idõ
ajándékának öröme sugározzon rólunk. Hogy kibontsuk a liturgia szépségét,
lassú ritmusát, megérezzük az egyes szavak kimondásának örömét. Hogy sze-
retni és odafigyelni tudjunk a jelenben.

Egy történet formálódott ki bennem: egy emberrõl, aki nyomasztó, szoron-
gós álmot álmodik mindarról, amit elmulasztott, amit az év folyamán nem tett
meg vagy rosszul tett, de egyszerre csak felébred, és rádöbben, hogy a mai nap
egy valódi nap, december 31. az a nap, mely az övé, amikor cselekedhet, örülhet
és örömöt adhat, világosságot sugározhat.

Vázlatok
I.
1. Világosság – valami, ami van és elmúlik, leszáll az este, kialszanak a fények?

Az utolsó pillanat szorongása?
2. Világosság – nem vehetik el tõled soha. Meg vagy híva, hogy fény legyél, ré-

sze Krisztus fényességének.

II.
1. Álmodó ember, félelem, lelkifurdalás: kifut, elfut kezem közül az idõ, csupa

mulasztás az életem, meg nem tett dolgok, határidõk és évfordulók figyelmez-
tetése.

2. Felébredés. Itt van, tied a mai nap, ez a mostani óra. A kegyelem napja, az
üdvösség ideje.

Még két megjegyzés:
1. Érdemes néha egy-egy líraibb jellegû igehirdetést egyes szám elsõ személy-

ben elmondani. Talán ez az óévi alkalom is ezek közé tartozik.
2. Az igehirdetõ óévkor már túl van néhány nagyszerû és néhány kudarcos ige-

hirdetésen, s elég fáradt is már. Nem árt tudatosítani: prédikációnknak nem
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feladata sem a közelmúlt kudarcait jóvátenni, sem a sikereket továbbvinni. Egy-
szerûen egy igaz, evangéliumi igehirdetést kell elmondanunk a rá váró, rászo-
ruló embereknek.

  

Meditáció (1Kor 8,1–13)*
„1Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van is-
merete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. 2Ha valaki azt gon-
dolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni
kell. 3De ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. 4Ami tehát a bálvány-
áldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs
más, csak egy. 5Mert ha vannak is úgynevezett istenek, akár az égben, akár a föl-
dön, mint ahogyan sok isten és sok úr van, 6nekünk mégis egyetlen Istenünk az
Atya, akitõl van a mindenség, mi is õérte, és egyetlen Urunk a Jézus Krisztus,
aki által van a mindenség, mi is õáltala. 7Viszont nem mindenkiben van meg ez
az ismeret, sõt némelyek a bálványimádás régi szokása szerint a húst még min-
dig bálványáldozati húsként eszik, és lelkiismeretük, mivel erõtlen, beszennye-
zõdik. 8Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon; ha nem eszünk,
nem lesz belõle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz elõnyünk. 9De vigyáz-
zatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést ne váltson ki az
erõtlenek között. 10Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, amint a
bálványtemplomban asztalnál ülsz, vajon nem fog-e erõtlen lelkiismerete felbá-
torodni arra, hogy õ is megegye a bálványáldozati húst? 11És így ismereteddel
vesztét okozod erõtlen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. 12Így aztán amikor
a testvérek ellen vétkeztek, és erõtlen lelkiismeretüket megsértitek, Krisztus el-
len vétkeztek. 13Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem
eszem húst soha, hogy õt meg ne botránkoztassam.”

Nem hiszem, hogy minden gyülekezetnek és minden igehirdetõnek egyfelé kell
elindulnia – különösen egy ilyen gazdag textusból. Magam is mást és mást hang-
súlyoznék attól függõen, melyik kör, közösség hallgatna a nekem megszokottak
közül. Leírom hát az elõttem kirajzolódó – egymástól természetesen nem füg-
getlen – irányokat és súlypontokat, melyekbõl vagy melyek kombinációjából a
prédikáció megszülethet.

Megismerés, ismeret, tanulás, tudás – mi mindezeknek a célja? Mitõl lesz-
nek értékesek vagy értéktelenek? Kik azok az emberek, akikre azt mondom: is-
merem õket? Kik azok, hányan vannak, akik engem ismernek? Akik a nevem-

* Lelkipásztor, 1997/6.
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hez az arcomat hozzá tudják kötni, akik meg tudják mondani, hány gyerekem
van és mi a nevük, akik tudják, mire gondolok, amikor a legnehezebb éppen
nekem az élet?

Valakinek, valaminek az ismeretén kétfélét érthetünk, értünk köznapi gondol-
kodásunkban:

1. Kívülrõl tudom a történelemanyagot, nincs olyan kérdés, amelyre ne tud-
nék felelni. Ismerlek, kiismertelek, nem mondhatsz nekem újat, tudom, mit érsz.
Fölötted vagyok; mint egy lezárt paksamétát, úgy birtokolom mindazt a tudást,
ami veled kapcsolatban lényeges.

2. Találkoztunk már, kapcsolatba léptünk. Megragadott már valami a lényed-
bõl. Ráéreztem, hogy miért lehet téged szeretni, mi az, ami csoda, ami egyetlen
benned. Vágyni kezdtem arra, hogy megmutassam, hogy észrevegyed, amit te
bennem szerethetnél, szerethetsz.

Az ismeret ebben a két egészen különbözõ értelmében van jelen életünknek
sok-sok szintjén. Kifejthetõ: egy verset, egy tudományterületet, egy földdara-
bot, egy tanítványt, a hazánkat – hogy ismerjük? Hogy akarjuk ismerni? Hát a
feleségünket, férjünket, szerelmünket, gyerekünket...?

Hogyan ismerjük, hogyan akarjuk ismerni Istent? Arra törekszünk-e, hogy a
vele kapcsolatos tudást szép kis kompakt csomagként lezárhassuk, vagy szom-
jazunk új meg új rácsodálkozásra? Fölébe akarunk kerekedni az ismerete által,
vagy megragadottjaiként vágyakozunk rá? (Itt gyülekezettõl függõen lehetne be-
szélni a tanulásra való nyitottságról, arról, hogy nem elég egy negyven-ötven-
évesnek a konfirmációs emlékeire hagyatkozni, hogy új titkokat rejteget számá-
ra az Isten, fölbontatlan ajándékcsomagjai halmozódnak évek óta...)

Az elõbbi esetben rangosabb, elõbbrevaló vagyok annál, aki kevesebbet tud
nálam. Ha nagylelkû vagyok, a birtokomban levõkbõl átadhatok valamit neki is.
Ostobaság volna azonban saját tulajdonomról az õ érdekében lemondani, elfog-
lalt területeimrõl visszavonulni.

Az utóbbi azonban nem képzelhetõ el másként, mint közös útonjárásként.
Amikor valakivel kapcsolatba kerülök, valakire rácsodálkoztam, akkor ez engem
is alakít, s ezt akarva sem titkolhatnám el. Az Isten valódi megismerése, felfede-
zésének folyamata természetesen hozza magával, hogy az átélt tudást megosszam,
továbbsugározzam. De ha nem hiszem azt, hogy „zsebemben az Isten ismere-
te”, hanem Isten megismerésének útján próbálok járni, akkor tudom, milyen
nehéz a nemtudás, milyen sebezhetõ, gyenge vagyok magam is, és óvom a má-
sikat, a másik hitét. Az ismeretem nem tulajdonom, amit ki kell használni, ha-
nem olyasmi, amit a másikért is kaptam – és semmiképpen nem ellenére. Ha
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tehát mások hitének bántására használnám a magam ismeretét, azt sérteném meg
vele, aki gyöngédségével azt kinek-kinek kiosztotta.

Énekjavaslat: 360, 471.
A bálványoktól szabadon – mik a bálványok? (Megbecsültségem, jelentõségem,

pénzem, jóságos voltom, biztonságom...) Két lehetõség:
1. Másvalakinek bálvány – nekem semmi. Nem változtat Istenhez való viszo-

nyomon (például egy pohár sör). Ha azonban ezzel a szabadságommal másnak
ártanék – inkább nem élek vele (lásd az elõzõ gondolatsort). Sokan például, akik
alkoholmentõ misszióban dolgoznak, a leszokott alkoholisták iránti szolidari-
tásból sohasem isznak alkoholt.

2. Az én bálványaim – én függök tõlük, igazítom hozzájuk az életemet. Annyira
félek, olyan kiszolgáltatottnak érzem magamat, hogy kínomban megszeretem.
Javaslat: ne ostorozzuk a gyülekezetet, inkább beszéljünk olyan emberekrõl, akik
szabaddá váltak ilyesfajta „bálványoktól”. (Példa rá a család, amely inkább kisebb
lakásba költözik, minthogy egész életét a tökéletes családi ház hiteleinek törlesz-
tésére fordítsa, vagy a fiatal, aki mer váltani, a saját hivatását megkeresni az elvá-
rásokkal szemben is.)

Szeretet által Isten gyermekeivé – Az én istenszeretetem, Isten iránti vágyódásom
és emberek iránti szeretetem által kerülök be Isten és Jézus szeretetének kör-
forgásába (Mt 5,44–45). Ugyanakkor: egyedül Isten szeretete, gondoskodása, ön-
feláldozása tette, hogy gyermeke vagyok, és õ Atyám, hogy nem kell félnem sem-
milyen más istentõl és úrtól, hogy szeretetre – gyengédségre, odafigyelésre, fe-
lelõsségvállalásra – szabad lettem.

Isten ismer engem – botladozó istenismeretemmel, gõgtõl megrontott szeretni-
tudásommal, bálványoktól való szorongásaimmal, mindennel együtt. Kapcso-
latba lépett velem, figyeli, elõcsalogatja belõlem csodáimat, szépségemet, mind-
azt, amiért engem szeretni lehet.

Énekjavaslat: 385
  



FEMINISTA TEOLÓGIA

Leuven, 1999



Önálló fejezetbe válogattuk a feminista teológiával foglalkozó írásokat, mivel Eszter szen-
vedélyes elkötelezettje volt ennek a gondolkodásmódnak. 1994–95-ös németországi tanul-
mányútja során nagy hatást gyakorolt rá a felszabadítási és feminista teológiákkal való kö-
zelebbi megismerkedés, s leuveni idõszakában már tudatosan gyûjtötte a szakirodalmat, sok
kötetnyi, saját kezûleg fénymásolt anyaggal érkezett haza. 2000-ben egy évig a budapesti
Közép-Európai Egyetem (CEU) Gender and Culture (társadalmi nem és kultúra) sza-
kos hallgatója volt. A halála elõtti évben néhány társával ökumenikus feminista teológiai
mûhelyt alapítottak, amely a European Society for Women in Theological Research ma-
gyar tagozata lett.

Az itt szereplõ elsõ írás egy olyan nagyobb lélegzetû, de befejezetlenül maradt cikk részeibõl
áll össze, amely „a feminista teológiák áttekintõ térképét” szándékozik megrajzolni a teo-
lógiában nem feltétlenül járatos olvasó számára. Ezt két, a CEU-n töltött évéhez kötõ-
dõ tanulmány követi. „Nõ és férfi – férfi és nõ. A társadalmi nemek kutatása az ezredfor-
dulón Magyarországon” címmel 2002 novemberében a Budapesti Közgazdaságtudomá-
nyi Egyetemen rendezett konferencián teológiai szekciót szervezett. Itt tartott elõadásának
egy részletét közöljük, majd egy ekkor készült, ám csak halála után megjelent interjú zárja
a fejezetet.



Micsoda szóösszetétel, ugye? A „teológia” valami jól neveltet, kicsit poros, de
azért tiszteletre méltó fogalmat idéz fel az emberben, visszafogott, de messze-
menõen jóindulatú idõs urak ügye. „Feminista”– ez meg valami harsány, kemény,
vidám dolgot jelent, de az is lehet, hogy némileg ijesztõt, pimasz, sokféleségük-
kel elégedett nõket, szabadszájú vitatkozást valami nagyon, de nagyon „nyugati
egyetem szagú” dologról.

E cikkben arra teszek kísérletet, hogy a feminista teológiák világát olyan olva-
sóknak mutassam be, akik a nõtudomány és a feminista mozgalmak felõl köze-
lítenek a témához. Ennek megfelelõen a feminista diskurzusokban használatos
alapfogalmakat illetõen kevesebb magyará-
zat várható, mint a teológia szakkifejezéseit
és jellemzõ gondolati struktúráit illetõen.
Törekszem arra, hogy a feminista teológiák
sokfélesége ne essen áldozatul személyes íz-
lésemnek és vonzódásaimnak, de ha akar-
nám, se tudnám észrevétlenné tenni maga-
mat a szövegben: én evangélikus keresztény
feminista teológiát mûvelek Európában,
Magyarországon. A mód, ahogyan a teológi-
áról szólni tudok, a logika, melyet a témák
elrendezésére használok, ennek a világnak a
szülötte. De ennél többrõl is szó van: elkö-
telezettje vagyok ennek a gondolkodásnak,
azt hiszem, hogy lehetséges és érdemes fe-
minista teológiát mûvelni, s különösen is
érdekfeszítõ dolog magyar kontextusban
evangélikus feminista teológiával foglalkoz-

Feminista teológiai konferencián,
Németországban

Feminista teológia
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ni. Remélem, sikerül „a feminista teológiák áttekintõ térképe” mellett a terület
iránti szenvedélyes érdeklõdésembõl is átadni valamit e cikkben.

Bevezetésképpen idézem a feminista teológia néhány lehetséges definícióját,
majd írok a mozgalom születésérõl, történetérõl és a zsidó és keresztény femi-
nisták egyik alapvetõ témájáról: a feminista bibliaértelmezésrõl. Bemutatom a
feminista teológia-, egyház- és vallástörténet-írás néhány alapproblémáját, és
valamit a mi pompás, több évezredes örökségünkbõl is felvillantok. A dogmati-
ka és etika területe túlontúl széles: összkép helyett néhány olyan témát válasz-
tottam bemutatásra, melyek Magyarországon különösen is izgalmasak lehetnek.
Ezeket követi egy kis kóstoló a feminista liturgikus törekvésekbõl – ezeken ke-
resztül remélem a feminista gyakorlati teológia egészét vonzóvá tenni.

Cikkem második felében kap igazán értelmet a „feminista teológiák” töb-
besszáma: gyors bibliografikus útmutatást adok a különféle vallási és társadalmi
kontextusú feminista teológiák felé, lehetõség szerint sok linkkel a világháló ilyen
csücskeihez. Ezután bemutatom a feminista teológia „intézményeit” – csopor-
tokat, egyetemi köröket, folyóiratokat. A befejezés honunké: miért kell nekünk
feminista teológia?

A feminista teológia nem csupán szó és elmélet, ezért számos verset, éneket,
imádságot, idézetet kapcsoltam cikkemhez linkek formájában. Aki rá akar érez-
ni, mi adja a feminista teológiák erejét, ne habozzon rákattintani ezekre. Ha nem
is ugyanaz egy ének olvasva, mint énekelve és táncolva, azért valami – remélem
– megmutatkozik e szövegekben a feminista vallásosság sodró erejébõl.

Definíciók és alapkérdések

A feminista teológiát vagy a feminista teológiákat lehetséges – történeti gyöke-
reik szempontjából is helyesen – a szabadítás- (vagy: felszabadítás-) teológiák felõl
értelmezni:

„A feminista teológia olyan szabadítási teológia, amely a szabadítási teológiák1 szegé-
nyeinek teológiai helyére a nõket állítja, és az õ felszabadításukért küzd.”2 Számos femi-

1 Szabadításteológia: a hatvanas évek Latin-Amerikájában született radikális szociális elkötelezett-
ségû teológiai mozgalom. A megváltás, Krisztus mûvének lényegét a rabságból és elnyomatásból való
szabadulásban ragadja meg. Tágabb értelemben szabadításteológiáknak nevezik az elnyomottak, kire-
kesztettek, kizsákmányoltak felszabadítására irányuló, a közös szenvedés tapasztalatából táplálkozó
(fekete, minjung, fogyatékkal élõ, leszbikus, meleg stb.) teológiák összességét.

2 Catharina J. Halkes: La théologie féministe d’une période de transition. Consilium 154, 1980.
április. 131. o.
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nista teológus, például Dorothee Sölle és Louise Schottroff mint feminista szaba-
dítási teológust definiálja magát.

Szintén szabadításteológiai jellegû az a megközelítés, mely végsõ várakozásunk
tárgyával, az Isten Országával kapcsolatos elképzeléseink felõl indul ki:

„Feminista teológia az a teológia, melynek célja, víziója olyan társadalom, amelyben nem
uralkodik patriarchális, szexista megkülönböztetettség, alávetettség.” Mind a szabadítás,
mind az Isten Országa, uralma a zsidó és keresztény vallási szimbolikához kö-
tõdik, így ezek a definíciók nem alkalmasak egy vallásközi feminista teológiai
párbeszéd alapjának.

Lehetséges a „nõi tapasztalat” felõl definiálni a feminista teológiát:
„A feminista teológia (…) azokat a történelmi tapasztalatokat, melyeket a nõk átéltek,

végigszenvedtek, próbálja meg teológiailag értelmezni, a belõlük levonható konzekvenciá-
kat megtalálni.” E definíció elõfeltétele természetesen a konszenzus az ilyen kö-
zös nõi tapasztalatok létérõl.

Végül lehetséges a feminista teológiákat minden tartalmi, irányultságbeli kri-
térium mellõzésével az aktorai felõl meghatározni:

„A feminista teológia olyan teológia, melynek mûvelõi nõk, a tárgya a nõk
helyzete, problémái.”

A feminista teológiák – és általában a szabadításteológiák – alapelvei közé tar-
tozik „az ortopraxis primátusa az ortodoxiával szemben”. Ez azt fejezi ki, hogy
nem a helyes tanítás, az ortodoxia az elsõdleges szempont és az elsõ lépés, ha-
nem a helyes cselekvés, a jó ügyért való elkötelezõdés. A tanítás forrása és mér-
céje a praxis. (Ezt a némileg elvontnak tûnõ állítást kissé konkretizálandó: bár
egész életem meghatározó nagy ügye a keresztény hit, azt hiszem, elõbb lennék
ateista, mint rasszista vagy homofób.)

A feminista teológiák alapvetõ kérdése, hogy van-e esély arra, hogy öröksége-
inket, tradícióinkat kiszabadítsuk a patriarchalizmusból. Ha nincs, ha a keresz-
tény, zsidó stb. hagyomány menthetetlenül androcentrikus, szexista, akkor nincs
mit tennünk, el kell hagynunk ezeket a tradíciókat. Számos keresztény háttér-
bõl induló feminista teológus lett ezen az úton posztkereszténnyé, például Mary
Daly vagy Daphne Hampson.
 Daphne Hampson: Theology and Feminism. Blackwell, Oxford, 1990.
 Mary Daly: Beyond God the Father. Toward a Philosophy of Women’s

Liberation. Beacon Press, Boston, 1973.
A keresztény vagy más hagyománynál megmaradó feminista teológus számára

az ortopraxis primátusa ily módon halaszthatatlanul sürgõs üggyé, létkérdéssé
teszi hagyományaink feminista kritikáját. Ha ezt elhanyagoljuk, elfelejtjük, egé-
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szében vesztjük el ezt a hagyományt. Ezért kiemelten fontos a keresztény femi-
nizmus számára a posztkeresztény feminizmussal való párbeszéd, amely ennek
a kritikai munkának az induktora.

A feminista teológia tehát nem csupán egy-két szempont, szimbólum és jel-
szó beemelése a keresztény, zsidó vagy más hagyományú teológiai gondolkodás-
ba. A feminizmus a keresztény hit alapjaira, kétezer év alatt soha meg nem kér-
dõjelezett alapfogalmaira kérdez rá. A teológia egész nyelvét átformálja, olyan
szavakat tol félre, mint „transzcendens” vagy „mindenható”, és olyanokat emel
be a teológia szótárába, mint „érintés”, „heteroszexizmus” vagy „bohóc”. A teoló-
gia hagyományos locusai, minden átfogó teológiai munkában kötelezõen tárgyalt
témái is átrendezõdnek. A katolikus és protestáns teológiák nagy vízválasztójá-
nak, a megigazulástannak3 például alig maradt hely a kortárs szabadításteológiai
megközelítésekben, melyek az egyéni üdvösség egész kérdéskörét hanyagolják.
Más hagyományos teológiai témák szerepelnek ugyan a feminista szakkönyvek
indexeiben, de elsõdlegesen kritikai megközelítésben tárgyalják õket, mint pél-
dául az engedelmesség erényét.
 Dorothee Sölle: Phantasie und Gehorsam: Überlegungen zu einer künf-

tigen christlichen Ethik. Kreuz, Stuttgart, 1968.
Az idegenszerû, nõellenes logikai építményen végzett kritikai munka és a fe-

minista teológia saját dinamikája szerinti kiépülése, felnövekedése párhuzamo-
san zajlik.

Ugyanekkor természetesen az is újra meg újra kérdésessé teszi a feminista
teológiák helyét a világban, hogy vajon azok a feminista fogalmak – „nõi tapasz-
talat”, „nõk elnyomása”, sõt „nõk” –, melyeket öndefiníciójában felhasznál, érint-
keznek-e kellõképpen a valósággal; létezik-e az a közös, ami indokolja, hogy
közösen küzdjük végig a dolgainkat – köztük istenkeresésünket is. Érdemes-e
mint nõkrõl beszélni rólunk, vagy ez csak egy elnyomó retorika, mely a külön-
bözõ – roma, leszbikus vagy iszlám – nõk láthatatlanná válását eredményezi?
Ezeket a problémákat már a feminista elmélet és a feminista mozgalom többi
szereplõjével együtt kell végiggondolnia a feminista teológiának.

3 Mi teszi igazzá az embert Isten elõtt? Mi adja, hogy Isten nem enged minket elkárhozni, hanem
beenged az örök üdvösségre? Csak és egyedül az Isten kegyelmes döntése, mondja a protestáns állás-
pont. A kegyelem, mely jó cselekedetekre indít bennünket, majd azokra is tekint, feleli a katolikus
tanítás. E tanbeli distinkció, ennek német, latin és görög nyelven való pontos kifejtése a reformáció
századaiban döntõ ügynek tûnt.
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A feminista teológia „története”

Hogy hogyan kezdõdött a feminista teológia, meddig kell visszamennünk az
elõdök kutatásában, azt ki-ki aszerint válaszolja meg, hogy hogyan látja a törté-
nelem és a nõk viszonyát. Én az egyszerûség kedvéért most ott fogom kezdeni,
ahol a kifejezés megszületett: a nõmozgalom második hulláma idején, a hatva-
nas évek Nyugat-Európájában, majd Amerikájában. A feminizmus új korszaka
a katolikus egyházban szerencsésen találkozott össze a II. Vatikáni Zsinat hozta
szabadabb szellemmel. Ugyanekkor az Egyházak Világtanácsában4 a nagyobb szo-
ciális felelõsségvállalásra való törekvés nyitotta meg az utat a feminista megköze-
lítéseknek.

Az elsõ egyértelmûen feminista teológiai munkák voltak:
 Elisabeth Gössmann: Woman and Her Mission. Herder, Freiburg, 1961.
 Catharina Halkes: Storm na de stilte. Ambo, Utrecht, 1964.
 Mary Daly: The Church and the Second Sex. Harper and Row, New York,

1968.
Ha némi általánosítást is vállalunk, így jellemezhetjük az egyházi vezetõk re-

akcióját:
A protestáns egyházakban az „adjunk nekik egy kis teret, egy skatulyát, és hagy-

janak minket békén” stratégia jutott érvényre. 1953-tól mûködik az EVT „Fér-
fiak és nõk viszonya az egyházban és a társadalomban” szekciója, mely számos
nagy nõi projektet indított be, és az egyes helyi egyházak nõmozgalmainak is
hathatós támogatója. A kérdés ebben a helyzetben az, hogy mennyiben tudnak
a protestáns feminista teológiák egyházaik és teológiáik egészére hatással lenni.

A katolikus egyház inkább a boszorkányüldözés stratégiája felé hajlott. A Zsi-
nat után ismét hûvösebb idõjárás köszöntött be, s az éppen hangjukra talált ka-
tolikus feministákat durvábbnál durvább támadások érték. A nõk ordinációjá-
val, a cölibátussal, a fogamzásgátlással kapcsolatos véleményüknek köszönhetõ-
en elkerülhetetlenül ellentétbe kerültek az egyház vezetõivel. Egyesek egyházuk
elhagyása mellett döntöttek – a posztkeresztény feministák közt többségben van-
nak a katolikus hátterûek –, mások kitartottak, vállalva egy marginális helyzet-
bõl induló harc keserveit. A legmeglepõbb helyeken – kolostorokban, katolikus
nõszövetségekben, lelkiségi mozgalmak környékén – lehet feminista teológiai
mûhelyekre bukkanni.

4 Az Egyházak Világtanácsa (EVT) a protestáns és ortodox egyházak közös világszervezete, nem
valamiféle protestáns Vatikán, hanem közös célok érdekében való fellépésre, az egyházak közti dialó-
gus elõsegítésére létrejött laza organizáció.
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A zsidóságban nehéz lenne „egyházvezetésrõl” beszélni. A feministák elsõként
a reformzsidóság radikálisabb köreiben tudtak áttörést elérni, de hamarosan
megjelentek a konzervatív és ortodox irányzatokban is.

A hetvenes évek közepétõl kialakultak a feminista teológia nemzetközi fórumai.
1975-ben tartották Catharina Halkes holland teológusnõ szervezésében a Nõi
Tudományok Elsõ Európai Sympozionját. 1985-ben Catharina Halkes, Elisabeth
Moltmann-Wendel, Luise Schottroff, Bärbel Wartenberg-Porter, Joann Nash
Eakin és más feministák megalakították a Teológusnõk Európai Szövetségét.

A nyolcvanas évek a sokféleség kibontakozásának ideje volt. Az Egyesült Ál-
lamokban színre lépett a womanista (fekete+feminista), majd a mujerista (la-
tino+feminista) teológia. A Harmadik Világ Teológusainak Ökumenikus Szö-
vetsége, az EATWOT 1979-ben alakította meg Nõi Bizottságát. Ezek a teoló-
gusnõk a polgárjogi mozgalmak, illetve a szabadítás teológiái felõl érkeztek, és
többszörös elkötelezõdésüket nem is kívánták feladni. Szükségessé vált a teoló-
giai reflexió a többszörös elnyomás tapasztalatára, arra, hogy nõként, társadalmi
és kulturális csoportunk tagjaként, történelmünk örököseként az elnyomás és
elnyomatottság bonyolult hálózatának vagyunk részesei. És arra, hogy nem csak
elnyomottak vagyunk, de társtettesei is az elnyomásnak. Amikor az észak-ame-
rikai és nyugat-európai teológusok öko-feminista vagy feminista-szabadítási
teológiákról beszélnek, ennek a kihívásnak igyekeznek eleget tenni.

Az afrikai, ázsiai, latin-amerikai teológusnõknek és az amerikai kisebbségi
teológiák képviselõinek egyre nagyobb szerepük van tehát a feminista teológiák
nagy közös beszélgetésében, a problémák, melyeket õk tettek láthatóvá, meg-
határozzák valamennyi feminista teológus kérdésfelvetéseit. De nem csak fel-
adatokat hoztak: friss hangokat, az ellenállás eddig ismeretlen tradícióit és újfaj-
ta lendületet is. Amit ma feminista spiritualitásként ismerünk, az nem lenne el-
képzelhetõ e nélkül a velünk megosztott örökség nélkül.

A jelen: az észak-amerikai színtéren alig van ma teológusnõ, aki ne feminis-
taként definiálná magát. Nyugat-Európában is – bár itt több a negatív kon-
notációja a „feminista” szónak – a teológiában aktív nõk többsége feminista.
Amiben a nyugat-európai helyzet még biztatóbb is, mint az amerikai, az az, hogy
az európai feminista teológia nem annyira az egyház szélén álló nõ-egyházak-
hoz5 vagy akadémiai körökhöz kötõdik, hanem fel-feltûnik az egyházak minden
munkaágában és fórumán.

5 Women-church, Frauenkirche:
1. feminista liturgikus közösség, többnyire egy helyi gyülekezet perifériáján vagy önálló szervezõ-

désben,
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A mai feminista teológiai munka fõ irányait jellemezze napjaink vitáinak né-
hány visszatérõ kifejezése: rítus, vegetarianizmus, marginalizáció, diskurzus,
narratíva, kölcsönösség, a feminista teológia antijudaizmusa, a szégyen mint teo-
lógiai kategória, posztmodern robbanás, vallásközi feminista dialógus.

(…)
No és Magyarországon?
Magyar feminista teológiáról jobbára jövõ idõben lehet csak beszélni. Vagy ta-

lán inkább felszólító módban. Rengeteg tennivaló lenne. Nem is elsõdlegesen
azért, mert a magyar nõi egyháztörténet olyan ígéretes kutatási terület, tele rend-
kívüli, izgalmas alakokkal, mint Árpád-házi Szent Erzsébet vagy Petrõczi Kata
Szidónia. Nem is azért, mert a magyar népi kegyességben pompás nõi tudáskincs
látszik rejtõzködni. Azért kellene nekünk sürgõsen és nagyon feminista teoló-
gia, mert olyan nagyon egyedül vagyunk itt hagyva, mi, nõk, az Isten iránti vá-
gyakozásunkkal. Ritka az a liturgia, az a prédikáció, melyet egy nõnemû lény
önmaga enyhe feladása nélkül, mérges megjegyzései visszanyelése nélkül meg-
hallgathatna. S azért is kell nekünk feminista teológiák sokasága, mert olyan
nagyon magányosan kell küzdenünk nõ-voltunkért, a nõi szolidaritás sûrû há-
lója nélkül, velünk szenvedõ és velünk nevetõ Istenünk nélkül.

Nyelv, Isten-beszéd, istenkép

A teológia, a vallás egésze nyelvbe ágyazott jelenség. Isten utáni vágyakozásun-
kat elsõdlegesen nyelvi formában fejezzük ki. A zsidó-keresztény világban – és
különösen is protestáns kontextusban – a Szó, az Ige, Isten szava ezen túlmenõ
teológiai hangsúlyt is kap. Isten a megszólaló, a magát kinyilatkoztató Isten. Jé-
zus egyik méltóságneve: Ige. A hit „hallásból van, a hallás pedig Isten igéje ál-
tal”. A teológia számára tehát nem lehet technikai részletkérdés, hogy a nyelvek,
amelyeken megosztjuk egymással vallási tapasztalatainkat, a szavak, melyekkel
Istent megszólítjuk, androcentrikusak, szexizmust hordoznak.

Atyám, Uram, Jegyesem, Királyom – ezek Isten leggyakoribb megszólításai.
Amikor ezeket használjuk, olyan szerepeket osztunk Istenre, melyeket a mi pat-
riarchális világunk hozott létre, illetve melyeket ez a patriarchális társadalom
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3. (némely feminista egyházértelmezésben) az igazságosság és egyenjogúság valódi jézusi egyháza,

amely az elnyomás szolgálatába szegõdött hivatalos egyház „visszáján” élte túl a századokat.
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súlyosan deformált. Másrészt „ha Isten férfi, a férfi isten”, azaz egy ilyen istenkép
maga is erõsíti a patriarchális szemléletmódot, eszköze annak, hogy a férfiak
privilegizált helyzete olyan természetes és magától értõdõ lesz számunkra. Olyan
ez, mintha, mondjuk, brazíliai szegényektõl azt várnánk el, hogy Istent folya-
matosan egy szivarozó gyáros képében imádják, fõnöknek és nagyságos úrnak
szólítsák, és szobrocskáját az ágyuk fölé akasszák.

A feministák kezdettõl érzékelték ezt a problémát, számos, egymással is vi-
tatkozó megoldási javaslat született, számos különbözõ stratégia él egymás mellett
a feminista teológiák nyelvezetében. Angolszász és német nyelvterületen, ahol
a feminista teológiák elsõ hulláma kialakult, a kézenfekvõ elsõ lépést a nyelvtan
szintjén tették, a nemileg meghatározott névelõket, jelzõket, névmásokat sem-
leges vagy inkluzív formákkal helyettesítették. Sok feminista nem használja az
„Isten” szót sem, hanem olyan, általában csak írott szövegben mûködõképes
formákat választ, mint „Isten/nõ”, vagy „*st*n”.6

A második lépés a nõi istenképek megfogalmazása, illetve újrafelfedezése volt.
Nõként – fiatal bohóclányként, büszke fekete anyaistennõként vagy a világ szö-
vetét szövõ ráncos, bölcs öregasszonyként – gondolni Istenre valami egészen új
tapasztalatot adhat nekünk, egészen új találkozást tesz lehetõvé vele. Az utóbbi
néhány évtized feminista csoportjainak kreativitása, fantáziája rengeteg ilyen
képet alkotott meg – nem csak szavakat, de énekeket, imádságokat és képeket,
szobrokat is.

A zsidó és keresztény feminista teológusok felfedezték azonban azt is, hogy a
Biblia korántsem kizárólag férfiként beszél Istenrõl, s a késõbbi századokban is
gazdag, bár jórészt rejtett hagyománya van Isten nõi metaforáinak és megszólí-
tásának.

Ézsaiás könyvében Isten több helyen is anyaként jelenik meg:
„De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az ÚR, megfeledkezett rólam az én

Uram! Megfeledkezik-e csecsemõjérõl az anya, nem könyörül-e méhe gyerme-
kén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, te-
nyerembe véstelek be, szüntelen elõttem vannak falaid.” (Ézs 49,14–16)

„Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben
kaptok vigasztalást!” (Ézs 66,13)

Hasonlóan Hóseásnál:
„Még gyermek volt Izráel, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fi-

amat. Minél jobban hívtam õket, annál jobban távolodtak tõlem: a Baaloknak

6 Johnson, Elizabeth: A She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse.
Crossroad, New York, 1994.
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áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Pedig én tanítottam járni Efraimot,
kézen fogtam õket, de õk nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kö-
telekkel vontam õket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint mikor
valaki arcához emeli gyermekét: jóságosan enni adtam nekik.” (Hós 11,1–4)

Gyermekeit vigyázó anyamadárként tûnik fel Mózes ötödik könyvében:
„Puszta földön talált reá [a választott népre], kietlen, vad sivatagban. Körül-

vette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, mint mikor a sas kirebbenti fész-
két, és fiókái fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi, evezõtollán hordozza
õket.” (5Móz 32,10–11)

Lukács evangéliumában Jézus – a juhát keresõ pásztor és a tékozló fiút vissza-
fogadó atya képe mellett – pénzét keresõ asszonyhoz hasonlítja Istent:

„Vagy ha egy asszonynak tíz drahmája van, és elveszít egy drahmát, vajon nem
gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem
találja? És ha megtalálta, összehívja barátnõit és szomszédasszonyait, és így szól:
Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem. Mondom
nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérõ bûnösnek.” (Lk
15,8–10)

Vagy kenyeret sütõ asszonyhoz:
„Majd ismét szólt: »Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovász-

hoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül
az egész megkelt.«” (Lk 13, 20–21)

Héber és görög nyelven a bölcsesség nõnemû, megszemélyesítve mint Isten
leánya jelenik meg a Bibliában (SalBölcs 7,1).

A János evangéliumának kezdetén olvasható híres himnusz, mely mai formá-
jában az Igét dicsõíti, eredetileg Bölcsesség-himnusz volt. A bölcsességet a ké-
sõbbi századokban is gyakran nõként ábrázolták. Egyes feminista teológusok az
isteni Sophia képét tartják a legalkalmasabbnak egy új istenkép és istenfelfogás
megalapozására.

Szintén nõnemû héberül a ruah, Isten Lelke, lélegzete, a Szentlélek. A fordí-
tások során maszkulinizálódott ugyan – a görög pneuma semlegesnemû, a latin
spiritus pedig már hímnemû –, mégsem vesztette el egészen nõi mivoltát: is-
meretes például egy 13. századi ábrázolása a Szentháromságnak, melyen a Szent-
lelket mint fiatal nõt fogja közre az Atya és a Fiú. A harmadik világ (avagy: a vi-
lág kétharmadának) feministái különösen szívesen használják ezt az istenképet,
amely a minket szeretetével eltöltõ, a világot általunk formáló Istent jeleníti meg.7

7 Die Weiblichkeit des Heiligen Geistes. Studien zur feministischen Theologie. Szerk.: Elisabeth
Moltmann-Wendel. Kaiser-Gütersloher, Gütersloh.
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A Sekinah, Isten jelenlétének héber fogalma más nyelvekre nehezen fordít-
ható le, így elsõdlegesen a zsidó feministák szótárában lett nagy jelentõsége. Õ
az, aki a népet a pusztában vezérelte, amikor Isten haragjában elrejtõzött, az õ
Istennel való misztikus egysége ünnepeltetik a szombatban.

Fõként a katolikus feminista teológusok, különösen a Távol-Kelet és Latin-
Amerika feministái, valamint a mujerista teológiai gondolkodók hangsúlyozzák,
hogy a nõi szentek, legfõképpen Mária tisztelete milyen fontos ellensúlya lehet
egy egyoldalúan férfiként megalkotott istenképnek, s azt is, hogy Mária – még-
pedig egy önálló, erõs, független Mária – alakja sok asszony vallásosságában be
is töltötte ezt a szerepet az évszázadok során.8

A nõi istenképek kialakításának/feltárásának stratégiája ellen számos kritika
fogalmazódott meg. Elõször is: nekünk, nõknek többnyire számos pozitív kap-
csolatunk is van férfiakkal, s még az sem biztos (sõt!), hogy egy anyaként ábrá-
zolt Istenhez kevesebb, a patriarchális társadalom formálta sztereotípia kapcso-
lódik, mint egy apaként megjelenítetthez. A nõi istenképek használata azonban
nem azt célozza, hogy egy kizárólagossá vált, bálvánnyá merevedett férfi istent
egy másik, hasonlóan egyeduralkodó nõi istennel cseréljünk fel, hanem azt, hogy
Istenrõl való gondolkodásunkat kiszabadítsa a patriarchális klisékbõl, és stimu-
lálja istenkeresõ kreativitásunkat e sokféleség által.

A másik, gyakran megfogalmazódó kritika, hogy „nõi istenképeinket” olyan
jellemvonásokkal – szelídség, odaadás, gondoskodás, táplálás – ruházzuk fel, me-
lyek általánosan mint „nõi erények” ismertek, de éppen a feminizmus mutatott
rá, milyen fontos részét képezik a nõket elnyomó struktúráknak. (Különösen igaz
ez a Szentlélek vagy Mária hagyományos alakjára: minden elismertségük, min-
den nekik juttatott tisztelet és szeretet az alárendelt, függõ szerepükben jut ne-
kik, így reprodukálják az istenképek világában a „büszkén emlegetett kis feleség”
vagy a „magát családjáért csendben feláldozó anya” figuráját.) Természetesen az,
hogy ki milyen tulajdonságokat tart valódi nõi tulajdonságoknak, illetve hogy
lehetségesnek tartja vagy eleve kizárja ilyenek létezését, függ attól, hogy milyen
– esszencialista vagy egyenlõséget hangsúlyozó – feminizmust vall magáénak.

A harmadik kritikai felvetés így szól: miért éppen egy személy, sõt miért ép-
pen egy fõnév legyen az Isten? Nem léphet túl a fantáziánk ezeken a kliséken?
Az istenkép feminista átformálásának harmadik lépése a folyamat- és kapcsolat-
teológiákra támaszkodó új istenfelfogás kialakítása: „Isten a kapcsolatok ereje”;

8 Mulack, Christa: Maria: die geheime Göttin im Christentum. Buchreihe Symbole. Kreuz, Stutt-
gart, 1985.
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„Isten a felszabadulás rajtunk és általunk végbemenõ folyamata”. A hit új nyel-
vét kell kialakítanunk – véli sok feminista teológus –, az Isten-beszéd olyan
módját, amely szakít a végtelen, mindenható Isten elõtt álló kicsiny és tehetet-
len ember képével, s az Isten-ember dualizmussal általában, és Isten immanen-
ciáját, evilágiságát helyezi a középpontba.

(…)

Feminista hermeneutika

A kereszténység és a zsidóság (valamint az iszlám és még néhány más vallás)
könyv-vallások: egy szent könyvnek alapvetõ jelentõsége van a történetükben,
a gondolatrendszerükben, a spiritualitásukban. Ez a legkevésbé sem jelenti azt,
hogy e vallások azonos értelemben tartanák szentnek a szent könyveiket, vagy
hogy akár egyetlen felekezeten belül is egyetértés lenne a Bibliához való kap-
csolódás pontos értelmezésében. Errõl szó sincs. De a téma, mint viták, harcok
és kutatások nagy témája, folyamatosan jelen van e vallások életében. Nehéz lenne
elképzelni egy keresztény vagy zsidó teológiai irányzatot vagy rendszert, amely-
ben a kérdést egyszerûen hanyagolják.

Ha a feminista útkereséshez némi táplálékra és iránymutatásra van szükségünk,
a legkézenfekvõbb a Biblia nõalakjait, nõkkel kapcsolatos szövegeit elõvenni. Így
is indult a feminista hermeneutika annak idején, amikor az abolicionista feminis-
ták egy csoportja 1895-ben Women’s Bible címen közreadott egy válogatást a bib-
liai szövegekbõl. E bátor és izgalmas vállalkozás megmutatta, hogy a nõk messze
elevenebb, sokszínûbb és önállóbb szereplõi a Bibliának, mint a kor társadalmi
életének és egyházi retorikájának. A megközelítésnek vannak azonban hátulütõi:
egyrészt a Biblia nõkrõl szóló szakaszai távolról sem mind lelkesítõek és felszaba-
dítóak, másrészt egy ilyen válogatás, ha relatíve gazdag is, mégis azt a benyomást erõ-
síti, hogy a nõk ennek a történetnek csupán esetlegesen feltûnõ mellékszereplõi.

(…)
A hermeneutikai problémát „megoldani”, mûködõképes, minden lépésében

fair és támadhatatlan stratégiát kialakítani valószínûleg nem lehetséges, és olyan
nagyon nem is lenne érdekes. Az igaz értelmezési stratégiák keresése csak az igaz
értelmezések keresésével és az igazságosságért való küzdelemmel párhuzamosan
történhet. És ez is történik: miközben küszködünk egy fair hermeneutikáért, mû-
ködik – és nem rossz irányban – a feminista exegetikai munka, életben tart és lel-
kesít embereket és ügyeket egy-egy találkozás a bibliai szövegekkel. Lássunk most
két rövid példát – így talán érthetõbbé válik ez-az a fönti elméleti vitákból is.
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Mirjam éneke és tánca elfelejtett kis epizódja a kivonulás történetének. Bibli-
ánkban közvetlenül elõtte egy sokkal hosszabb és részletesebb énekben Mózes idézi
fel ugyanezt az eseményt, s ezt is megelõzi a narrátor prózai elbeszélése. A hé-
ber szöveg nyelvi és mûfaji elemzése azonban egyértelmûvé teszi, hogy a törté-
neti sorrend fordított: Mirjam éneke a legrégibb, évszázadokon át szóban ha-
gyományozott réteg. Ehhez kapcsolták késõbb – de még mindig szóbeli hagyo-
mányként – mint magyarázatot Mózes énekét, a prózai elbeszélés pedig az írásba
foglalás elõtt nem sokkal született meg. Mirjam kétsoros dala a Héber Biblia9

legõsibb anyagai közé tartozik,10 s nem csak azért nõi szöveg, mert nõi szereplõ
szájába adták, hanem minden bizonnyal nõk költõi aktivitásának eredménye.

Az, hogy ez a tradíció szinte láthatatlanná lett a Bibliai szövegben, nem ártat-
lan véletlen. Mirjam alakját a kivonulás történetében tendenciózusan kisebbí-
tették, illetve démonizálták. Nem tudjuk, mi és mennyi a történeti magva az
egyiptomi fogságból való szabadulás elbeszélésének, de az egyértelmû, hogy
ennek az elbeszélésnek korábbi formájában Mirjam legalábbis egyenrangú volt
Mózessel. Az õ okosságának köszönhetõ, hogy Mózes életben maradt, õ is próféta
volt, akihez Isten szólt. S a késõbbiekben11 azt is olvashatjuk, hogyan szegült
szembe öccsével, és – jelenlegi, a Mózes-tradíciót erõsítõ szövegünk szerint –
hogyan büntette meg ezért az Úr. Figyelemre méltó, hogy bár a lázadásban
Mirjam és Áron együtt vesznek részt, csak Mirjamot éri a büntetés – feltételez-
hetõen egy korábbi változatban egyedül õ szerepelt, s az egész történet az õ te-
kintélyét akarja lerombolni. Hogy erre szükség volt, az érv nem csak egy Mirjam-
tradíció, de egy ehhez a tradícióhoz kapcsolódó, a férfipapságnak konkurenciát
jelentõ nõi prófétaság megléte mellett is.

Mihez kezdhetünk mindezzel mi, akiknek minden történeti és exegetikai tudás
ellenére is ez a szöveg van a kezünkben? A kivonulás ráadásul a szabadítás-
teológiák nagy közös szimbóluma – kár lenne, ha a feminista teológiák ezt a tör-
ténetet androcentrikus tendenciái miatt veszni hagynák. A megoldás a Schüssler-
Fiorenza által kreatív újjáteremtés hermeneutikájának nevezett lépés: mûvészet-
tel, fantáziával és empátiával újraírni Mirjam történetét.

Az Újszövetségbõl egy felháborító szöveget választottam. Bõséggel vannak
ilyenek. A sziroföníciai asszony története,* remélem, nem csak az én zsebem-

9 A „Héber Biblia” kifejezést a hagyományos „Ószövetség” helyett használom, követve a kurrens
biblikus teológiai trendet. Valószínûleg nyitottabbá tesz egy szent irat irányában, ha nem csupán vala-
mi meghaladott, felülbírált régit látunk benne – ezt a szemléletátalakítást szolgálja a névváltás.

10 A legeslegrégibb bibliai szöveg is nõi szöveg: Debóra éneke a Bírák könyvébõl.
11 Mózes negyedik könyve 12. fejezetében.
 * Mk 7,24–29. Ld. még 287. o. (A szerk.)
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ben nyit ki bicskákat. Szexizmus, rasszizmus, visszaélés egy kiszolgáltatott em-
ber helyzetével… Ezt nem szentségtörés kimondani, hanem az egyetlen becsü-
letes út, hogy védekezzünk e történet romboló ereje ellen, s Jézust ebbõl a rá
osztott alávaló szerepbõl kiszabadítsuk. Ez a meghirdetés hermeneutikája: ezt
az üzenetet így nem fogadjuk el Isten üzenetének.

Mivel próbálkozhatunk? A történet erkölcstelensége a korábbi századok bib-
liamagyarázóinak figyelmét sem kerülte el. A hagyományos magyarázat szerint
e történetben az asszony hite tétetik próbára, illetve alázatot tanul – de persze
Jézus kezdettõl tudta, hogy azért majd megkönyörül a gyermeken. E magyará-
zat, ha némiképp rafináltabb is, mint a nyers történet, erkölcsösebbnek semmi-
képp sem mondható. Sõt, ideológiájául szolgálhat és szolgált annak, hogy em-
berektõl a hit nevében követeljék önnön méltóságuk feladását. Erre az értelme-
zésre egyértelmûen nemet kell hát mondanunk.

A megoldást az hozhatja, ha beleássuk magunkat e szöveg történetébe: mik
lehettek a forrásai ennek a kutya-asztal-fiak képnek? Milyen történeti helyzet
tehetett szükségessé egy ilyen elbeszélést? Próbáljuk meg rekonstruálni: a szö-
veg magva nagy valószínûséggel ez a felháborító mondat: „Nem jó elvenni a fiak
kenyerét…”. Ennek közeli rokonát találjuk Máté evangéliumában: „Ne adjátok
a kutyáknak azt, ami szent, és a gyöngyeiteket se vessétek a disznók elé, mert
megfordulnak…”12 A mondás egyértelmûen a pogányok (nem zsidók) keresz-
tény missziója ellen irányul. A korai kereszténység számos csoportja látta úgy,
hogy a pogánymisszió megengedése végül a zsidó identitás, az egyistenhit és az
Úr megkövetelte szent volt teljes feladásához vezet majd – ennek képi megfo-
galmazása a „kutyáknak [tisztátalan állatoknak], ami szent”. A korai keresztény-
ség számos késõbb született mondást adott Jézus szájába, valószínûleg ez is mint
jézusi szó hagyományozódott tovább. Az õsegyház más csoportjai azonban érez-
ték ennek a mondatnak az embertelen és vállalhatatlan voltát, és megszületett a
szirofõníciai asszony válasza, majd miután a mondáspár néhány évig kontextus
nélkül tradálódott, valaki, talán a Márk-evangélium szerzõje, megalkotta a ke-
rettörténetet. A keletkezéstörténetnek ez a bonyolult rekonstrukciója nem sza-
badítja meg a szöveget a benne rejlõ rasszizmustól, de talán árnyaltabbá teheti a
képet: ez a történet az elutasítása egy korábbi, kirekesztõ álláspontnak – mely,
ha nem is szívünk szerinti, de szintén nem érthetetlen.

(…)

12 Máté evangéliuma, 7. fejezet 6. vers.
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A mi történetünk – a feminista egyháztörténetrõl

Mirõl szólhat a feminista egyháztörténet? A történetírásnak megvan a maga po-
litikuma: a feminista egyháztörténet-írás elsõ kísérleteit az ordinációs küzdel-
mek motiválták. Arra kerestek – s találtak – bõséggel bizonyítékokat, hogy a
kereszténység, illetve a zsidóság történetében igenis voltak nõi vezetõk, nõi ige-
hirdetõk, nõi teológusok. „Örökségünk az erõnk” – mondta volt Judy Chicago.
Az örökségünk keresése máig központi jelentõségû a feminista egyháztörténet-
írásban. Szükségünk van szerepmintákra, nõalakokra, akikkel azonosulhatunk.
Szükségünk van múltra – úgy tûnik, az ember ilyen lény, nemigen él meg em-
lékezés nélkül.

Ugyanakkor a múlt, melyet felkutathatunk, gyakran puszta elnyomatás- és
elhallgattatástörténetnek tûnik. A nõk hiányoznak a történelembõl, hiányoznak
a dokumentumokból, a történészek szempontrendszereibõl – ez közös kiinduló-
pontja minden feminista történeti tudománynak. A hetvenes évektõl a történet-
tudományban a gyõztes csaták és birodalmak története elvesztette egyeduralmát:
egyre jelentõsebbé lett a mikrotörténelem, az életformák és értékek változásainak
története, s a vesztes csaták és elfelejtett mozgalmak története is. A feminista
egyháztörténet-írás is felfedezte magának a pápák és egyházatyák története mel-
lett, alatt, mögött elrejtve az eretnekmozgalmak és elfelejtett lelkiségi körök,
misztikusok és boszorkányok történetét. Lehetséges a zsidóság vagy a keresztény-
ség történetét elnyomatástörténetként megírni – vagy lehet az elpusztíthatatlan,
gyakran fûszálak gyökereihez hasonlított nõi ellenállás történetét látni benne.

Hogy honnan indul ez az elpusztíthatatlan nõi elem, hol vannak a forrásai, az
ideológiai alapállás kérdése. Lehet minden történet kezdetének a paradicsomi
matriarchátust13 feltételezni, s bemutatni ennek ellenállását az évezredes elnyo-
matással szemben. Ezzel azonban elhagyjuk a nagy monoteista vallások világát,
amelyeknek határozott koncepciójuk van a történelemrõl mint üdvtörténetrõl.
Az üdvtörténeti koncepciókat lehet kritizálni, lehet egymással ütköztetni, lehet
újraírni, de ha keresztény14 feminista egyháztörténetet írunk, az mindenképpen

13 A matriarchátuskutatás izgalmas és vonzó, de igencsak vitatott területe a nõtudományoknak, s
így a feminista teológiának is. A legérzékenyebb pont valószínûleg az, hogy a domináns istennõk (vi-
szonylag könnyen igazolható) jelenléte egy kultúrában bizonyítja-e egy nem-patriarchális társadalmi
rend létét.

14 A zsidó feministáknak némileg más a helyzetük, mivel a zsidó identitás konstrukciója eltér a ke-
resztény felekezetekétõl. Más világvallásokban tudtommal még nem tettek kísérletet feminista egy-
ház- és teológiatörténet megírására.
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azt jelenti, hogy feltételezzük: Jézus személyében valami jó, a nemi relációkat is
radikálisan átformáló igaz elem lépett be a történelembe. A keresztény feminis-
ta értelmezés általában úgy mutatja be a kereszténység történetét, mint amely-
ben ez a jézusi jó – az igazságosság, a nemek egyenlõsége, harmónia a teremtés-
sel – küzd az elnyomó-patriarchális világ erõivel, s folyamatosan kísérti azt a maga
igazságával.
 Rosemary Radford Ruether: Women and Redemption: A Theological History.

SCM, London, 1998.
A feminista egyháztörténet-írás még egészen az elején tart a maga feladatá-

nak, de már produkált megdöbbentõ eredményeket. Az egyik intenzíven kuta-
tott terület az elsõ két-három évszázad eretnekségeinek története. E mozgalmak-
ban tovább élt az õskereszténység „tisztaság és autonómia” modellje, voltak nõi
vezetõik, mint Maximilla és Priscilla a montanizmusban15, és nem felejtették el
Jézus nõi tanítványait sem – Mária Magdolnát különösen tisztelték, mint az
apostolok apostolát. A tanításaik közt is vannak olyan elemek, melyekhez érde-
mes kapcsolódnunk: Priscilla egyik látomásában például nõ alakjában látta Krisz-
tust megjelenni. A gnosztikus keresztények erõteljesen kritizálták a bûnbeesés-
nek – és Éva bûnös szerepének – elbeszélését, s olyan alternatív Paradicsom-el-
beszélést alakítottak ki, melyben mind a tudás iránti vágy, mind a gyermeki
védettségbõl való kikerülés pozitív értelmezést kapott. Bár e mozgalmak a késõb-
biekben az „eretnek” besorolást kapták, az örökségük azért nem veszett el a ke-
reszténység számára. Számos ma is tisztelt mártír jött közülük, gondolataik képi
megfogalmazásai tovább éltek az ikonográfiában, irataikat az egyház elismert
tanítói forgatták – néha több haszonnal, mint arról maguknak számot adtak.

Ugyanekkor érdekes elemzések születnek arról a történetrõl is, amelybõl leg-
inkább hiányoznak a nõk: a dogmafejlõdésrõl. Vajon azok a klasszikus krisztoló-
giai tételek, melyek azt írják körül egyre élesebb megfogalmazásokkal, hogy
Krisztusban az isteni és emberi természet milyen viszonyban voltak egymással,
mennyiben szól a férfiak és a nõk szociális viszonyairól, mennyiben a férfiasnak
definiált tulajdonságok felsõbbrendûségérõl? És mit jelent ez a mai krisztológiák
számára?

(…)
  

15 Jelentõs 2–3. századi aszketikus eretnekség.
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A nõk szerepe a kora keresztény étkezések
asztalközösségeiben*

Feminista teológia és zsidó-keresztény kapcsolatok

A feminista teológia olyan teológiai áramlat, amely a nõk elnyomásának kérdé-
sét teológiai kihívásnak tekinti, és elkötelezi magát amellett, hogy a férfiak és nõk
kölcsönössége és egyenlõsége valósággá válhasson. Feminista teológia mint egy-
séges rendszer vagy iskola nem létezik, hanem különféle vallásoknak, teológiai
hagyományoknak és társadalmi elemzéseknek megvan a maguk feminista teo-
lógiai irányzata. Bár a nõk kritikus hangja minden történelmi korban és vallás-
ban nyomon követhetõ, a feminista teológia folytonos teológiai áramlatként a
19. századi Egyesült Államokban kezdõdött a rabszolga-felszabadítás mellett
kiálló protestáns feministákkal, mozgalomként pedig az 1970-es években indult.
A nyugati zsidó és keresztény feminista teológia ebben az idõben összefonódott,
és fontos színt alkotott az 1990-es évek teológiai palettáján. Más vallásokban, mint
például a hinduizmusban és az iszlámban a feminista teológiai megközelítések
még mindig marginális helyet foglalnak el a teológiai eszmecserékben.1

Mivel a keresztény feminista teológia önigazolását a Bibliában és különösen
Jézus személyében keresi, a korai feminista teológusok Jézust úgy akarták be-
mutatni, mint korának feministáját. Ennek érdekében szükségük volt egy „sö-
tét háttérre”, amely elõtt Jézusnak a nõkkel szembeni barátságos és tisztelettel-
jes viselkedése ragyoghatott. Ez aztán a keresztény feminista teológusokat arra
késztette, hogy az elsõ századi zsidóságban a nõk szerepét és helyzetét közhely-
szerûen, a végletekig leegyszerûsítve ábrázolják. A feminista teológusok azt ál-
lították, hogy az elsõ században a zsidó nõk rendkívüli elnyomás alatt éltek, ott-
honaikba zárva meg voltak fosztva attól a lehetõségtõl, hogy aktívan részt vehes-
senek Izrael vallási életében, és mint tisztátalan és szellemileg alacsonyabb rendû
teremtményeket megvetették õket. Ezt az elképzelést azokra a meglehetõsen
eltérõ adatokra alapozták, amelyek a Kr. e. 12. század és Kr. u. 6. század között

* A tanulmány eredeti címe: Gendered Meals on Ethno-Religious Boundaries. The Role of Women in the
Commensality at the Early Christian Community Meals. Megjelent: Jewish Studies at the Central European
University: II. Yearbook (1999–2001).

1 Ld. Lucia Scherzberg: Grundkurs Feministische Theologie (Grünevald, Mainz, 1995); Searching the
Scriptures. A Feminist Introduction, ed. Elisabeth Schussler-Fiorenza (SCM, London, 1994); Dictionary of
Feminist Theologies, eds. Letty M. Russel és J. Shannon Clarkson (John Knox Press, Westminster, 1996).
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élt zsidó nõk életérõl rendelkezésükre álltak. Ahol nem volt elég adatuk, ott a
keresztény feministák gyakran öntudatlanul is a saját nyugati kereszténységük-
bõl vett tapasztalataikkal töltötték ki a hézagokat. Ily módon a feministák hajla-
mosak voltak arra, hogy a zsidóságot nõgyûlölõ kultúrának tekintsék, amelynek
rabságából Jézus kiszabadította az õt követõ nõket. Ezzel a magyarázattal a fe-
ministák a keresztény teológia jól kitaposott antijudaista ösvényét követték.

Az elmúlt évtizedekben a zsidó és keresztény feminista tudomány azon dol-
gozott, hogy lebontsa ezt a sémát.2 A rasszizmussal foglalkozó legutóbbi tanul-
mányok a feministák számára egyértelmûvé tették, hogy ha egyoldalúan a szexiz-
musra és a nõk tapasztalataira összpontosítanak, akkor figyelmen kívül marad-
nak az elnyomás egyéb formái. Ha nem kötelezik el magukat egyértelmûen a
nõk életét meghatározó elnyomás többszörösen összefonódó formáinak meg-
szüntetése mellett, akkor a feminista elméletek és intézmények továbbra is az
uralkodó faji, vallási, társadalmi és nemi erõviszonyokat támogatják.3

Így a teológiai antijudaizmussal való egyértelmû szembefordulás nem a zsidó
feministák iránti udvariasság vagy a velük való szolidaritás kérdése, hanem a
feminista teológia közvetlen érdeke.

Judith Plaskow, az egyik legkiválóbb zsidó feminista tudós néhány alapelvben
tett javaslatot a keresztény Újszövetség (vagy Második Szövetség4) tudósainak
„egy kritikusabb feminista hermeneutikai” megközelítésre. Öt pontját így fogal-
mazta meg:
i. Legyünk tudatában annak, hogy keresztény teológiai örökségünkben jelen van

az antijudaizmus.
ii. Ennek a kérdésnek módszeres vizsgálatát a feminista elemzések szerves ré-

szévé kell tenni.

2 Ld. pl. Marie-Theres Wacker és Luise Schottroff: Von der Wurzel getragen. Christlich-Feministische
Exegese in Auseinandersetzung mit Antijudaismus, Biblical Interpretation 17. (1996); Katharina von Kelen-
bach: Anti-Judaism in Christian-Rooted Feminist Writings (Scholars, Atlanta, 1994). A feminista teológia
zsidóellenességének más vonatkozásait (pl. „a zsidók megölték az istennõt”) itt most nem tárgyalhatjuk.

3 Judith Plaskow: ‚Anti Judaism in Feminist Christian Interpretation’, in Searching the Scriptures, A
Feminist Introduction, 118.

4 A keresztény teológia az „Ószövetség” címet adta a kánon zsidósággal közös részének, míg a sajá-
tosan keresztény részt késõbb „Újszövetség”-nek nevezték. Ennek az elnevezésnek antijudaista hatá-
sát nem szükséges bizonyítani. A modern tudományosság a keresztény kánon elsõ részére kialakított
vagy elfogadott néhány alternatív kifejezést, mint „Héber Biblia”, „Elsõ szövetség”, „Mikral és Tan-
nakh”, míg a második részt néha „Második szövetség”-nek nevezi. Mindegyik kifejezésnek megvan a
maga hiányossága, ezért egyik mellett sem döntök, inkább az új terminológiát a hagyományossal együtt
használom, és abban reménykedem, hogy a hagyományos név az új kifejezések által újraértelmezõdik.
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iii. Nagyra kell értékelni a judaizmus autonóm, változó és sokszínû hagyomá-
nyát. Nem maradhat el a különbözõ társadalmi rétegekhez tartozó, külön-
bözõ családi állapotú, különbözõ zsidó csoportokhoz és hagyományokhoz
kötõdõ zsidó nõk történelmének feminista feltárása.

iv. Nem úgy kell olvasni az Újszövetséget, mint a judaizmus antitézisét vagy
cáfolatát, hanem mint a zsidó nõk történetének fontos forrásmûvét.

v. Az intézményi vonzat: a zsidó tudósokkal, tudományos mûhelyekkel és in-
tézményekkel szoros együttmûködésben kell dolgozni.5

A következõ oldalakon magam is a feminista teológia ezen szemléletét sze-
retném képviselni. Célom az, hogy megvizsgáljam a kölcsönös kapcsolatokat az
etnikai-vallási és a nemi egyenlõtlenségek között egy olyan területen, amely az
elsõ században alapvetõ fontosságú az identitás kialakításában és újraértelmezé-
sében: az étkezések és az asztalközösség problémakörén. Tézisem az, hogy a nõk
voltak azok, akik a Jézus-mozgalom elsõ nemzedékében asztalközösséget hoz-
tak létre nem zsidókkal.

Tézisem természetesen erõs értékítéletet hordoz magában: az én olvasatom-
ban ezek a nõk elismerésre méltó módon legyõzték kortársaik elzárkózó felfo-
gását, és a korai Jézus-követõk közösségeit megnyitották a nem zsidók felé. Ta-
lán néhányan nem értenek egyet véleményemmel, mivel a pogányok felvétele a
legkorábbi keresztény közösségekbe jelentõs lépés volt afelé, hogy a keresztény-
ség elszakadjon zsidó identitásától, és önálló vallássá váljon. Ez a folyamat pedig
azzal végzõdött, hogy a kereszténység ellenségessé és elzárkózóvá vált a judaizmus
irányában. Én mégis amellett érvelnék, hogy ezeknek a kora keresztény nõknek
a tettét a pozitív lépések között kell számon tartanunk. Nem amiatt, amit érve-
lésében több 19–20. századi teológus említ, tudniillik, hogy hatása lehetett a
késõbbi kereszténység missziói távlatainak megnyitásában, hanem inkább azért,
mert a kereszténységnek ezek a korai tapasztalatai és az ezeket tükrözõ leírások
megalapozták a keresztények magatartását más kultúrához és valláshoz tartozó
népek felé. Heller Ágnes „A zsidó Jézus feltámadása” címû esszéjében helyesen
mutatott rá arra, hogy a Jézus zsidó identitása iránti új keletû érdeklõdés azon
alapul, hogy sokan úrrá szeretnének lenni azon a keresztény hagyományon, amely
a többi vallást üldözendõnek tekinti.6 A Biblia minden egyes könyve a kultúrák
közötti bonyolult interakció eredménye. Ez az interakció „gyakran összetett volt
és nehezen megfogható, amelynek nem csak az elutasítás és az ellenállás volt

5 Plaskow: ’Anti Judaism in Feminist Christian Interpretation’, 124–127.
6 Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása (Múlt és Jövõ, Budapest, 2000), 81–87.
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része, de az egyezkedés és az alkalmazkodás is”.7 Sok bibliai történet az ilyen
egyezkedésekkel és alkalmazkodásokkal szemben fogalmazódott meg, és elzár-
kózó kicsengése van. A keresztény teológusok gyakran arra használták ezeket a
mindkét testamentumban fellelhetõ történeteket, hogy alátámasszák a keresz-
ténység felsõbbrendûségének igényét minden más vallással szemben – beleért-
ve a judaizmust is. Fontos újraolvasnunk ezeket a történeteket, hogy szembe-
süljünk a másik oldalukkal, amely a kultúrák találkozásának gyümölcsözõ köl-
csönhatásairól és felszabadító gyakorlatáról számol be.

Ahogyan én magyarázom az elsõ századi Jézus-mozgalomnak ezt a jellegét,
az radikálisan eltér ugyanezeknek a történeteknek a hagyományos keresztény ér-
telmezésétõl. Ezért mielõtt a fõ tézisemre rátérnék, szemügyre veszem azokat a
késõbbi teológiai fejleményeket, amelyek azt eredményezték, hogy a keresztény
emlékezetbõl kitörlõdött a nõknek a nem zsidók felé való nyitásban játszott jelen-
tõs szerepe.

Hogy feledkeztek meg a történetírók a nõkrõl?

A keresztény emlékezet ma már keveset vagy semmit sem tud arról, hogy a nõk
milyen szerepet játszottak abban, hogy a keresztény közösségi étkezések nyitot-
tá váltak a nem zsidók felé. Ez az amnézia már az egyházi történetírás kezdetekor
elkezdõdött. Rá fogok mutatni azokra a tényezõkre, melyek oda vezettek, hogy
„elfelejtõdött” a nõk szerepe ebben a folyamatban. Meglepõ, hogy a 18–19. szá-
zadi bibliakutatás, mely ennek a történetnek oly sok elfelejtett részletét és szem-
pontját megvizsgálta, a nõk szerepének vizsgálatát elmulasztotta. Ennek a mu-
lasztásnak az okai a dogmatikai feltételezésekben keresendõk, de szerepet játszott
benne a kutatások látens antijudaizmusa is.

Egy mozgalom történetének lejegyzése általában alig egy kicsivel késõbb kez-
dõdik, mint magának a mozgalomnak a kezdete. A korai Jézus-mozgalom tör-
ténetének összeállítása bizonyos fokig kivételt jelent a szabály alól. A mozgalom
elsõ generációi korukat úgy értelmezték, mint a halál és a parúzia – Jézus gyõze-
delmes visszatérése – közötti rövid idõközt, és csekély vagy semmilyen jelentõsé-
get nem tulajdonítottak mozgalmuk változásainak és fejlõdésének. Így az egyházi
történetírás az elsõ század utolsó évtizedeiben kezdõdött, amikor a kereszténység
szembesült azzal a ténnyel, hogy ez az „intervallum” sokkal hosszabb, mint ahogy

7 Kwok Pui-Lan: ‚Racism and Ethnocentrism in Feminist Biblical Interpretation’, in: Searching the
Scriptures. A Feminist Introduction, ed. Elisabeth Schüssler-Fiorenza (London, 1994), 109.
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azt várták. Az Apostolok cselekedetei, a legkorábbi egyháztörténet elsõ fennma-
radt dokumentuma a 80-as, 90-es években keletkezett, és ennek a korszaknak
az egyházszervezetét és tapasztalatait vetíti vissza az elsõ század 30-as, 40-es éveire.
Ám ez az ötven év lényeges változásokat hozott a Jézus-mozgalom életében,
melyek közül három közvetlen módon érinti a nõknek az asztalközösség létre-
hozásában játszott szerepét. Elõször is, míg a nõk a 30-as, 40-es években nagy
szerephez jutottak a Jézus-mozgalomban, a 80-as, 90-es években visszalépést
tapasztalunk: szisztematikusan próbálták csökkenteni részvételüket a gyüleke-
zeti közéletben. Másodszor, a közösségi étkezések fokozatosan átalakultak, és
áldozati értelmezést kaptak. Harmadszor, Kr. u. 30 és 90 között radikálisan meg-
változott a Jézus-mozgalomban a zsidók és pogányok szerepe.

A legkorábbi Jézus-mozgalom egy marginális csoport volt, amely fõleg a tár-
sadalom kisemmizett és kitaszított tagjait vonzotta. A közösség szerkezete nem
hierarchián és meghatározott rangokon, hanem személyes karizmán alapult. A
vallásos önkifejezés fõ formái a prófétálás és a spontán imádság voltak, és ez te-
ret biztosított az iskolázatlan embereknek és a nõknek is. A nõk hagyományos
szerepét az új helyzet több szempontból is megváltoztatta. A nõk lehettek önál-
ló próféták vagy prédikátorok, közösségek vezetõi, vagyis a patriarchális családi
hierarchia kérdõjelezõdött meg. A második és harmadik nemzedékben azonban,
ahogy a mozgalom egyre jobban intézményesült, a nõk a közösségben fokoza-
tosan elveszítették vezetõ szerepüket, arra intették õket, hogy maradjanak csend-
ben, és tiszteljék a családi hierarchiát (1Kor 14,33–36, 1Tim 2,11–15 stb).8

Még egy eddig fel nem ismert tényezõ járult hozzá a folyamathoz, nevezete-
sen hogy a közösségi étkezés egyre inkább áldozati és nyilvános jelleget nyert. A
közösség agapé étkezése elkülönült a szakrális étkezéstõl. Jézus halálát áldozati
halálként kezdték értelmezni, õt magát pedig páskabárányként (Jn 19,36), illat-
áldozatként (Ef 5,2) vagy bûnbakként (Zsid 9–10). Krisztus testének és vérének
testi értelemben való evése és ivása – ami zsidó kontextusban elképzelhetetlen
– a késõbbi keresztény eucharisztia központjává vált. Azonban, ahogy azt meg
fogom mutatni, ebben a kulturális környezetben az áldozati étkezések szerve-
zése és levezetése férfiak feladata volt. A második századtól az asztal körüli szol-
gálatot már a papok végezték, és a nõket kizárták az újonnan alakult papságból.

8 Ezt a fejlõdést a modern feminista tudomány jól elemzi és leírja, például a következõ tanulmá-
nyokban: Elisabeth Schüssler-Fiorenza: Discipleship of Equals: A Critical Feminist Ekklesialogy of Liberation
(Crossroad, New York, 1993); Anne Jensen: Gottes selbstbewußte Töchter. Frauenemanzipation im frühen
Christentum? (Frauenforum) (Herder, Freiburg, 1992); Luise Schottroff: Lydias ungeduldige Schwestern.
Feministische Sozialgeschichte des frühen Christentums (Kaiser/Gütersloher, Gütersloh, 1994).
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A kereszténység az elsõ nemzedékben zsidó mozgalom volt. Az elsõ pogány
megtérõknek bizonytalan és gyakran alárendelt helyük volt a közösségben. A har-
madik nemzedékben már sok közösségben a pogány megtértek alkották a több-
séget, az Apostolok cselekedeteiben említett gyülekezetek bizonyára ilyenek
voltak. A pogánymisszió már bevett gyakorlat volt az egyházban, az Apostolok
cselekedetei szerint Jézus maga küldte a tanítványokat a népek közé (ApCsel 1,8).
Késõbb Isten kinyilatkoztatta a pogánymisszió tervét Péternek (ApCsel 10,1–
11,18), és elhívta Sault a pogányok közötti szolgálatra (ApCsel 9,15). Történel-
mi tény, hogy a korai keresztény frakciók és csoportok között komoly nézetkü-
lönbségek voltak a pogánymissziót illetõen, ugyanakkor az Apostolok cseleke-
detei szerzõje úgy tartja, hogy az elsõ nemzedék idején Jeruzsálemben tartott
tanácskozáson – melyet a késõbbi irodalom „jeruzsálemi zsinat”-ként említ – a
kérdésrõl az összes vezetõ személyiség (Pál, Barnabás, Péter és az „igaz” Jakab)
egyetértésre jutott (ApCsel 15). A korai keresztény történetírás egy ilyen törté-
nelmi vívmányt nem tulajdoníthatott névtelen nõknek, arra volt szüksége, hogy
a mozgalom férfi vezetõi álljanak egyértelmûen a döntés mögött.

Miért és hogyan alakulhattak úgy az események, hogy az újkori kutatás látta
meg az igazi okokat? A pogánymisszió felé való fordulás jelentõségét nagyon
korán felismerték,9 ám az okokat másoknak tulajdonították. A konzervatív és
barthiánus körök egyetértettek abban, hogy Isten alapvetõen különbözik min-
den emberitõl: Isten maga a ganz anderes. Ily módon Jézust, aki ismeri az Istent,
úgy látták, mint aki radikálisan más, mint minden, ami emberi, következéskép-
pen a zsidó hagyománytól is radikálisan elkülönült. Azt feltételezték, hogy olyan
etikát vezetett be, amely „szabad a zsidó törvények megkötéseitõl”. Ebben a teo-
lógiai keretben a pogányok egyházba történõ felvételét Jézus akaratának, tervé-
nek látták. Jézusról azt állították, hogy sohasem tartotta tiszteletben korának
étkezési törvényeit.

A liberális keresztény bibliakutatás más gondolatmenetet követett. Sokak sze-
rint Pál „felszabadította a kereszténységet a zsidó törvény alól”.10 E nézet ellentét-
be állítja a liberális Pált konzervatív honfitársaival, különösen az „igaz” Jakabbal,
aki Jézus követõjeként is kegyes farizeus zsidó maradt. Pál a liberális és a ke-
resztény üzenet hordozója, míg Jakab a konzervatív, akinek szûk látókörû szem-
léletén a történelem felülkerekedett.

9 Ld. pl. Adolf von Harnack: Dogmengeschichte (Freiburg im Breisgau, 1898).
10 Ld. pl. Harry Chadwick: A korai egyház [The Early Church] (Osiris, Budapest, 1999), 16–18.
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Mind a konzervatív, mind a liberális értelmezésnek jelképes személyiségek-
re, „neves férfiakra” volt szüksége, akik a forradalmi lépést megtették. Ez az igény
vakká tette a történetírókat aziránt, hogy a nõk milyen jelentõs szerepet játszot-
tak a folyamatban. Mindkét értelmezésben rejtett zsidóellenes elfogultság figyel-
hetõ meg, amely „az igazi keresztény álláspontot” (Jézusét vagy Pálét) mint a
„zsidó kizárólagosság” (amit Jézus zsidó kortársai vagy a korai kereszténység
judaizálói képviseltek) antitéziseként mutatja be. Célom, hogy legyõzzük ezt az
elfogultságot, és „nagyra értékeljük a judaizmust mint autonóm, változó és sok-
színû hagyományt” (Plaskow), és mint azt a szellemi közeget, amelyben a pogá-
nyokat a keresztény asztaltársaságba befogadták. Ennek érdekében a következõt
fogom tenni: Elõször is felvázolom az ókori Földközi-tenger vidékére jellemzõ
étkezések általános képét, és ebben a kontextusban tálalom a problémát és az
asztalközösségrõl folyó vitát. Másodszor, kitérek a nemek közötti különbségek-
re a vallásos identitás értelmezésében, és arra, hogy ezekben a kultúrákban mi-
lyen módon lehetett más vallásra áttérni. Harmadszor, azt mutatom be, hogy Jé-
zus követõi között milyen jelentõségük és szerepük volt a közösségi étkezések-
nek. Az információknak e három ága együttesen támaszthatja alá tézisemet a
nõknek az asztalközösség bevezetésében játszott szerepérõl. Végül pedig ugyan-
ennek meggyõzõ bizonyítékát mutatom be az Újszövetségben, nevezetesen Mk
7,24–30-ban.

Étkezések az ókorban a Földközi-tenger vidékén

Az ókori étkezésekrõl alkotott képünket azok a leírások határozzák meg, ame-
lyek a római és görög elit symposionjairól szólnak. Jelenlegi témám eltér ettõl: a
falusi és városi alsó- és középosztály étkezéseivel foglalkozom, az õ körükbõl
kerültek ki a Jézus-mozgalom elsõ tagjai.

Az ókorban az alapvetõ ételek gabonafélékbõl készültek. Ilyenek voltak a po-
lenta (árpalisztbõl és kukoricalisztbõl készült kása), a zabkása, a fõtt gabonák
(tönkebúza, szegecs búza, alakor, tönkölybúza és közönséges búza), valamint a
kenyér. Rómában a kenyeret késõn kezdték fogyasztani. Elõször luxusnak szá-
mított, késõbb azonban, a Római Birodalom idejében már a szegények fõ ele-
dele volt.11 A kenyéren kívül babból és borsóból készült leveseket és mártáso-
kat, fõtt vagy salátának elkészített zöldségeket, gyümölcsöket, gombát, magva-

11 Petruska Jánosné: ‘Étkezés – római módra’, in: Az antik Róma napjai, szerk. S. Boronkai Ágnes
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1986), 233–234.
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kat és olajbogyót ettek.12 Az olaj, a méz és a fûszerek fontos szerepet játszottak,
és a legtöbb földközi-tengeri kultúrában a tejtermékek és a tojás is fontos enni-
valók voltak. Az italuk vízzel hígított bor, sör vagy mézes sör volt.13

A húsok és hústermékek nagy választékával találkozhatunk a Római Biroda-
lom piacain.14 Mégis úgy tûnik, hogy a hús az ókori Mediterraneumban kevés-
bé központi szerepet játszott, mint a középkori Európában. Valószínû, hogy az
alsóbb társadalmi rétegekbe tartozó emberek fõleg olcsó halat vagy hús nélküli
ételeket ettek.15 Úgy tûnik, hogy sokak számára az étkezéseknek fontosabb ré-
sze volt a kenyér, mint a hús. Azt is tudjuk, hogy Cézár katonái majdnem fellá-
zadtak, mert kenyér helyett húst kaptak.16 Dio Chrysostomus is csodálkozással
számol be két vadászról, akik a húst jobban szerették, mint a kenyeret.17

A legtöbb ember reggelizett, az ebéd könnyû volt, és a fõ étkezésük, a cena,
este következett. Az étkezések résztvevõi – talán a legszegényebb háztartások
kivételével – feküdtek az asztal vagy az étkezésre kijelölt hely körül.18 A tálakat
közösen használták, mindenki kézzel evett.

Az étkezések ünnepélyesek voltak: rövid imádsággal és (a ház „jó szellemé-
nek” ajánlott) áldozatbemutatással kezdõdtek, és ugyanígy értek véget. A libáció
– azaz az isteneknek bemutatott italáldozat – a teljes serleg vagy korsó borra
vonatkozott: egy kortynyit a földre öntöttek, a többit pedig áldozati borként fo-
gyasztották.19

Ha hús is volt a terítéken, az általában az istenek oltárairól származott. A szo-
kásos áldozat során csak az állat legrosszabb részét égették el. A többi húsból
kaptak a papok, a maradék pedig az áldozat felajánlóját illette. A hentesek a húst
a papoktól vagy az áldozatbemutatásról érkezett emberektõl vették meg.20

Ha a terítéken áldozati hús is volt, az étkezést a családfõ vezette. (A legtöbb
hellenista kultuszban a nõk nem mutathattak be áldozatot.) Ha hús nélküli ét-
kezés volt, a nõk – általában az anya – szolgálta fel az ételt, és vezette az ünnepi

12 Szepessy Tibor: A régi Róma napjai (Gondolat, Budapest, 1968), 154–155.
13 Petruska Jánosné: ‚Étkezés – római módra’, 243.
14 Szepessy: A régi Róma napjai, 155–157.
15 Petruska Jánosné: ‚Étkezés – római módra’, 234.
16 Ürögdi György: Róma kenyere, Róma aranya (Gondolat, Budapest, 1969), 92–93.
17 A leány meg az Isten. Görög szerelmes novellák, szerk. Révay József (Helikon, Budapest,1968), 88.
18 Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World, ed. Glen Warren Bowersock et al. (Harvard Uni-

versity Press, Cambridge, MA, 1999), 409.
19 Everett Ferguson: A kereszténység bölcsõje [Backgrounds of Early Christianity] (Osiris, Budapest, 1999),

155.
20 Late Antiquity, ed. Bowersock et al., 452.
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étkezést.21 Több kultúrában ismert jelenség, hogy vannak nõi és férfi jellegû
ételek és étkezések. Nyelvi jelek is mutatják, hogy az ételekkel az ember pszeudo-
szexuális kapcsolatban van (a test/hús bûne).22 A Földközi-tenger vidékén a ke-
nyér és más gabonaételek elkészítése a nõk feladata volt. A férfiak készítették el
a húsételeket, és azokat az étkezéseket, amelyeken húsételt fogyasztottak, õk
vezették. Az étkezéseknek ez a felosztása azonban nem a résztvevõkre vonatko-
zik: a legtöbbször együtt ettek férfiak és nõk. Az étkezés „neme” attól függött,
hogy kinek a feladata volt az étel elkészítése és felszolgálása.

A mindennapi étkezéseken az egész háznép részt vehetett, kisebb háztartások-
ban még a rabszolgák is. Fontos megérteni, hogy az ókori család – vagy, mivel az
ókorban a mai értelemben vett család fogalma ismeretlen volt, inkább háznép –
szigorú hierarchia szerint szervezõdött. A háznéphez tartozni annyit jelentett,
mint a családfõ hatalma és védelme alatt állni. A háznép tagjai között a legfonto-
sabb horizontális kapcsolat a közös étkezés volt.

A társasági étkezések, mint a symposion, fontos szerepet játszottak a társadalmi
hierarchia kifejezésében. Az asztal körüli ülésrend és annak sorrendje, ahogy a
szolgák az ételt, a bort és a kézmosóvizet kínálták, mind a vendégek társadalmi
helyzetét jelölték.23 Ezeken az étkezéseken – a mindennapos családi étkezések-
tõl eltérõen – a nemek különváltak. A nõk ültek, a férfiak pedig ledõltek, vagy a
férfiak és a nõk külön asztalok mellett dõltek le. A tisztességes nõk általában tá-
voztak, mielõtt az ivás elkezdõdött. A részegség megengedett volt a férfiak ese-
tében, de egy nõnél rendkívüli bûnnek tekintették.24 Ha mégis jelen voltak az
ivásnál nõk, akkor szerénységük és tisztességük jeleként némának és észrevét-
lennek kellett lenniük. A kéjnõk (hetérák) részt vettek a symposionon, bevonták
õket a közös beszélgetésbe és az ivásba is.25Az általunk vizsgált korszakban azon-

21 Marcel Detienne: ‘Violence of Well-Born Ladies’, in: The Cuisine of Sacrifice Among the Greeks, eds.
Marcel Detienne and Jean-Pierre Vernant (Chicago University Press, Chicago, 1989), 129–147. kü-
lönösen 133.

22 Roland Barthes: ‘Toward a Psychology of Contemporary Food Consumption’, in: Food and Culture.
A Reader, eds. Carole Counihan and Penny Van Esterik (Routledge, New York, 1997), 24.

23 Bolyki János: Jézus asztalközösségei. Újszövetségi-patrisztikai kutatások (Ráday nyomda, Budapest,
1993), 183.

24 Valerius Maximus (6,39) szerint az a nõ, aki bortól berúg, még azt is megérdemli, hogy megöl-
jék. Jane F. Gardner és Thomas Wildermann: The Roman Household. A Sourcebook (Routledge, London
– New York, 1991), 57. Arról, hogy a zsidó társadalomban hogy értékelték a férfiak, és hogy a nõk
részegségét, lásd Sirák fia könyve 26,8 és 31,27–28.

25 Stuart L. Love: ‘Women and men at the Hellenistic Symposia Meals in Luke’, in: Modelling Early
Christianity. Social – Scientific Studies of the New Testament and its Context, ed. Philip P. Esler. (Routledge,
London – New York, 1995), 199–201.



275

ban már kevésbé volt jellemzõ az elkülönülésnek ez a fajtája. A feleségek férjükkel
együtt vettek részt a symposionon, de a hajadonok és az özvegyek valószínûleg
továbbra is távol maradtak.26

A hellenisztikus világ társasági körei rendszeresen tartottak közös étkezése-
ket. Mivel ezek a társaságok részben vallási jellegûek voltak, az étkezés általában
a kör istenének vagy istennõjének imádását követte, és nyilvános volt. Bizonyos
társaságokba nõk is járhattak, és részt vettek a közös vacsorákon.

A zsidó étkezések alapvetõen ugyanilyenek voltak: a zsidók hasonló ételeket,
hasonló módon fogyasztottak. Az étkezési törvények – mint például a disznó-
hús vagy más tisztátalan hús evésének tilalma – a tágabb kultúrkörben sem vol-
tak ritkák. Több más sémi nép követte ugyanezeket a tilalmakat, míg más népek-
nek vagy más kultuszok követõinek másfajta húsok fogyasztását kellett kerülni-
ük.27 A zsidó húsétkezések nem kapcsolódtak szorosan áldozati szertartáshoz,
hiszen a legtöbb elsõ századi zsidó diaszpórában élt, távol a Templomtól. Ter-
mészetesen nem került sor libáció és ételáldozat bemutatására, de az imádságok
és áldások hasonlóan ünnepi keretet adtak a közös étkezéseknek. A zsidók – a
legtöbb környezõ néphez hasonlóan – a vér fogyasztásától is tartózkodtak, és nem
fõzték meg a kecskegidát anyjának tejében, de nem találunk arra vonatkozó uta-
lást, hogy a zsidó háztartásokban már az elsõ században érvényben lettek volna
a kóser konyha bonyolult szabályai. Egyes kegyes zsidó körökben szokás volt az
étkezés elõtti kézmosás, de ez nem volt általános elõírás.28 Az ételek és étkezé-
sek férfi-nõi jellege is nyomon követhetõ a zsidóknál. A kenyérsütés (a templo-
mi kenyér kivételével) és a gabona alapú ételek elkészítése a nõk feladata volt,
míg a húsételek a férfiakra tartoztak.29 A közös étkezések a zsidóknál is a közös
identitás erõteljes kifejezését szolgálták.

Az eddig felvázolt képbõl a következõkben különösen három elemet fogok
felhasználni: az ókori étkezéseken ritkán ettek húst, az étkezések férfi vagy nõi
jellegûek voltak, a közös étkezések társadalmi szerepe az összetartozás kifejezé-
se volt.

26 Families in the new Testament World. Households and house Churches, eds. Carolyn Osiek and David
L. Balch (The Family, Religion and Culture Series) (John Knox, Louisville, KY, 1997), 45–46.

27 Late Antiquity, szerk. Bowersock, 453.
28 Joachim Gnilka: Das Markusevangelikum. Evangelisch – Katolische Kommentare (Freiburg, 1996).
29 Lásd például 1Móz 18,6–9; 1Móz 27, különösen 27,4; 3Móz 26,26; 1Sám 8,13; 2Sám 13,6–10

stb. 1Móz 25 egy különleges esetet képvisel: A nõies Jákób nõi ételt készít, miközban a hangsúlyozot-
tan férfias Ézsau vadászik. Egy másik kivétel az éndóri halottidézõ asszony, aki – nem úgy, mint a sza-
bályszerûen viselkedõ nõk, például Abigail – az áldozati jellegû ételt maga készíti el (1Sám 28,24 és
25,18). A Ketubim 59b a nõi feladatok közt említi az õrlést, de nem ír semmit a hús elkészítésérõl.
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Zsidók és nem zsidók asztalközössége az elsõ században

Az asztalközösség a kölcsönös elfogadás és tisztelet jelzésének fontos módja volt.
Nagy Sándor internacionalista programjának részeként olyan étkezéseket szer-
vezett, amelyeket a birodalmában élõ nemzetek képviselõivel osztott meg.30 Az
ókori szerzõk gyakran illetik kritikával azokat a kortársaikat, akik ennivalójukat
nem osztják meg illõ módon valamennyi vendégükkel, hanem a legjobb ételt a
legmegbecsültebb vendégeiknek szolgálják fel, a többieknek pedig gyengébb
minõségû ételt adnak.31 A zsoltáros panasza jól jellemzi, hogy a közös étke-
zéseknek milyen szerepük van a társadalmi kapcsolatok jelzésében: „Még a leg-
jobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt”
(Zsolt 41,10).32

Erõsen vitatott kérdés, hogy az elsõ században a zsidók megosztották-e ételü-
ket a nem zsidókkal, és ha igen, akkor milyen mértékben. Amellett fogok érvel-
ni, hogy a kérdéses idõszakban bizonyos zsidó csoportok a szorosabb asztalkö-
zösség mellett döntöttek, míg más csoportok kirekesztõbb módon viselkedtek,
de a nõi étkezések több társadalmi kapcsolatot tettek lehetõvé zsidók és nem
zsidók között, mint a férfi étkezések.

A második századi zsidó és nem zsidó forrásokban bõven találunk bizonyíté-
kot arra, hogy a zsidók nem bocsátkoztak a pogányokkal közös étkezésekbe.
Ugyanakkor nem egyértelmû, hogy ez a gyakorlat visszanyúlik-e a Bar-Kochba
lázadás, sõt a Templom lerombolása elõtti idõkre. Néhány tudós33 azt vallja (és
sokan implicit módon elfogadják), hogy már az elsõ keresztény nemzedékek
idejében egyértelmûen tiltották a nem zsidókkal vállalt asztalközösséget. Mások
úgy vélik, hogy abban az idõben még nem volt olyan központi tekintély, amely
egy ilyen szabályozást megfogalmazhatott volna, így aztán míg egyes aggályos-
kodó csoportok, amennyire csak lehetett, elkerülték az asztalközösséget, más cso-
portok elfogadtak és kezdeményeztek meghívásokat olyan étkezésekre, amelye-
ken pogányok, fõképpen a zsidósággal szimpatizálók voltak jelen. Az az állítás is
megfogalmazódik, hogy az „istenfélõkkel” vállalt asztalközösség – olyan embe-
rekrõl van szó, akik a törvény egy részét megtartják, de nem válnak teljesen

30 Ferguson: A kereszténység bölcsõje, 31.
31 Bolyki: Jézus asztalközösségei, 175.
32 Ld. még Tamás evangéliumát, 61. rész.
33 Ld. pl. Philip P. Esler: Community and Gospel in Luke-Acts. The Social and Political Motivation of Lucan

Theology, Society for New Testament Studies Monograph Series 57 (Cambridge University Press,
Cambridge, 1987).
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prozelitává – hidat alkotott zsidók és nem zsidók között.34 Ezt tisztázandó, a
következõkben mélyebben megvizsgálom a rendelkezésre álló forrásokat.

Miközben a zsidók és nem zsidók asztalközössége nem volt egyértelmûen
megtiltva, volt néhány tényezõ, amely megnehezítette azt. Elõször is, amint már
láthattuk, a pogányok étkezései a vallásgyakorlás részét képezték. Azok, akik a
libáció borából ittak, az áldozatbemutatás résztvevõivé váltak. A zsidók termé-
szetesen ezt nem tehették meg. Másodszor, a disznóhús és a vér fogyasztásának
tilalma is gátolta az asztalközösséget. De hadd hangsúlyozzuk még egyszer, a
mózesi törvény nem tiltja a pogányokkal való étkezést.

Sok ókori történész és egyéb szerzõ tudósít a zsidók másoktól elkülönülõ éle-
térõl. A tõlük származó adatokkal két probléma van. Elõször is, a szerzõk általá-
ban nem határozzák meg pontosan, hogy a zsidók milyen szempontból külö-
nültek el, és hogy az elkülönülés kiterjedt-e az étkezésekre is. Másodszor, a szer-
zõk gyakran általánosítanak, és egy bizonyos zsidó közösség szokásait vagy akár
csak néhány tudósító életét ismerik, de azt feltételezik, hogy az õ szabályaik a
zsidóság egészére jellemzõek.

Apollonius Molon a Kr. e. elsõ században arról számol be, hogy a zsidók (akiket
szülõföldjérõl, a kis-ázsiai Kariából ismer) nem hajlandóak az emberiség más
tagjaival társulni (koinónein). Ez a szó bizonyos szövegösszefüggésben kifejezet-
ten az asztalközösségre vonatkozhat, de nem minden esetben. Hasonló módon
Diodorus Siculus Kr. e. 60 és 30 között arról tudósít, hogy a zsidók „nem társul-
nak az asztalnál (trapexeis koinónein) más nemzetekkel”. Információjának forrá-
sát nem ismerjük, de a szerzõ vitázó stílusáról ismert, munkája kevéssé megbíz-
ható forrás. Az egyiptomi Pompeius Troglus idõszámításunk kezdete körül azt
írja, hogy a zsidók nem élnek együtt (conviverent) idegenekkel.35

Sztrabón Geógraphikájában (Kr. u. 22.) azt a meglepõ információt osztja meg
velünk, hogy a zsidók mindenféle hústól tartózkodnak.36 Azt gyanítjuk, hogy ez
a korlátozott asztalközösség bizonyítéka: a zsidók nem ettek húst a pogányok
asztalánál, és a nem zsidók ezt a viselkedést – tévesen – vegetarianizmussal ma-
gyarázták.

34 James G. Dunn: ’The Incident at Antioch (Gal 2,11–18)’, Journal for the Study of the New Testament
18 (1983), 58–67., jegyzetekkel kiegészítve újranyomva: in: Dunn, Jesus, Paul, and the Law. Studies in
Mark and the Galatians (SPCK, London, 1990), 147.

35 Esler: Community and Gospel in Luke-Acts, 78–79.
36 Strabo: The Geography (H. C. Hamilton and W. Falconer, London, 1889), 3. kötet, 77–78., XVI.

ii. 37–38.
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Témánkkal kapcsolatban a pogány források csak a Kr. u. második században
válnak konkrétabbá. Tacitus Historiae címû mûvében (Kr. u. 110) jó összefogla-
lást ad a zsidó szokásokról és törvényekrõl. Azt állítja, hogy a zsidók az étkezé-
seken külön ülnek, ami nagyon korlátozott asztalközösségre utal.37 A magyará-
zat, melyet e szokással kapcsolatban nyújt, nagyon jellemzõ az alexandriai zsi-
dóságra, így annak is megadja a nyitját, hogy informátorai milyen körbõl kerültek
ki. Philostratus a harmadik században nagyon világosan fogalmaz: „A zsidók nem
osztozhatnak a világ többi népével az asztal örömeiben, és nem vehetnek részt a
libációban, az imákban és az áldozatok bemutatásában sem.”38

A zsidó normatív források az asztalközösség problémájában meglehetõsen
ellentmondásosak. A Jubileumok könyve, amely valószínûleg a Kr. e. 2. század vége
felé íródott, kifejezetten tiltja a pogányokkal való étkezést,39 de ez a dokumen-
tum olyan marginális szektás csoportok nézeteit mutatja be, mint amilyen a
kumráni közösség volt, amelyrõl tudjuk, hogy tagjai közönséges zsidókkal sem
ettek együtt. A Misnában (Aboda Zarah 5) korlátozott asztalközösségrõl olva-
sunk, melyet a korai rabbiknak tulajdoníthatunk. A talmudi hagyomány datálá-
sa azonban nagyon problematikus. Rendkívül vitatható, hogy ez a szöveg az elsõ
század nézeteit fejezi-e ki vagy sokkal késõbbi korokéit.40

Az asztalközösség kérdésérõl számos elbeszélõ forrást idézhetünk, de ezek
magyarázata kétes kimenetelû. Dániel könyvében41 (Kr. e. elsõ század elsõ fele)
Dániel és júdeai barátai, más izraelitáktól eltérõen visszautasítják az uralkodó
ételét és borát, és inkább zöldségeket esznek. Néhány tudós értelmezése szerint
a történet azt mutatja, hogy a zsidók tiltották az asztalközösséget. Az én értel-
mezésem szerint a történet azzal, hogy a példaképül állított négy férfi viselke-
dését szembeállítja a többi zsidó férfiéval, egy szigorúbb, rendkívül kegyes jú-
deai csoport önértelmezését tükrözi, amely másoktól eltérõen csak nagyon kor-
látozott, a zöldségfogyasztásra kiterjedõ asztalközösséget vállalt a pogányokkal
(Dán 1,3–16). Hasonló a helyzet Tóbiás könyvében, mely a Kr. e. 2. században ke-
letkezett: Tóbiás visszautasítja a pogányok ételét, annak ellenére, hogy a többi
izraelita elfogadta azt (Tób 1,11kk). Mind az idézett szövegek bizonytalan kánon-
beli helyzete, mind maguk az elbeszélések azt jelzik, hogy a Kr. e. 2. században

37 The Histories of Tacitus (Macmillan, London, 1898), V. könyv, 4. fejezet.
38 ’Life of Apollonius of Tyana’, idézve in: Esler: Community and Gospel in Luke-Acts, 80.
39 Esler: Community and Gospel in Luke-Acts, 82–83.
40 Esler: Community and Gospel in Luke-Acts, 83–84.
41 Biblia hebraica Stuttgartiensia (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1990, az 1967–77-es kiadás

alapján).
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a tartózkodás a pogányok étkezéseitõl még nem volt általános szabály, hanem
néhány kegyes csoport által terjesztett kisebbségi álláspont.

Eszter könyvének kanonizált – vagyis a Héber Bibliában található – változatá-
ban Eszter eszik a király asztaláról. A Septuagintában42 azonban – a zsidó Biblia
Kr. e. 2. századi görög változatában, amely alexandriai zsidó körökben keletke-
zett, és a görögül beszélõ zsidóság széles körben használta – ugyanennek a szö-
vegnek egy szerkesztett változatát találjuk, sok beszúrással. Ezek közül az egyik
(4,17) azt állítja, hogy Eszter nem evett Hámán asztaláról, nem ivott a libáció
borából, és „nem dicsõítette a király lakomáit”. Azt azonban nem vonja kétség-
be, hogy Eszter evett a király asztaláról. Az Eszter-narratíva kétféle változata úgy
tûnik, arra utal, hogy a zsidók között belsõ ellentét volt az asztalközösség kérdé-
sében.

Aristeas levelében,43 amely a Kr. e. 2. század végén Alexandriában íródott, nem
kanonizált zsidó szöveg, kutatásunk tárgyában kétféle információt találunk. Elõ-
ször is, Nikanór, Ptolemaios-dinasztiabeli egyiptomi uralkodó az asztalához
meghívja a zsidó fõpapok egy csoportját, és egyik fõemberét azzal bízza meg, hogy
„a zsidók ellátásának felügyelõje legyen”, valamint „azt parancsolja neki, hogy
minden vendég érdekében tegye meg a szükséges elõkészületeket”, hogy „ne
legyen semmi kényelmetlenség, ami megzavarhatja a látogatás élvezetét”. A fel-
ügyelõ „mindent a zsidó vendégek között használatos szokásoknak megfelelõ-
en végez el” (182. vers), „lemond a szent heroldok és áldozópapok szolgálatá-
ról”, és felkéri „az egyik papot, hogy az áldozati szertartás helyett mondjon imát”
(183. vers). A levélbõl szerezhetõ másik információ Eleázár pap beszéde, mely
a bölcs és istenfélõ pogányok számára magyarázza a tisztasági törvényeket, kü-
lönösen az ételekre vonatkozókat. A beszéd szerint azért tiltják bizonyos étel-
fajták fogyasztását, hogy olyan etikai értékekre mutassanak rá, melyeket a zsi-
dóknak mint különösen Istennek szentelt népnek követniük kell (141–143. vers).
A tiltott húsok például a ragadozó vadállatok részei,

„Isten ezeket tisztátalannak nevezte és megjelölte õket, hogy ezáltal azok, akik-
nek a törvény szól, az igazságot gyakorolhassák szíveikben, és ne hatalmaskod-
hassanak senki felett, hogy saját erejüket ne fitogtassák, és másokat bármitõl meg
ne fosszanak…”

42 Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes editit Alfred Rahlfs (Deutsche Bibel-
gesellschaft, Stuttgart, 1979, az 1935-ös kiadás alapján).

43 R. H. Charles kiadását használom (Clarendon, Oxford, 1913), újra publikálva: http://wesley.nnu.
edu/noncanon/ot/pseudo/aristeas.htm.
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Ez azt jelenti, hogy Aristeas levele korlátozott asztalközösséget hirdet. Aristeas
nyilvánvalóan nem azokkal a zsidókkal vitatkozik, akik egyáltalán nem esznek
együtt a pogányokkal, hanem azokkal, akik ezt úgy teszik, hogy nem sokat tö-
rõdnek a zsidóknak adott különleges elõírásokkal.

Egy másik zsidó apokrif a József és Aseneth, hellenista zsidó regény és egyúttal
midrás, amely Józsefnek egy zsidó hitre áttért egyiptomi nõvel kötött házassá-
gáról szól. Ebben az elbeszélésben József, a példásan kegyes zsidó, mikor megláto-
gatja Aseneth szüleit, elfogadja az egyiptomi Pentheprés vendéglátását, de kü-
lön asztalról eszik. Itt az asztalközösség általánosabb visszautasításáról van szó,
esküvõjükön mégis a fáraó ad lakodalmi vacsorát, és meghívja Egyiptom min-
den vezetõjét.44

Összefoglalva, egyet kell értenem azokkal a tudósokkal, akik szerint az elsõ
században nem vonatkozott általánosan elfogadott tiltás a pogányokkal vállalt
asztalközösségre. Különbözõ csoportok különbözõ módon kerülték el, hogy a
pogány étkezésekhez kapcsolódó bálványimádásban részt vegyenek: tartózkod-
tak a hústól és a bortól, külön edényeket használtak, vagy külön asztalról ettek.
Amit ezek a kutatók nem vizsgáltak meg, az az, hogy milyen különbségek lehe-
tettek férfiak és nõk között ebben a kérdésben. A korlátozások a férfiakra sokkal
inkább vonatkoznak, mint a nõkre. A nõk feltételezhetõen semmiképpen sem
vettek részt a hellenisztikus lakomáknak azon a részén, amikor ittak, így a libáció
problémája nem érintette õket ugyanolyan mértékben, mint a férfiakat. A „nõi
étkezések” hús nélküliek voltak, így minden gond nélkül meg lehetett osztani a
pogányokkal. Aristeas levele szerint a zsidó korlátozások is inkább a férfiakra
vonatkoztak, és kevésbé a nõkre. Ez nem jelenti azt, hogy a nõk szabadon ehet-
tek együtt nem zsidókkal. A nõk, különösen az elõkelõ nõk, visszavonultan él-
tek, nem voltak férfilátogatóik, és õk sem látogattak férfiakat, és házon kívül csak
férjük társaságában étkeztek. A „nõi étkezések” a háznép belsõ életéhez tartoz-
tak. Így az asztalközösség létrehozásában rendelkezésükre álló nagyobb szabad-
ság a máskülönben igencsak szabályozott életmódjuk következménye volt. Még-
is, a nõi étkezésekre vonatkozó szigorú korlátozások hiánya megnyitotta a nõk
elõtt a cselekvés lehetõségét.

44 JosAs 21,6; 8,5.
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Vallásváltás a férfiak és nõk körében az elsõ században

A nemzeti-vallási identitás és az áttérés az elsõ században nemenként különbözõ
volt. A nõknek nagyobb szabadságuk volt a más etnikumhoz vagy más valláshoz
tartozókkal folytatott kommunikációra, mint a férfiaknak, nem csak az asztal-
közösségben, de más területeken is. Meg kell értenünk ennek a nemek közötti
különbségnek a jellegét, mert talán ez a tényezõ lehetett az, ami lehetõvé tette,
hogy a nõk kezdeményezõleg lépjenek fel a korai Jézus-mozgalom asztalainál.

Az elsõ tény, amellyel ebben az összefüggésben szembesülnünk kell, hogy
ebben az idõben mind a judaizmus, mind a kereszténység több nõi, mint férfi
tagot vonzott.45 Josephus Flavius arról ír, hogy amikor a damaszkuszi pogányok
elhatározták, hogy lemészárolják a városban élõ zsidókat, ezt a tervet el kellett
titkolniuk a feleségük elõl, mert az asszonyok már korábban mind áttértek a zsidó
hitre.46

Az persze igaz, hogy egy férfi áttérése mélyrehatóbb változásokat hozott a
helyzetében, társadalmi és vallási szempontból egyaránt. Az ókorban a vallás
családi ügy volt. Nem az egyénnek volt vallási meggyõzõdése és hite, inkább a
háznépnek voltak az õsöktõl örökölt istenei. A ház isteneinek a római és görög
házakban kis szentélyeik voltak, és a ház minden lakójának részt kellett vennie
az imádatukban. A naponkénti vallásos szertartások, melyek gyakran az étkezé-
sekhez kapcsolódtak, fenntartották a folyamatosságot az elõdökkel, azaz a csa-
lád „idõtengelyével”. A lárok (háziistenek) jelen voltak minden jelentõs családi
eseményen, mint amilyenek a házasságkötés, a születés, a temetés vagy a szüle-
tésnapok. A feleségnek, szolgának vagy rabszolgának, aki a háznép tagjává vált,
új identitásának természetes kifejezéseként be kellett kapcsolódnia a háznép val-
lásgyakorlatába.47 Ebben a rendszerben a nõ elhagyta saját õsi vallását a férje
házának vallásáért. A Római Birodalom idején a nõknek és rabszolgáknak gyak-
ran volt egy „második vallásuk”, melyet saját akaratukból választottak, de ennek
össze kellett férnie a család vallásával.48 Josephus állítása, miszerint a damaszku-

45 A judaizmusról lásd: Bradley Blue: ’The Acts and the House Church’, in: The Book of Acts and its
Graeco-Roman Setting, a The Book of Acts in its First Century Setting második kötetében, szerk. David J.
Gill és Conrad Gempf (Eerdmans, Grand Rapids – Paternoster, Carlisle, 1994). A kereszténységgel
kapcsolatban lásd: Margaret MacDonald Y., Early Christian Women in Pagan Opinion. The Power of
Hysterical Women (Cambridge University Press, Cambridge, 1996), 51–125.

46 De Bellum, 2.506 ff.
47 Families in the New Testament World, eds. Osiek és Balch, 82–87.
48 David L. Balch: Let Wives Be Submissive. The Domestic Code in 1Peter (SBL MS 26) (Scholars, Chico,

1981), 68.
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szi nõk „mind áttértek a zsidó hitre”, egy ilyen másodlagos vallási identitást je-
lezhetett, ami nem változtatta meg a feleségek státusát – a damaszkuszi férfiak
nem úgy tekintettek rájuk, mint a pogrom lehetséges áldozataira –, mégis a nõ-
ket a veszélyeztetett zsidó közösség szövetségeseivé tette.

A legtöbb hellenista kultusz nem követelt kizárólagos vallásos hódolatot. Úgy
is csatlakozni lehetett hozzájuk, hogy az újonnan betérõ megtartotta eredeti
vallási identitását. A zsidóság és késõbb a kereszténység monoteizmusa új prob-
lémát jelentett ebben a rendszerben.49 Egy zsidó vagy keresztény hitre áttérõ
római vagy görög férfi elhagyta õsei isteneit, elveszítette annak a nagyobb csa-
ládjának a támogatását, amellyel ezek az istenek összekapcsolták, és elveszítette
öröklött polgárságát is abban a városban, ahol családja a vallási közösséghez tar-
tozott. Itt ismét megfigyelhetjük a nemek közötti különbséget: a nõk társadalmi
helyzete alapvetõen a férjüktõl (vagy más férfi rokonaiktól) függött, így az õ át-
térésük nem volt hatással a társadalmi helyzetükre.

A nõk az áttérésért kisebb árat fizettek, de vallási szempontból a nyereségük
is kisebb volt. A nõk tagjai lehettek a vallási közösségnek, de mivel az etnikai
identitás és az állampolgárság apai ágon öröklõdött, nem teljesíthették az egyik
legfontosabb vallási kötelességüket, vallásuk továbbadását leszármazottaiknak.50

A második és harmadik századi keresztény nõk gyakran nem saját hitük miatt
kerültek konfliktusba, hanem amiatt, hogy magukkal vitték gyerekeiket a keresz-
tény közösségbe.51 A nõket sok vallási rítusból is kizárták, „a törvény megtartá-
sa” az õ esetükben a kötelességek kisebb csoportjára korlátozódott.52 Így a zsidó
közösséghez csatlakozó nõk felajánlhatták pénzbeli támogatásukat vagy munká-

49 Valószínûleg a Pompeius által rabszolgává tett zsidók csoportja volt az elsõ, akik nem voltak haj-
landók gazdáik kultuszában részt venni. Philo szerint éppen ez a makacsságuk volt az oka, hogy ké-
sõbb felszabadították õket és polgárjogot kaptak. Érvelésének logikája megmagyarázza korábbi állítá-
somat: a kultuszhoz való csatlakozás visszautasítása a gazdához való hûség megtagadását jelentette. Az
ilyen viselkedés a rabszolga státussal összeegyeztethetetlen volt. Embassy to Gaius 155. Balch: Let Wives
Be Submissive, 69.

50 Shaye J. D. Cohen: The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties (University of
California Press, Berkeley – Los Angeles, 1999), 241–306.

51 MacDonald: Early Christian Women, 60.
52 A sírfeliratok valóban azt állítják, hogy a nõk „tisztelték a törvényt”. Barbara H. Geller Nathanson,

’Toward a Multicultural Ecumenical History of Women’s Early Christian History’, in Searching the
Scriptures, ed. Schussler-Fiorenza, 279. Az állítást nehéz értelmezni, mert a Tóra legtöbb szabálya ki-
zárólag a férfiakra vonatkozott. A zsidó törvényekben három olyan parancsolat van, melyeket csak a
nõknek kellett (csak õk tudtak) betartani: a szombatnapi mécses meggyújtása, a challach-szabály (a ke-
nyérsütés elõtt egy darabka kovászt a tésztából ki kell venni, és el kell égetni), és a menstruációval
kapcsolatos törvények.
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jukat, és részt vehettek a vallási eseményeken, de nem lehettek a közösség teljes
jogú tagjai.53

A judaizmus esetében a férfiak áttérése erõs, direkt és visszafordíthatatlan testi
jellel járt, nevezetesen a körülmetéléssel. A nõk áttérése nem vont maga után ilyen
döntõ momentumot. Vita tárgya, hogy a rituális fürdés az elsõ században beavatási
szertartásként mûködött-e.54 Míg a férfiak esetében világos különbség volt is-
tenfélõk és prozeliták között, a nõknél ezt nem állíthatjuk. Shaye Cohen még
azt is felveti, hogy a nõk esetében ne „áttérõkrõl” beszéljünk, hanem csak „csat-
lakozókról”, hiszen a nõk a szó teljes értelmében nem változtathattak vallást.55

Összefoglalva, a férfiak áttérésének jelentõs szociális következményei voltak.
Szigorúan szabályozták, a különbözõ fokokat egyértelmû jelek választották el
egymástól. Ezzel szemben egy nõ áttérésének a ház falain kívül kevésbé radiká-
lis következményei voltak. A nõk zsidóság iránti szimpátiáját és csatlakozását nem
jelölték erõs, megkülönböztetõ jegyek, és a kapcsolat a baráti érdeklõdéstõl az
erõs elkötelezettségig tartó folytonos skálán bárhol állhatott. Könnyen elképzel-
hetõ, hogy egy szigorú farizeusi csoporthoz tartozó zsidó nem ment volna el egy
olyan lakomára, melynek pogány házigazdája érdeklõdik a zsidó hit iránt és kész
egyes zsidó vallási elõírásokat betartani – ugyanakkor természetesnek vette vol-
na, hogy felesége ugyanennek az embernek a feleségével vacsorázik.

53 Egyetértek azzal a nézettel, hogy a szellemi értelemben vett vallásos anyaság fogalmának kialaku-
lása, amely a második és harmadik század folyamán a judaizmusban és a kereszténységben párhuza-
mosan történt, válasz volt erre a problémára. Azok az anyák, akik gyermekeik nélkül tértek át, azt re-
mélték, hogy helyettük a zsinagóga vagy a keresztény közösség anyjaivá válnak. A zsinagóga anyjaival
kapcsolatban lásd Bernadette J. Brooten: Women Leaders in the Ancient Synagogue. Inscriptional Evidence
and Background Issues (Brown Judaic Studies 36) (Scholars, Atlanta, 1982) and Ross S. Kraemer: ’A New
Inscription from Malta and the Question of Woman Elders in the Diaspora Jewish Communities’,
Harward Theological Review 78, No. 3–4 (1985), 431–438.

54 Lester L. Grabbe: Judaic Religion in the Second Temple Period. Belief and Practice from the Exile to Yavneh
(Routledge, London – New York, 2000), 295–297. A már említett József és Aseneth címû könyv szerint,
amely nyilvánvalóan térítõ szándékkal íródott, Asenethnek a zsidó közösségbe való felvétele hosszabb
folyamat volt. Megbánta a bálványimádást és dölyfösségét, lerombolja bálványait, böjtöl és imádko-
zik, mennyei üzeneteket kap, mennyei ételt és italt fogyaszt, egy forrás tiszta vizébe merítkezik, mégis
Izrael népébe való teljes felvétele házasságkötése által történik meg. Ebben a jogi aktusban elhagyja
apja, az egyiptomi pap hatalmát, és egy olyan családnak lesz tagja, „amely az Élõ Istent imádja”.

55 Shaye Cohen: ’Respect for Judaism by Gentiles according to Josephus’, Harvard Theological Review
80 (1987), 409–430.
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Étkezések a Jézus-mozgalom kezdetén

A Jézus-mozgalom legkorábbi szakaszában az étkezések a közösségi élet közép-
pontjában álltak. Az Apostolok cselekedetei szerint a késõbbi egyház elsõ közössége
pünkösdkor alakult meg, Jeruzsálemben. „Napról napra állhatatosan, egy szív-
vel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenye-
ret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és ked-
velte õket az egész nép” (ApCsel 2,46–47). Bár az Apostolok cselekedetei – amint
feljebb megállapítottuk – az elsõ század utolsó évtizedeiben íródott, korábbi írott
és szóbeli forrásokat használ fel, ezért ez a mondat alkalmas arra, hogy a korai
keresztény étkezések néhány jellemzõjére rávilágítsunk.

Elõször is, a legkorábbi keresztény közösségek magukat különösen kegyes, jó
zsidóknak tartották, akik a Templomba naponta jártak. Volt egy másik minden-
napi vallási ünnepük is, a közös étkezés. Ez a kettõ – a templomi istentisztelet és
a házaknál tartott étkezés – jellemzi a jeruzsálemi gyülekezetet az Apostolok
cselekedetei elsõ fejezetei szerint (ApCsel 3,1; 5,20). A közösségi étkezés ha-
gyománya kétségkívül már nagyon korán kialakult. Pál, aki a korinthusiaknak
az 50-es években írta levelét, úgy ír már a közös étkezés hagyományáról, mint
amit az Úrtól vett, és átadott a korinthusiaknak (1Kor 11,23).

Másodszor, a közösségi étkezéseket „házaknál” (kat’oikon), azaz családi kör-
nyezetben tartották. A korai keresztény közösségek „házi” egyházak voltak, a ko-
rabeli háznép mintájára alakultak, és azt értelmezték újra.56A tagok egymást fi-
vérnek és nõvérnek szólították, ami egyenlõséget és kölcsönösséget fejezett ki –
a hellenisztikus gondolkodásban a testvéri kapcsolat a demokrácia modellje volt.57

Ezekben az elsõ közösségekben egyik tag sem játszotta a családfõ szerepét, úgy
tekintettek önmagukra, mint Isten háza népének részére. A közösségi étkezés
szociális szempontból befogadó jellegû volt, biztosította a legszegényebb tagok
ellátását. Ezek az elsõ étkezések közelebb álltak egy mindennapi családi étkezés-
hez, mint egy nyilvános lakomához. A „kenyér megtörése” is közönséges, hús
nélküli, „nõi” étkezésre utal.58

56 Hans-Joseph Klauck: Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum (Stuttgarter Bibelstudien
103) (Katholisches Bibelwerk GmbH, Stuttgart, 1981).

57 Például Arius Didymus, Augustus tanára és barátja, Arisztotelész gondolatairól írt egy kivonatot.
Ebben így foglalja össze: „a szülõ-gyermek kapcsolat (koinonia) monarchikus jellegû, a férj-feleség
kapcsolat arisztokratikus, a gyermekek egymás közötti kapcsolata demokratikus”, 148, 16–18; Balch:
Let Wives Be Submissive, 40–42.

58 Vitatott, hogy a korai keresztény összejövetelek mintájául melyik étkezési forma vagy formák szol-
gáltak. A három fõ elmélet a következõ: az eucharisztia mintája a páskavacsora, a todah, vagy a szokvá-
nyos napi családi étkezés.
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Harmadszor, az Apostolok cselekedeteibõl idézett szövegben nincs célzás a
késõbbi eucharisztia emlékezõ jellegére. Az étkezési hagyományok kialakulása
vitatott kérdés. Gerd Theissen és Annette Merz hét különbözõ étkezési hagyományt
elemeznek (az evangéliumok utolsó vacsora történeteit, a jánosi kenyér-homíliá-
kat, a korinthusiakhoz írt elsõ levél és a Didache szövegeit), és rendkívül sok-
színû magyarázatokhoz jutnak.59 A késõbbi úrvacsorai szövegekhez két monda-
nivaló vagy szempont kapcsolódik: a Jézus haláláról való megemlékezés és az
eszkatologikus lakoma elõrevetítése, amelyre az idõk végén kerül majd sor, ami-
kor Isten családja ismét egységes lesz.

Huszadik század eleji német írásmagyarázók azt feltételezték, hogy az eszkato-
logikus hálaadó vacsora a galileai Jézus-hagyományból ered, és Jézus életére
vezethetõ vissza, amikor Jézus együtt evett elõkelõkkel és a társadalom peremén
élõkkel egyaránt, és eszkatologikus testvériségben egyesítette õket.60 Az eszkato-
logikus étkezés víziójának bibliai alapja van (pl. Ézs 25,6; Zsolt 22,27; Zsolt 23,5;
Jóel 2,24–26), mégis legfõképpen a pusztai mannával, a naponkénti (mennyei)
kenyérrel hozható kapcsolatba.

Láthatjuk, hogy a legkorábbi keresztény étkezések a közösségi élet középpont-
jában álltak. Az étkezéseken való részvétel a közösséghez való tartozás lényeges
eleme volt. Amikor az elsõ nem zsidók – fõleg istenfélõk – érdeklõdni kezdtek
a Jézus-mozgalom iránt, a közösségi étkezésekbe történõ bevonásuk komoly
problémát jelentett. A Jézus-mozgalom a galileai és júdeai falvakban indult út-
jára, szoros kapcsolatban állt a zélótákkal és az esszénusokkal, és több hasonló-
ságot mutatott a farizeusok mozgalmával. Ezek voltak az elsõ századi zsidóság
legkevésbé nyitott, legszigorúbb csoportjai. Az esszénusok és a farizeusok az
asztalközösséget még más zsidókkal is problematikusnak találták, ha azok kevésbé
szigorú csoporthoz tartoztak.61 Jézus Galileán többször átgyalogolt, de az evan-
géliumok szerint sohasem tért be a tó partján fekvõ legfontosabb városba, Tibé-
riásba. Tibériás egy temetkezõhelyre épült, ezért az elsõ században tisztátalan
városnak tekintették (a második században Meir rabbi végezte el rituális meg-
tisztítását). Úgy tûnik, hogy Jézus betartotta ezt a szabályt. Bár rituális szempont-
ból problematikus helyzetû emberekkel érintkezett és evett együtt, arra utaló
jelzés nem ismert, hogy pogányokkal étkezett volna. Ezzel a háttérrel semmi-
képpen nem volt természetes, hogy a Jézus-mozgalom kezdetekor a nem zsi-

59 Gerd Theissen és Annette Merz: Der historische Jesus, Ein Lehrbuch (Vandenhoeck &Ruprecht,
Göttingen, 1996), 363–386.

60 Theissen és Merz: Der historische Jesus, 363–364.
61 Bolyki: Jézus asztalközösségei, 186–188. o.
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dókat be kellene vonni a közösségi étkezésekbe. Az Újszövetség több szakasza
tükrözi a témával kapcsolatos ellentmondást (Gal 2,1–10; Mt 7,6; Mt 15,21–28;
ApCsel 10).62

Az elsõ keresztény közösségi étkezések – átlagos, hús nélküli étkezések – meg-
szervezése a nõk, valószínûleg fõképp az özvegyek feladata volt (ApCsel 6,1; Lk
10,38–42).63 A diakonein, azaz „szolgálni” szó a hagyomány korai szakaszában az
asztalok körüli felszolgálásra vonatkozó szakkifejezéssé vált. Az evangéliumi el-
beszélésekben gyakran találkozunk ezzel a szóval a nõkkel kapcsolatban (Mk 1,31;
Lk 10,40; Jn 12,2). A gazdag nõk a házi gyülekezeteket otthonaikban vendégül
látták, és megterítették az asztalokat – valószínûleg nõrokonaik, szolgálólányaik
és a közösség nõi tagjainak segítségével. Ezekre az étkezésekre õk hívhatták meg
a vendégeket, és az õ kezükben volt, hogy egyes meghívottaknak külön terítet-
tek-e, vagy teljes asztalközösséget valósítottak meg. Lehetséges, hogy az elsõ nem
zsidók, akiket a zsidó asszonyok közösségi étkezéseikbe bevontak, nõk voltak –
saját nem zsidó rabszolgáik, szolgáik vagy Izraelbe látogató, istenfélõ nõk. Egy
késõbbi korszakban ezek az asszonyok pogány vagy istenfélõ férfiakat is hívhat-
tak a közösségbe.

Mivel ezeket az étkezéseket családi étkezéseknek tekintették, a nõktõl nem
várták el, hogy némák és észrevétlenek maradjanak. Ráadásul a közösség eszkato-
logikus közösségként értelmezte magát, ahol Isten a lelkét férfiakra és nõkre is
kiönti, még a szolgákra és szolgálólányokra is (Jóel 3,1–2, idézve ApCsel 2,17–18-
ban), így aztán részt vehettek az imádságban, a próféciában, a beszélgetésben (pl.
ApCsel 21,9; 1Kor 11,5). Így közösségformáló munkájuk nem korlátozódott csen-
des közvetítésre, álláspontjukat érvekkel és prófétai igékkel, sõt a Jézustól vett
hagyomány újraértelmezésével is meg tudták védeni.

Egy nõ, aki merészen érvelt az asztalközösségért és Jézus áldásáért

A legfontosabb szöveg, amely a tárgyalt folyamatról szól, két evangéliumban is
megtalálható, Márknál és Máténál. Máté változata Márk irodalmi feldolgozása,
ezért itt Márk szövegét idézzük:

62 Esler: Community and Gospel in Luke-Acts, 86–93.
63 Ezt a témát hosszabban tárgyalja Elisabeth Schüssler-Fiorenza: ’Theological Criteria and Historical

Reconstruction: Martha and Mary. Luke 10,38–42’, Coloquy 53 (1987).



287

24Onnan elindulva elment Tírusz vidékére. Bement egy házba, és azt akarta, hogy
senki ne tudja meg ottlétét. De nem maradhatott titokban, 25mert azonnal tudo-
mást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, és mi-
után eljött hozzá, a lábai elé borult. 26Ez az asszony görög volt, sziroföníciai szár-
mazású, mégis azt kérte, hogy ûzze ki az ördögöt a leányból. 27Jézus így szólt az
asszonyhoz: „Hadd lakjanak elõször jól a gyermekek, mert nem jó elvenni a
gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” 28Az pedig ezt válaszolta neki:
„Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból.” 29Erre így
szólt hozzá: „Ezért a szóért mondom: menj el, leányodból kiment az ördög.”
30Amikor azután hazatért az asszony, látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és
az ördög már kiment belõle. (Mk 7,24–29; protestáns ökumenikus bibliafordí-
tás az én módosításaimmal64)

Ez a történet több szempontból is meglepõ. Elõször is, Jézus vissza akarja utasí-
tani egy anya segélykérését. Másodszor: ezt etnikai megfontolásokból teszi. (A
szövegen belüli jelzések hangsúlyozzák az asszony etnikai-vallási másságát, de
számos intertextuális párhuzam is egyértelmûvé teszi, mit jelentenek a „gyer-
mekek” és a „kutyák”. Például Eliezer rabbi ezt mondta: „aki bálványimádóval
eszik, az olyan, mint ha valaki kutyával enne”.65) Harmadszor: Jézus elsõ állás-
pontjával szemben az evangélium az asszony pártján áll.

Az exegétákat ez a történet különféle elméletekhez vezette. A kereszténység
fõáramához tartozó írásmagyarázatokban, az ókortól kezdve a jelen korig, az
asszony az igaz hívõ alázatosságát példázza. Kész elfogadni a kutya megalázó
címkéjét, de nem adja fel reményét, és nem hagyja abba esdeklését. Luther pél-
dául azt állította, hogy Jézus meg akarta gyógyítani a gyermeket, de azt akarta,
hogy az asszony elõbb bizonyítsa állhatatos hitét.66 Ez az értelmezés egyrészt
felmenti Jézust annak az erkölcsi súlya alól, hogy nem segít egy beteg gyereken,
másrészt eredeti álláspontjának komolyságát csökkenti. A múlt századi írásma-
gyarázók szintén gyakran próbálták tompítani vagy kimagyarázni Jézus szavait

64 A 28. versben van egy fontos szövegkritikai kérdés. Sok régi kézirat az asszony válaszának elejére
beszúr egy helyeslést: „Úgy van, Uram, de a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból”.
A Greek New Testament (NTG, 27th ed. Barbara Aland et al., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1981)
legújabb kiadásában a rövidebb szövegváltozatot választják, de a legtöbb fordítás, így minden magyar
nyelvû kiadás is a hosszabbat.

65 Idézve in Ched Myers: Binding the Strong Man. A Political Reading of Mark’s Story of Jesus (Orbis,
Maryknooll, 1988), 204. A mondat szoros szövegösszefüggésben van a sareptai özvegy történetével
(1Kir 17,17–24). Ez az asszony szintén Szidon vidékérõl származik. Illés feltámasztotta a fiát, amikor
a vele szemben elkövetett igazságtalanságról beszélt neki:’Mi bajod van velem, Isten embere? Azért
jöttél, hogy emlékeztess bûnömre, és megöld fiamat?’ (1Kir 17,18)

66 Dóka Zoltán: Márk evangéliuma (OLBK, Budapest, 1996), 156.
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és szándékait. Ilyen „jóra magyarázás”, hogy Jézus fáradt volt, és el akart rejtõz-
ni, hogy a „hadd lakjanak elõször jól a gyermekek” a nem zsidók iránti nyitott-
ság kifejezése lehet,67 vagy hogy a gyermekek és kutyák képe a „zsidók és pogá-
nyok egyesítése Isten háza népében”.68 Ám az írásmagyarázók egyre inkább egyet-
értenek abban, hogy e történet exegézisének magyarázatot kell adnia Jézus durva
elzárkózásáról, és arról, hogy az asszony szavai legyõzték Jézust.

Értelmezésem szerint a pogány asszony esete abba a sajátos történettípusba
tartozik, mikor a mestert tanítják. A zsidó vallásos irodalomban sok ilyen törté-
netet találunk az Elsõ Testamentum idejétõl kezdve a hasszid legendákig. Ezek-
ben a történetekben a tanító, vallási vezetõ vagy más tekintélyes ember egy olyan
szegény, alacsony származású, iskolázatlan embertõl tanul, aki eredetileg hozzá
jött segítségért (ld. 2Sám 12,1–5; 14,4–11, a Taanith számos története, amely az
esõért mondott imádságokról szól, stb). A szegény látogató sokszor egyszerû
dologban kér tanácsot a bölcs embertõl, és így mutat rá a bölcs kudarcára egy
nagyobb, általánosabb témában, vagy az iskolázatlan ember a nagy rabbi érveit
és szavait idézve védi meg magát a hamis vádakkal szemben. Más esetekben az
alacsony sorból érkezett látogató öntudatlanul mutat rá egy nagy igazságra, me-
lyet a rabbi azonnal felismer, és így megváltoztatja véleményét. Az Ószövetség-
ben Isten Nátán prófétát küldi Dávidhoz egy ilyen történettel, amely a két sze-
gény emberrõl szól, Jóáb pedig a tékoai bölcs asszonyt arra használja, hogy a
királlyal kimondassa az önmaga ellen szóló ítéletet. Késõbbi legendákban a sze-
gény „am ha’arec”-rõl kiderülhet, hogy õ Illés próféta. Martin Buber egy hasonló
történetet mond el Avraham Heschel aptai rabbiról. Egy tiszteletben álló asszony
látogatta meg, hogy tanácsot kérjen. De amint a rabbi meglátta a nõt, így kiál-
tott: „Ó, szajha, éppen most vétkeztél, és most idejössz hozzám, az én tiszta
szobámba?” Az asszony így válaszolt:

„A világ Teremtõje irgalmas a bûnösökhöz, nem leplezi le a teremtmények
titkait, és azok nem szégyenkeznek, amikor bûnbánattal hozzá fordulnak. De
Apta rabbija székében ül, és nem tudja megállni, hogy ne fedje fel azt, amit a
világ Teremtõje eltakart.”

Attól a naptól kezdve Apta rabbija gyakran mondta: „Eddig senki sem gyõ-
zött le engem, csak ez az asszony.”69 A sziroföníciai asszony története mai for-

67 Hisako Kinukawa: Women and Jesus in Mark. A Japanese Feminist Perspective (Orbis Books, Maryknoll,
1994), 60.

68 Ernst Lohmeyer: Das Evangelium nach Markus übersetzt und erklärt. Kritisch-exegetischer Kommentar
über das Neue Testament I/2 (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1959[1937]), 15. kiadás, 145–148.

69 Martin Buber: Haszid történetek I-II [Die Erzälungen der Chassidim] (Atlantisz, Budapest, 1995) II.
kötet, 94. Az én, kicsit rövidített megfogalmazásomban.
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májában egy ilyen típusú elbeszélés. A maître maîtrisé-nek, a nagy tanítónak volt
egy hibája, de Isten egy kicsi, nincstelen asszonyt küldött hozzá tanítóul, és a
tanító képes volt megérteni az asszony által felfedett igazságot.70

Sok tudós próbálta rekonstruálni a márki elbeszélés elõzményét.71 Ez nem
csodatörténet, hanem inkább Streitgespräch, egy ördögûzéssel kapcsolatos vita.
A történet magja egy chreia (anekdota) lehetett, amely a 27. vers kijelentésébõl
és a 28. versben adott válaszból állt.72 Valószínû, hogy a „gyermekek a kutyák elõtt”
parabola és ennek ellenpárjaként a „gyermekek és kutyák egy kenyéren osztoz-
nak” már a pogánymisszió és az asztalközösség témájára irányult.73 Az elsõ mon-
dat a kutyákról és gyermekekrõl ugyanabból a hagyományból ered, mint a hegyi
beszéd logionja Mt 7,6-ban: „Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyön-
gyeiteket se dobjátok oda a disznók elé.”74 Ha ezt a Jézusnak tulajdonított mon-
datot a pogánymisszió ellen használták (amibe a pogányokkal vállalt asztalközös-
ség is beletartozik), akkor a válasz azokról a nõkrõl szól, akik a pogányokkal,
különösen a pogány nõkkel asztalközösséget hoztak létre, és azt védelmezték.
Ennek az elbeszélésnek jelenlegi formájában van még egy mondanivalója: még
a jézusi hagyományt is szabad kritikus és kreatív módon újraértelmezni.

Maga a kiválasztott idézet a Jézus-mozgalomban részt vevõ zsidók és pogá-
nyok közötti kapcsolatról szól, és közösségük metaforájaként a közös kenyér
képét használja. A történet Márk evangéliumán belüli helye hangsúlyozza az
asztalközösség szempontját. Közvetlenül a történet elõtt egy olyan szöveget ta-

70 Jean-Yves Thériault: ‘Le maître maîtrisé! Matthieu 15,21–28’, in: Jésus et les femmes. Lectures sémio-
tiques (Bellermin, Montreal – Du Cerf, Paris, 1987), 19–34; és Jean Michaud és Pierette T. Davideau:
‘Jésus au-delá des frontières de Tyr. Marc 7,24–31’, in: Jésus et les femmes, 35–38.

71 Monika Fander: Die Stellung der Frau im Markusevangelium. Unter besonderen Berücksichtigen kultur-
und religiongeschichtlicher Hintergründe (Oros Verlag, Altenberge, 1992), 63–76.; Hal Taussig: ‚Dealing
under the Table. Ritual Negotiation of Women’s Power in the Syro-Phoenician Woman’s Pericope’,
in: Reimagining Christian Origins: A Colloquium Honoring Burton L. Mack, eds. Elizabeth A. Castelli és
Hal Taussig (Trinity Press International, Philadelphia, 1996), 264–279.

72 Hal Taussig szerint a chreia eredeti szereplõi nem Jézus és a sziroföníciai asszony, hanem egy férfi
és egy nõ volt, és szöveg arról szólt, hogy részt vehetnek-e a nõk a közösségi étkezéseken. Második
lépésként a párbeszédre felépítettek egy ördögûzési történetet, és csak a márki szerkesztésben kapott
a szöveg a zsidó-pogány problémákkal kapcsolatos új jelentést. Bár én a hagyománytörténeti rekonst-
rukcióban a szerzõt nem követtem, szövegmagyarázatom sokat köszönhet az õ elemzésének. Taussig:
‘Dealing under the Table’, 265.

73 Fander: Die Stellung der Frau im Markusevangelium, 67. A Didache Jézusnak ezt a mondását idézi
az eucharisztikus asztalközösséggel kapcsolatban, de ott a méltatlanok nem a pogányok, hanem a meg
nem kereszteltek. Did 9,5.

74 Lehetetlen megmondani, hogy vajon a történeti Jézus mondta-e ezt a mondatot, és ha igen, mi-
lyen értelemben. Ám azt a legtöbb kutató elfogadja, hogy Jézus nem a pogányokat szólította meg üze-
netével, és tanítványait sem küldte ki pogánymisszióba.
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lálunk, amelyben Jézus a tisztasági elõírásokról beszél (7,1–23). A történet utáni
elbeszélés pedig ismét egy pogány férfi meggyógyításáról szól, és Ézsaiás prófé-
ciájára utal (Mk 7,31–37 és Ézs 35,5),75 ahol a próféta ezt mondja a Messiás ural-
máról: „Jól megépített útja lesz, melyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisz-
tátalan” (Ézs 35,8). Ily módon a hetedik fejezet három részét „a pogányok és a
tisztaság” témája kapcsolja össze. A történeteknek ezt a csoportját a két megven-
dégelési csoda fogja közre (6,30–44 és 8,1–10).76 Mindkét történet eszkatologikus
lakomáról szól, melyek során Jézus csodálatos módon táplálja minden követõ-
jét, és így betölti a messiási korszakról szóló próféciát. Mindkét szöveg szoros
kapcsolatban áll az utolsó vacsora történetével (14,12–26), és így elõrevetítik a
késõbbi kereszténység eucharisztikus közösségi étkezéseit. Az elsõ csoda a tó vagy
tenger zsidó oldalán, a másik pogány területen történik. Mindkét esetben hatal-
mas mennyiségû étel marad, annyi, hogy akár egy még nagyobb újabb lakomá-
ra is elegendõ lenne. A második csoda után Jézus tanítványainak így összegzi az
eseményeket:

„Amikor az öt kenyeret megtörtem ötezernek, hány kosarat szedtetek tele ke-
nyérdarabokkal?” Így feleltek: „Tizenkettõt.” „És amikor hét kenyeret törtem meg
a négyezernek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal?” Ezt mondták:
„Hetet.” Erre Jézus újra megkérdezte: „Még mindig nem értitek?” (Mk 8,19–21)

A bibliai jelképrendszerben a tizenkettes szám Izrael törzseire utal, melyeket a
föld minden sarkából kell újra összegyûjteni, a hét pedig a teljes teremtett világ
és az emberiség jelképe. Mindkét történet szóhasználatában is kapcsolódik a
sziroföníciai asszony történetéhez.77 Emiatt az exegéták a két történetet eszkato-
logikus jelekként olvasták, melyek arra utalnak, hogy Izrael és a nemzetek Jézus
messiási lakomájára érkeznek.78 Ebbõl következik, hogy a márki szövegösszefüg-

75 Isaac Rabinowitz: ’Be Opened – Effata (Mk 7,34): Did Jesus Speak Hebrew?’, Zeitschrift für
Neutestamentliche Wissenschaft 53 (1962), 229–238.

76 Itt, ebben a kontextusban nem részletezhetem a „Jézus a tengeren jár” (6, 45–56) történet szere-
pét. Bas van Iersel kommentárja, a ’Mark. A Reader-Response Commentary’, Journal for the Study of
the New Testament, Suppl. Series 164 (Sheffield Academic Press, Sheffield, 1998) alapos és nagyon meg-
gyõzõ magyarázatot ad azzal kapcsolatban, hogy a tengeren való átkelés mit jelent a misszió és a hatá-
rokon való átkelés kérdésének kontextusában. Lásd 125. és 230–235.

77 Lásd Myers: Binding the Strong Man, 204.: Elõször lakjanak jól a gyermekek (cortasqhnai), az
elsõ kenyérszaporítási történet végén (6,42), és a második végén is (8,8).

78 Geert Van Oyen: The Interpretation of the Feeding Miracles in the Gospel of Mark, Collectanea Biblica
Et Religiosa Antiqua 4 (Brussel, 1999), különösen 206–12.
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gésben a sziroföníciai asszony története arról szól, hogy egy asszonynak sikerült
meggyõznie Jézust arról, hogy megváltoztassa véleményét, és a pogányokat is
meghívja asztalához.

Márk evangéliumában ez az asszony az egyetlen pozitív nõi szereplõ, aki meg
is szólal. A nõk, bár sokszor példamutató módon cselekednek, az evangélium
szövegében némák. Ez a csend az utolsó versekben központi jelentõségûvé vá-
lik.79 Azt olvassuk, hogy Jézus feltámadása után a sírhoz látogató asszonyok
meghallják húsvét üzenetét, de nem adják tovább senkinek, mert félnek. Az evan-
gélium ezzel a feszültséggel zárul: hogyan válnak ezek a csendes asszonyok elég
bátrakká ahhoz, hogy küldetésüket teljesítsék, és megszólaljanak a keresztény
közösségben? Ez a feszültség újra felidézi a sziroföníciai asszony történetét. A
pogányokkal asztalközösséget vállaló nõk merészsége a keresztény közösségben
minden nõ számára jó példával szolgál: fel kell emelniük hangjukat, szólniuk és
cselekedniük kell az igazságtalanság és a kirekesztés ellen. Hallgatásuk nem te-
szi ezt a kérdést másodlagos jelentõségûvé: mindez az evangélium lényegéhez
tartozik.

Fordította: Joóné Jutasi Angelika és Gadó György Pál
Ellenõrizte: Csepregi Zoltán

  

79 Az eredeti szöveg Márk evangéliumában 16,8-nál ér véget. A legtöbb korai kézirat azt mutatja,
hogy a 16,9–21 késõbbi hozzátoldás.
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A táncoló lány
Mk 6,14–29 értelmezése*

Salomé története – ahogyan vizsgálódásunk tárgya a nyugati hagyományban is-
mert – a feminista bibliakutatás, illetve biblikus alapú irodalomkritika számára
az egyik legproblematikusabb szöveg. Véres, elborzasztó, a vérfertõzés légköre
járja át. Miközben a feminista tudósok gyakran elemeztek más olyan története-
ket, melyekben a nõk jóval kisebb szerepet játszottak, ez a történet kevés figyel-
met kapott. Nem egy vonzó elbeszélésrõl van szó, nem sok nõ akar azonosulni
Heródiással és lányával.

Ebben a dolgozatban én mégis erre az utazásra szeretném hívni az olvasót,
melynek során szeretném feltárni a szöveg rejtett dinamikáját, azt, hogy a törté-
net milyen módon teszi felelõssé a két nõi szereplõt egy ártatlan ember halálá-
ért, és hogyan tünteti fel rossz fényben még a köztük lévõ szolidaritást is. Be
fogom mutatni, hogy miként szolgált (és szolgál ma is) eszközként e történet
arra, hogy megfékezzék a nõket, különösen szabad önkifejezésüket és szexuali-
tásukat, és arra, hogy fellazítsák és ellehetetlenítsék a keresztény nõk közötti anya-
lány kapcsolatokat.

Ezután két alternatív feminista értelmezést javaslok. Azt gondolom, hogy a
szövegben fellelhetõek nõi hangok** (a kifejezést késõbb definiálom), melye-
ket egy kritikus feminista olvasat hallhatóvá tehet.

Esszémben több irodalomkritikai módszert fogok kombinálni. Elõször mon-
datról mondatra elemzem a szöveget, és megvizsgálom az intertextuális hálót,
megpróbálom dekonstruálni, és rámutatni a mögötte meghúzódó ideológiákra.
Másodszor összefoglalom, hogy mire jutottam, és mindezt kapcsolatba hozom
az evangélium közösségének társadalmi valóságával – tehát azzal a csoporttal,
amely részére az evangélium íródott. Harmadszor, törekedni fogok a szövegben
lévõ nõi hangok artikulálására, valamint arra, hogy ezeket a mai kor olvasója szá-
mára érthetõvé tegyem.

* A dolgozat angol nyelven, a CEU Gender and Culture képzésén készült a 2000/2001. tanév õszi sze-
meszterében. Eredeti címe: The Dancing Daughter. A Reading of Mk 6,14–29.

** Az angol szövegben felváltva, de azonos jelentéstartalommal szerepelnek a „ female/feminine/F voices” elne-
vezések. A magyar változatban ezt hol „nõi hangnak”, hol „F-hangnak” fordítottam. (A ford.)
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Egy lány halálos tánca

Történetünk két evangéliumban olvasható: Márk és Máté evangéliumában. A
Máté-féle változat a másodlagos és kevésbé részletes, itt a Márk-féle elbeszélés1

recepciótörténetének részeként fogunk utalni rá. Márk evangéliumában afféle
kitérõ a történet, az egyetlen olyan Márknál, ahol nem Jézus a fõszereplõ. A 6.
fejezet 7–13. versében Jézus kiküldi tizenkét tanítványát; elismertsége növek-
szik, neve ismertté válik. A 14. versben arról olvashatunk, hogy az emberek azt
találgatják, miféle csodatevõ erõk mûködnek benne. Néhányan azt állítják, hogy
õ Keresztelõ János, aki feltámadt a halálból, és külsõ erõk segítik, mivel õ már
egy másik világhoz tartozik.

Ekkor jelenik meg a színen Heródes király. Eddig nem hallottunk róla. Más
forrásokból tudjuk, hogy nem Nagy Heródesrõl van szó, hanem egyik fiáról,
Heródes Antipásról. Õ nem király, még csak nem is vazallus király, hanem csu-
pán a tartomány két kis régiójának, Galileának és Pereának jelentõsen korláto-
zott hatalmú uralkodója. Márknál azonban mint „Heródes király” szerepel, ami
összemossa történetét apja, Heródes, a gonosz király legendájával. A legtöbb zsidó
gyûlölte Nagy Heródest, és messze Izrael határain túl is rossz híre volt. Edomita
volt, egy senki, az utolsó legitim zsidó királyok udvari fõemberének fia. Machia-
vellisztikus politikai húzásainak és háborús szerencséjének köszönhetõen vazallus
királyként került hatalomra, és erõszakkal vette feleségül a királyi család egy leá-

FEMINISTA TEOLÓGIA

1 14Hallott errõl Heródes király, mert Jézus neve közismertté vált; és azt beszélték, hogy Keresztelõ
János támadt fel a halálból, és azért mûködnek benne a csodatevõ erõk. 15Mások meg azt mondták,
hogy Illés õ, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. 16Amikor tehát Heródes
ezt meghallotta, így szólt: „Az a János támadt fel, akit én lefejeztettem.” 17Ez a Heródes fogatta el ugyanis
Jánost, és bilincseltette meg a börtönben; testvérének, Fülöp feleségének, Heródiásnak kedvéért, mi-
vel feleségül vette õt, 18és erre János ezt mondta neki: „Nem szabad együttélned testvéred feleségé-
vel.” 19Heródiás ezért megharagudott rá, és szerette volna megöletni. De nem tehette, 20mert Heródes
félt Jánostól, akirõl tudta, hogy igaz és szent ember; ezért védelmébe vette; bár hallgatva õt, gyakran
zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. 21Végülis eljött a kedvezõ alkalom, amikor Heródes a születés-
napján lakomát adott fõembereinek, vezéreinek és Galilea elõkelõinek. 22Ekkor magának Heródiásnak
a leánya ment be táncolni. Megtetszett Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leány-
nak: „Kérj tõlem, amit akarsz, és megadom neked.” 23Meg is esküdött neki: Bármit kérsz, megadom
neked, akár országom felét is.” 24A leány kiment, és megkérdezte anyjától: „Mit kérjek?” Az pedig ezt
válaszolta: „Keresztelõ János fejét.” 25A leány erre sietve bement a királyhoz, és azt mondta: „Szeret-
ném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon Keresztelõ János fejét.” 26Bár a király erre nagyon szomorú
lett, mert esküje és a vendégek miatt nem akarta õt elutasítani. 27Azonnal el is küldte a hóhért, és
megparancsolta, hogy hozza el a János fejét. 28Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét
egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta az anyjának. 29Amikor ezt meghallották a tanítvá-
nyai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. (Mk 6,14–29)
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nyát. Sok házassága és leszármazottja volt, de néhányukat meggyilkoltatta, má-
sokat pedig halálra ítélt. A Máténál szereplõ történet, ahol megöleti egy falu összes
fiúcsecsemõjét (Mt 2,16–18), tökéletesen illeszkedik ebbe a képbe, Heródes
kegyetlensége legendás volt a Római Birodalomban. Egy ókori anekdota szerint,
amikor Augustus Heródes fiainak haláláról értesült, azt mondta: „Inkább len-
nék Heródes disznaja, mint a fia.”2 Heródes itt a gonosz király szerepében jele-
nik meg, akinek udvarában minden lehetséges.

Jézusnak Jánossal való azonosítása téves, ezt onnan tudjuk, hogy együtt jelen-
tek meg az evangélium elején. Azt is tudjuk, hogy a 15. versben szereplõ másik
két lehetõség, Jézus mint próféta vagy mint Illés, szintén nem felel meg a való-
ságnak. Jézus a Krisztus, Isten fia – a téves azonosítások az evangélium elején
található utalásra emlékeztetik az olvasót. Heródes Antipás gyanúja (16. vers)
nyilvánvalóan alaptalan. A halál egyetlen más formája sem olyannyira egyértel-
mû és visszafordíthatatlan, mint a lefejezés. Az ember lehet látszólag halott mér-
gezés vagy agyvérzés után, azonban ha valakinek a fejét elválasztják a testétõl, az
aligha éli ezt túl – és feltámadni sem tud.

Heródes szavai ugyanakkor lehetõséget nyújtanak arra, hogy a fõ szövegbe
beilleszthetõ legyen ez a kitérõ. A beékelt történet korábban történt, mint a fõ
elbeszélés ideje, azaz prolepszissel van dolgunk. Ahogyan az események kibon-
takoznak, egyre furcsábbá válik, hogy tulajdonképpen mi köze van e hosszú
exkurzusnak Jézus történetéhez.

Másfelõl a Heródes Antipás szájába adott mondatok teret nyitnak az õ esetle-
ges bûnbánatával, lelkiismeret-furdalásával kapcsolatos spekulációknak. Az, hogy
elképzelhetõnek tartja János feltámadását, azt fejezi ki, hogy valamilyen módon
hisz benne. Shakespeare óta ismerõsek az áldozataikkal találkozó királyok, és
éppen ezt a fajta félelmet olvashatjuk ki Heródes Antipás szavaiból.

A 17. vers bemutatja Heródiást, és világosan kijelöli szerepét: õ a gonosz ki-
rálynõ. Jánost Heródiás kedvéért (vagy egyenesen gyönyörûségére) fejezték le.
A narrátor azt is elmondja, hogy Heródiás, akit Heródes Antipás feleségül vett,
valójában a király testvérének, Fülöpnek a felesége. Ez az egyetlen vers eléri, hogy
Heródiásra kéjnõként tekintsünk, és olyasvalakinek könyveljük el, aki vérfertõ-
zést követett el, és bûnös egy ártatlan ember halálában. Nem segít a helyzetén,
ha ennél kissé többet is megtudunk róla: Josephus Flavius leírja, hogy Heródiás
elvált Fülöptõl, tehát Heródes Antipás féltestvérétõl, és Heródeshez törvénye-
sen, mint annak elsõ felesége ment hozzá. Mindez az ország békéjét is fenyege-

2 Antik anekdoták. Szabó György (szerk.), Palatinus, Budapest, 1999, 128.
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tõ politikai konfliktusokat okozott, mert Heródes Antipás e házasság érdekében
elvált feleségétõl, aki egy szomszédos ország királyának a lánya volt. Ha a Heró-
des-család belsõ életére vonatkozó flaviusi információkat ismerjük, akár még azt
is tudhatjuk, hogy Heródiás Nagy Heródes és a zsidó királylány, Mariamné
unokája volt. Mind nagyanyját, mind apját megölték, alakját sötét árnyak veszik
körül, ráadásul vérfertõzést követett el.3

A Heródiás-féle „gonosz királynõ” szerepe Jezábel történetét idézi fel. Már
Illés nevének puszta említése is közel hozza e történetet szövegünkhöz. Aháb
király gonosz uralkodó volt, de még nála is rosszabb volt felesége, Jezábel, aki
szidóni királylányként Baal és Asérá kultuszát hozta Izraelbe.4 Aháb az õ hatásá-
ra kezdett emberáldozatot bemutatni, és feláldozta két fiát.5 Õ maga hamis eskü
és hamis tanúskodás felhasználásával elintézte Nábót kivégzését,6 ezenkívül meg
akarta ölni Illés prófétát.7 Ataljá nevû lánya, akit Júda királynõjének tett meg, egy
kivétellel a júdai királyi család összes tagját kiirtatta.8 Végül azonban Jezábelt,
Ahábot és Atalját is elérte végzete. Mindhármukat megölték, Jezábel testét pe-
dig a kutyák ették meg.9 Túl azonban a Jezábelt ily módon lefestõ narratíván,
alakja a próféták elbeszélésében is, még inkább azonban a késõbbi zsidó és ke-
resztény kultúrában, szimbólumként jelenik meg.10 Miközben a Királyok és a
Krónikák könyve egyszerûen Aháb feleségeként jellemzi anélkül, hogy szó esne
szokatlan érzéki viselkedésérõl, alakjának toposza inkább utal a szajhára, a há-
zasságtörõ asszonyra, a szemérmetlen ribancra. Jezábel jeleníti meg a trón mö-
gött meghúzódó hatalmat, a férfit megrontó, veszélyesen lehengerlõ nõi szexua-
litást, és emellett õ az idegen, egzotikus, csábító nõszemély.11 Mind zsidó, mind
nem zsidó források egyetértenek abban, hogy a vérfertõzõ szerelem véres zsar-
nokká változtatja az embert.12 Amikor egy mondaton belül azt olvassuk, hogy

3 Antiquities 18.5.1 109–115 ; valamint: Kleines Stuttgarter Bibellexikon, Katholische Bibelwerk
Stuttgart, 1970.

4 1Kir 16,29–33.
5 1Kir 16,34.
6 1Kir 21,1–16.
7 1Kir 19,1–2.
8 2 Kir 8,26; 11,1–20.
9 2 Kir, 9,27–37.

10 Tina Pippin: Apocalyptical Bodies. The Biblical End of the World in Text and Image. Routledge,
London and New York, 1999, 35.

11 Tina Pippin: i. m. 38–42.
12 Parteinos (Kr. e. I. sz.) egy korinthuszi tirannusról, Periandrosról tudósít, aki kezdetben jó király

volt, miután azonban a saját anyja elcsábította, szörnyeteggé változott. A leány meg az isten. Görög
szerelmes novellák. Révay József (szerk.), Magyar Helikon, Budapest, 1968, 80–81.
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Heródiás okozta Keresztelõ János halálát, és hogy a sógorával élt, pontosan tud-
juk, mire számíthatunk tõle.

De János, éppúgy, mint korábban Illés próféta, a király szemébe meri mon-
dani bûnét (18. vers). Úgy tûnik, nem fogadja el Heródiás válását, és azt állítja
– a narrátor elõzõ versbeli szóhasználatával összhangban –, hogy Heródiás to-
vábbra is Heródes testvérének a felesége. A zsidó törvények szempontjából itt
három probléma is van. Elsõként, a nõk nem kezdeményezhetnek válást, ez el-
képzelhetetlen, éppen ezért nem is érvényes – vagy (s ez még rosszabb) Heródiás
bigámiában él.13 Másodszor, a sógorok közötti házasság vérfertõzésnek számít,
a Tóra ugyanabban a bekezdésben tiltja ezt, ahol az anya és gyerek, illetve a test-
vérek közötti szexuális kapcsolatot ítéli el.14 Harmadszor, ha ismerjük a Heródiás
és a két testvér között fennálló vér szerinti kapcsolatot, ez már egy második vér-
fertõzésnek számít.

A 19–20. versben folytatódik a 17. versbõl már ismert hangvétel: Heródiás
vádolásával egyidejûleg Heródes felmentést nyer a gyilkosság vádja alól. Heró-
des szívesen hallgatja Jánost, a Jó felé hajlik, egy Macbeth õ, miközben Heródiás
egy Lady Macbeth, egy Milosevićné vagy éppen egy Elena Ceausescu. Vissza-
visszatérõ toposz, hogy a gyûlölt és rettegett zsarnok felesége még uránál is
rosszabb, õ az, aki a gyûlöletet a férfiba táplálja, s õ az, aki ily módon átveszi a
gonosz kútfejének szerepét. A bûnösség áthárítása ezúttal is az Ahábnál és Jezá-
belnél már megismert módon történik: Aháb, Jezábellel ellentétben, megaláz-
kodott az Úr elõtt, midõn hallotta a próféta szavait, és kiderült, hogy valójában
„félrevezette a felesége”.15

A királyban végbemenõ pozitív fordulat azonban nem elegendõ, ha mellette
egy gonosz királyné áll. A kedvezõ alkalom egy lakomával jött el számára, me-
lyen vendégül látták az ország vezetõ személyiségeit (21. vers). A királyi lako-
mák veszélyesek voltak – fõként azok, melyeket nem zsidó származású, elvete-
mült királyok adtak –, az ókori Mediterráneumban például a perzsa királyi la-
komákat a halál és az erõszak színtereként tartották számon. Tudjuk, hogy a
babiloni király, Bélsaccar éppen egy lakomájának éjszakáján lett merénylet áldo-
zata.16 Hérodotosz, akinek történetei igen ismertek voltak a Római Birodalom-
ban, elmesél egy történetet Xerxész perzsa királyról és szeretõjérõl, melyben a

13 5Móz 24,1–3.
14 3Móz 18,16.
15 1Kir 21,25–29.
16 Dán 5,30.
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királyi születésnapi mulatság alkalmával a féltékeny királyné Xerxész szeretõjé-
nek és sógornõjének életét kérte. „Egy királyi lakomán nincsenek teljesítetlen
kérések”, mondta a király, a királyné pedig levágta és a kutyáknak dobta riválisa
melleit, orrát, füleit és ajkait, a megmaradt holttestet pedig hazaküldte.17 Eszter
könyvében ehhez hasonlóan azt olvashatjuk, hogy Hámán kivégzése Eszter lako-
máján történt.18 Királyi lakomák alkalmával tehát ilyesmire lehet számítani.

És valóban, éppen ez történik. Kiderül, hogy a mi Jezábel-Heródiásunknak
van egy lánya (22. vers), aki szégyentelen és csábító, mint Atalja vagy maga Heró-
diás: olyasfajta táncot lejt, amilyet csak hetérák mutattak be perzsa fogadásokon,
miután a tisztességes nõk az ivászat elején elhagyták az étkezõhelyiséget, és át-
adták a helyet a prostituáltaknak.19 A tánc Salomé magabiztosságát, leplezetlen
érzékiségét, erejét jelzi, és ismét az illegális pogány kultuszok légkörét sugározza.

A táncnak szakrális funkciója van az Elsõ Szövetségben. Mózes testvére, Mir-
jám a többi zsidó nõvel együtt lejtett örömtáncot a Vörös-tengernél hálát adva
az Istennek.20 A zsoltáros az Urat magasztalva táncol,21 Izrael szüze táncol,22 de
a zsidók körültáncolták az aranyborjút is.23 Ugyanakkor a tánc eksztatikus, meg-
mutatkozik benne az ember szexualitása, visszataszító.24 A keresztény hagyomány
is megõrizte a tánc ezen ambivalenciáját: Aranyszájú Szent János szerint „maga
a Sátán van jelen a táncban”; 1439-ben pedig egy pápai bulla betiltja a fiatal fiúk
táncát a sevillai katedrálisban.25 Minden tiltás ellenére azonban a szakrális tánc a
vallásos élmény része maradt. Korai apokrifek táncos énekeket tartalmaznak,26 a
középkori misztika pedig Jézus egész életét táncban beszéli el:

„Táncom napja holnap felragyog,
Bárcsak láthatná a kedvesem
A játék végsõ értelmét, ahogy
Táncba hívom földi életem.

17 A leány meg az isten, i. m. 34–37.
18 Eszt 7.
19 Lilian H. Klein: Honor and Shame in Esther. In: A Feminist Companion to Esther, Judith and

Susanna. Eds. Athalya Brenner, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1995, 154–155. Bea Wyler: Esther.
The Incomplete Emancipation of a Queen. In: A Feminist Companion to Esther, i. m. 116.

20 2Móz, 15,20.
21 Zsolt 30,12.
22 Jer 31,4.
23 2Móz 32,19.
24 Lásd Dávid táncát, mikor „szégyene” látható volt egész Izrael elõtt. 2Sám 6,15.
25 Manfred Lurker: Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole. Kösel, München, 1973.
26 Teresa Berger: Liturgie und Tanz. EOS Verlag, Sankt Otilien, 1985, 27.
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Refr.: Dalolj hát, szerelmem, kedvesem
Érted tettem, hû szerelmesem.

A tiszta Szûz testében hordozott,
Tõle kaptam földi életem,
Emberhúsból gyúrt ember vagyok,
Táncba hívom kedvesem. Refr.
[…]
És aztán a keresztfán,
Lándzsa pillantása szívemen,
Vérelegyes víz csordult elõ,
Táncba hívom kedvesem. Refr.
[…]
Végül a mennybe jutottam,
Hol való lényegemben létezem,
Isten jobbján, hogy a végsõ táncban
Minden ember részt vegyen. Refr.”27

(Borbáth Péter fordítása)

A királynak nagyon tetszik a tánc. A szövegben használt szó kifejezetten szexuá-
lis élményre utal, úgy tûnik, Heródes érzékinek és vonzónak találja a lányt, uno-
kahúga és egyben felesége, illetve féltestvére lányát, és meggondolatlan ígére-
tet tesz.

Mindezen elemek – tánc, lány, csábítás, meggondolatlan ígéret – más elbe-
szélésekhez kötik történetünket, további sejtéseink támadnak. Vajon mire szá-
míthatunk még? Két történet található a Bibliában, ahol egy lány és a meggon-
dolatlan ígéret, illetve eskü együtt jelennek meg.

Az egyik történet szintén egy névtelen lányról szól, Jefte lányáról, akinek tör-
ténete tulajdonképpen Izsák feláldozásának nõi megfelelõje, csak éppen „happy
end” nélkül.28 Jefte Izrael vezére, bírája, és annak ellenére, hogy Gileád és egy
parázna nõ kapcsolatából származik, vezetõ szerepre tett szert Izraelben. Egy sors-
döntõ csata elõtt megesküdött az Úrra, hogy feláldozza az elsõ lényt, aki a házá-
ból kijön, amikor majd gyõzedelmesen hazaérkezik. Ám éppen a lánya, egyet-

27 Berger, i. m. 32–33.
28 Bír 11.
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len gyermeke az, aki elsõként kijön eléje, hogy énekelve, dobolva, táncolva üd-
vözölje. Jefte kétségbeesik, de hûséges marad esküjéhez, és lánya is kész enge-
delmeskedni neki, csak kéthónapos haladékot kér, hogy elmehessen a hegyekbe
barátnõivel elsiratni szüzességét. Így is történik. A történet nem szól a feláldo-
zás részleteirõl, azt azonban megtudhatjuk, hogy ezóta vált szokássá, hogy a zsi-
dó lányok négy napra felmennek a hegyekbe, megéneklik Jefte lányának törté-
netét, és megsiratják halálát.

A történetet sokféleképpen magyarázták. Egyfelõl az ember megpróbálhat
mentségeket találni Jefte számára, saját esküje áldozataként feltüntetve õt. Le-
het az emberben felébredõ ellenállás szempontjából közelíteni a történethez.29

Másfelõl egy izraeli istennõ-vallás nyomai is felsejlenek a történetben. Jefte lá-
nya istennõt imád, egy termékenységi istennõ elõtt táncol.30 Jefte lányának tör-
ténete jelentõs hatással van szövegünkre, és erõteljesen formálja a táncoló lány
alakját.

A másik lány Eszter, Mordokajnak, a Perzsa Birodalom korában élt kegyes
zsidónak a fogadott lánya. Ahasvéros perzsa király lakomát rendez, és azt mondja
feleségének, Vastinak, hogy „jelenjen meg a vendégek elõtt”. Rabbinikus írások
ehhez még egy fontos részletet tesznek hozzá: meztelenül, csak koronáját visel-
ve kellett volna megjelennie.31 A makkabeus királyi családból származó Vasti
elhárítja a hívást, kiváltván ezzel a király éktelen haragját. Megfosztják trónjától,
királyi ruháitól, a király pedig a birodalom minden városába levelet küld, hogy
elrettentse a nõket Vasti példájának követésétõl. Ezután szépségversenyt rendez-
nek, hogy új feleség kerüljön a király mellé. A versenyzõk hosszas szépítkezés-
sel készülnek a megmérettetésre, aztán aprólékosan megszemlélik feltehetõleg
mezítelen testüket.32 A versenyt Eszter nyeri, királynõ lesz, zsidó származása
ugyanakkor rejtve marad. Egy nap azonban az agági származású Hámán általá-
nos zsidóellenes pogromot tervel ki. Eszter hosszas hezitálás után életét kockáz-
tatva szót emel a királynál népéért. Feltétlen engedelmessége, szépsége, érzéki-
sége, éleselméjûsége és az Úr áldása mind hozzájárulnak sikeréhez. A zsidók
megmenekülnek, ráadásul különleges jogokat kapnak a birodalomban, a gonosz

29 Az eddig született különbözõ tudományos munkák összefoglalását lásd: Esther Fuchs: Margina-
lisation, Ambiguity, Silencing. The Story of Jeptah’s Daughter. In: A Feminist Companion to Judges.
Eds. Athalya Brenner, Sheffield Academic Press, 1993, 116–118.

30 Jonathan Kirsch: The Harlot. The Forbidden Tales of the Bible. Rider, London, 1988, 223–229.
31 Klein: i. m. 155.
32 Klein: i. m. 157.
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Hámánt pedig fiaival együtt felakasztják. E gyõzelem emlékét õrzik azóta a zsi-
dók a Purim ünnepében.

Keresztelõ János halálának márki narratívája egy szó szerinti idézettel utal az
iménti történetre. Ahasvéros király Eszter lakomáján megesküszik, hogy felesé-
ge bármilyen kérését teljesíti, még ha az ország felét kéri is.33 Eszter ezt a lehetõ-
séget használja ki, hogy megmentse Isten népét. Heródes pontosan ugyanezt az
ígéretet teszi, melyet anya és lánya arra használnak fel, hogy kieszközöljék Isten
prófétájának halálát.

A lány odamegy anyjához, és tanácsát kéri (24–25. vers). A 21. versben azt
olvashatjuk, hogy eljött a kedvezõ alkalom János megölésére, ekkor azonban még
nem tudjuk, mi készülõdik, mi is tulajdonképpen Heródiás cselszövése. Most
már láthatjuk, hogy a tánc nem a lány önálló kezdeményezése volt, hanem Heró-
diás tervébe illeszkedett. Õ pedig János fejét kéri egy tálon. Le akarja fejeztetni,
a fejét akarja: Heródiás el akarja venni János fallikus erejét, kasztrálni akarja.34

A király erre nagyon szomorú lesz (26. vers). De hát mit tehet? Esküje köte-
lezi. Az elbeszélés intertextuális háttere teljesen felmenti õt a felelõsség alól. Az
eskük szentek, és senki sem várhatja el a királytól, hogy megszegje adott szavát.
Hirtelen egy õr jelenik meg a színen, megkapja a király parancsát, majd elmegy
és lefejezi Jánost a börtönben. Egy tálra teszi a fejet, és átadja a lánynak. Ez az a
jelenet, amelyben a leggyakrabban ábrázolják Salomét: a tállal és a trófeával a
kezében. Ez azonban csupán egy köztes pillanat, ugyanis hamar átadja a fejet
Heródiásnak. A gonosz királyné kívánsága teljesült, megkapta jutalmát, kezében
tartja Keresztelõ János fejét, és hatalma van felette (27–28. vers). A történet, amely
Heródes palotáján kívül kezdõdött, visszatér a mindennapi emberek közegébe.
János tanítványai eljöttek, és elhelyezték testét egy sírboltban. Nyitva marad a
kérdés, vajon csupán a lefejezett testet temették el, vagy megkapták János fejét
is (29. vers). Az elbeszélés ezzel a kísérteties képpel fejezõdik be.

33 Eszt 5,3.
34 Janice Chapel Anderson: Feminist Criticism. The Dancing Daughter. In: Mark ans Method. Eds.

Janice Chapel Anderson, Stephen D. Moore, 1992, 126–127.
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A feláldozott lány, az eszközként használt áldozat és a szó ereje

Végigkövettük a táncoló lány történetét, és hagytuk, hogy az elbeszélés ereje
hasson ránk. De most térjünk vissza Jefte, Mordokaj és Heródiás lányainak tör-
ténetéhez: tánc élet és halál között. Hogyan lehetséges egyáltalán, hogy egy fia-
tal, éretlen lány, egy korasion alakja (mint például Jairus leánya az evangélium
elõzõ fejezetébõl) ilyen szorosan összekapcsolódik a szexuális vággyal, az erõ-
szakos halállal? Közös mindegyik elbeszélésben, hogy a szülõnek, történetünk
kivételével mindkét esetben az apának, abszolút hatalma van lánya élete és
szexualitása felett. Jeftét fel lehet menteni vagy el lehet ítélni esküje és lánya fel-
áldozása miatt, de lánya feletti hatalma egy percre sem kérdõjelezõdik meg. Mor-
dokaj minden skrupulus nélkül használja unokahúga és fogadott lánya érzéki-
ségét magasabb céljai érdekében. Ismerjük ezt az abszolút hatalmat más ószö-
vetségi történetekbõl is. Az Úr angyalai meglátogatják Lótot Szodomában, a
szodomaiak pedig meg akarják õket erõszakolni. Lót, a kegyes ember és példás
vendéglátó nem akarja vendégeire szabadítani a szodomaiakat, de felajánlja ne-
kik helyettük még szûz lányait.35 Ehhez hasonló eset a Bírák könyvében: egy
gibeai öregember vendégül lát egy házaspárt. A gibeaiak meg akarják erõszakol-
ni a férjet, de az öregember itt is jó vendéglátónak bizonyul: felajánlja a férfi
feleségét, illetve saját lányát. A gibeaiak végül is ráállnak az ajánlatra, a feleség
késõbb belehal a sorozatosan elszenvedett erõszakba, az esemény pedig háborút
okoz Izraelben. Az öregember lányának sorsáról pedig semmi nem tudunk.36 A
jó férfinak szabad, sõt, kötelessége felhasználni lánya életét és szexualitását ma-
gasabb rendû ügyekért. A séma felbukkan a Biblián kívül is: Iphigéniát és sok
más lányt a görög mitológiában hasonló módon áldoznak fel. A kegyes vendég-
látó és istenfélõ apák mindegyik történetben külön hangsúlyozzák lányaik szü-
zességét. „Tulajdonképpen ez egy szabály (…): a feláldozás általában véres kö-
rülmények között történik, az áldozat pedig egy kislány.”37 Egy lány életének és
szexualitásának feláldozása mindig összekapcsolódik. A feleségnek, szeretõnek
eladott vagy éppen a királynak, az Istennek, egy alvilági lénynek áldozatul adott
lány története száznál több különbözõ változatban bukkan fel az európai és
mediterrán kultúrákban.38 Az üzenet mindegyik esetben ugyanaz: az apa hatal-

35 1Móz 19,8.
36 Bír 19,22–30.
37 Nicole Loraux: Tragic Ways of Killing a Woman. Harvard UP, Cambridge, 1987, 32.
38 Clarissa Pankola Estés: The Woman Who Run With the Wolves. Ballantine, New York, 1975.
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ma korlátok nélküli. Úgy használhatja ki lányait, ahogy éppen szüksége van rá.
Az itt megjelenõ logika mûködik a gyerekek szexuális kizsákmányolásakor és a
gyerekprostitúciónál. Az, hogy Heródes egy meztelen kislány táncában gyönyör-
ködik, semmilyen rosszallást nem vált ki.

Tulajdonképpen ki kérte János fejét egy tálon? A szöveg érdekesen játszik a
gyilkosság felelõsségének kérdésével. Heródiás elmondja kérését lányának, õ
rögtön továbbítja azt a királynak, a király parancsot ad a hóhérnak. Õ elköveti a
gyilkosságot, s a tálat a bûnjellel együtt a lánynak adja. A lány továbbadja a tálat
anyjának, a gyilkosság végsõ felelõse így tehát Heródiás. Egyedül Heródes az,
aki kimarad a láncból, neki egyáltalán nincs felelõssége János halálában.

Itt megint csak az (ember)áldozat logikájával találkozunk. Valakinek a felál-
dozása mindig helyettesítésrõl szól.39 Történetünkben tehát a lányt nem csupán
a férfiak gyönyörének tárgyaként használják föl, hanem a gyilkost is õ helyette-
síti. Az elbeszélés eszközként használja õt arra, hogy mentesítse Heródest a fe-
lelõsség alól. Az õ közremûködésének köszönheti Heródes, hogy még csak lát-
nia vagy érintenie sem kell János fejét.

De, hogy a feje tetejére állítsuk eddigi konklúzióinkat, a történetben épp az
anya az, aki mozgatja a szálakat, õ az, aki felhasználja lánya szexualitását, õ az,
aki kalkulál férje erotikus vágyaival, a lakomák hagyományaival, lánya szépségé-
vel, õ az, aki gyûlöli Jánost, és õ az, aki megtervezi a cselszövést. Ebben az érte-
lemben a történet nem csupán a totális apai hatalom újbóli megalapozásáról szól,
hanem támadás az anya és lánya közötti szolidaritás ellen is.

A szöveg mindezeken túl kifejezetten rossz fényben tünteti fel a táncot, a
nõknek ezt az erõteljes önkifejezését. Ahogy Ambrosius írta Kr. u. 391-ben:
„Hogyan talál utat a tisztesség oda, ahol tapsolnak, trappolnak, táncolnak? …
Tisztességes és szemérmes anyáknak azonban tánc helyett istenfélelemre kell
tanítaniuk lányaikat.”40

Tudjuk, hogy a korai kereszténység nagy hatással volt a családi struktúrákra.
A pater familias tekintélye erõsen megkérdõjelezõdött, míg más, kevésbé hierar-
chikus kapcsolatok nagyobb jelentõséget nyertek. Az anya-lány kapcsolat, akár
valós fizikai anyáról, akár lelki anyaságról volt szó, magasabbra értékelõdött.
Ahogy a szüzesség egy másik választható lehetõség lett a férjhezmenetellel szem-
ben, az anya-lány kapcsolat fontosabbá vált. Miután ez a lányok életében hosszabb
idõszakot jelentett, mint életük elsõ 12–15 éve, az anyjukhoz fûzõdõ kapcsola-

39 René Girard: La Violence et le sacré. Bernard Gasset, Paris, 1972, 10–11.
40 Berger: i. m. 25.
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tukban több intimitásra és nagyobb egyenlõségre nyílt lehetõség.41 Történetünk
félreismerhetetlen támadás e tendenciákkal szemben, egyben kísérlet arra, hogy
újból megerõsödjön a férj és feleség, illetve az apa és lánygyerek közötti arisz-
tokratikus hierarchia. A táncban megélt magabiztos, felszabadult testiség és sze-
xualitás elleni támadás a legszorosabb kapcsolatban van a családi hierarchia új-
bóli megalapozásának szándékával.42

Az elbeszélésnek ugyanakkor faji és etnikai vonatkozása is van, ahogyan ez az
intertextusokra is igaz. Jezábel és Ataljá szexuális vonzereje egzotikusságukkal
van kapcsolatban. Jefte lányát a történet egy értelmezésében a nép gyõzelme
érdekében áldozták fel, egy másik szerint azért büntették, mert istennõt imádott.
Eszternek is fel kell áldoznia szüzességét a nép érdekében: nõiességét alá kell
rendelnie az etnikai szolidaritásnak.43 Történetünkben pedig anya és lánya is
etnikailag másnak vannak bélyegezve. Ez két szinten történik: egyfelõl zsidó
szemszögbõl vegyes származásúnak minõsülnek, másfelõl, Eszterrel együtt, a
csábító keleti zsidó nõ alakját jelenítik meg a nyugati hagyományban.44 A korai
keresztény nõk a nemzeti és vallási határok senkiföldjén alakították ki új, felsza-
badított szerepeiket. Történetünk visszaparancsolja õket férfi rokonaik és népük
hatalma alá.

Sajátosan komikus része a történetnek a lány, Salomé neve. Az elnevezés, amely
Josephus Flavius A zsidó háború címû munkája nyomán került az elbeszélésbe,
két dolgot ér el: egyrészt egyenlõségjelet tesz Szulamit (Salomé héber eredeti-
je), az Énekek éneke felszabadult és vidám táncoló alakja45 és történetünk bû-
nös és másoknak alárendelt táncoló lánya közé. Másrészt kitörli a keresztény
emlékezetbõl Salomé, Jézus hûséges és befolyásos tanítványának alakját.46

41 Susan Ashbrook Harvey: Sacred Bonding: Mothers and Daughters in Early Syriac Hagiography.
Journal of Early Christian Studies 4.1 (1996) 27–56.

42 Michel Foucault: A szexualitás története. Atlantisz, Budapest 1999, 181–184.
43 Wyler: i. m. 131–133.
44 Anderson: i. m. 122.
45 Énekek 7,1.
46 Pl. Mk 15,40; 16,1, de nem kanonikus források is, ahol Salomé vezetõ szerepet játszott a tanítvá-

nyok között, mint pl. Tamás evangéliumában.
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A panaszkiáltás és a szabad tánc

Történetünk vagy inkább történeteink hálózata az eskü, a szó hatalmát bizonyít-
ja.47 Azét az esküét, amely emberéleteket menthet meg és pusztíthat el, amely
eltakarhatja e történetekben a nõk arcát, akaratát, érzéseit, szenvedését. Ezek a
történetek nem csupán az elsõ megközelítésben nõgyûlölõek, de a másodikban
és a harmadikban is. Mindezek ellenére nõi hangokat szeretnék keresni a tán-
coló lány történeteiben.

Az általam használt „hang”-koncepció Athalya Brennertõl és Fokkelien van
Dijk-Hemmes-tõl származik,48 és egyfajta adaptációja Elaine Showalter bibliai
szövegekre alkalmazott „kulturális modelljének”. Ez a megközelítés elsõsorban
nem az adott szöveg szerzõségével foglalkozik – esetünkben a szövegbeli nõi
hangok felfedezésének nem elõfeltétele, hogy a történet nõtõl származzon –,
hanem sokkal inkább a szövegben megjelenõ autoritás nemével. Ez hasonlatos
Marina Warner azon megfigyeléséhez, amely az ellenállás számos üzenetét fe-
dezi fel a tündérmesékben. Ezek a hangok rendszerint akkor kelnek életre, ami-
kor a történeteket kreatív nõi mesemondók mondják el nõknek. Brenner és Dijk-
Hemmes óvatosan F-hangoknak nevezi ezeket, utalva ezzel nõi/feminin jellegük-
re, különösen az écriture féminine értelmében, ám elkerülve a félreértést, miszerint
nõi szerzõrõl, nõi elbeszélõrõl vagy egy nõi szereplõ által kiejtett szavakról len-
ne szó. F-hang ott bukkan fel, ahol a szöveg és az olvasó kölcsönhatásában nõ-
ként ábrázolt szereplõk jutnak szóhoz.

Véleményem szerint a táncoló lány alakjában két F-hangot lehet felfedezni.
Az elsõ a panasz, a tiltakozás, a vád hangja. Gyerekeiktõl megfosztott nõkrõl,
lányaiktól erõszakkal elidegenített anyákról szól. Panasz a kihasznált, prostitú-
cióra kényszerített lánygyerekek és nõk miatt. Panasz azok miatt a nõk miatt,
akik etnikai különbözõségük miatt válnak szexuális tárgyakká. Azon nõk pana-
sza, akiket a szó hatalmával használnak ki, még legközelebbi férfi rokonaik és
szeretteik is. Panaszkodnak, hogy bûnbakként használják õket, s kettõs vád közé
szoríttatnak: egyrészt nem elég jól használható eszközök, másrészt olyasvalami-
ben bûnösök, amit más követett el, az õ felhasználásukkal. Ez valóban erõteljes
panaszkiáltás.

47 Cheryl Exum: On Judges 11. In: Feminist companion to Judges, 129–136.
48 Athalya Brenner – Fokkelein van Dijk-Hemmes: On Gendering Texts. Female and Male Voices

in the Bible. Biblical Interpretation Series 1, Brill, Leiden – New York – Köln, 1993.
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A történetben benne rejlik a szöveg értelmezésének egy különös megfordítá-
sa is. Ha ugyanis visszatérünk a történet evangéliumbeli szerepéhez, feltehetjük
a kérdést: hogyan mûködik ez a szöveg a Jézusról szóló evangéliumban? Van erre
egy jól ismert válasz: János halála elõrevetíti Jézus halálát.49 És ez természetesen
igaz is. De a táncoló lány felidézi Jefte lánya történetének férfi megfelelõjét is,
ami nem más, mint Ábrahám és Izsák története. És Izsák feláldozása a keresz-
tény exegézis hosszú történetében mindig Jézus halálának elõképeként, topo-
szaként szerepelt. A nagy történeten belül pedig, amelyet rendszerint úgy interp-
retálnak, hogy az Apa egy magasabb cél érdekében feláldozza engedelmes Fiát,
egy anya történetére találunk, aki lányát áldozza fel egy magasabb cél érdekében.
A Fiú kiáltása egyben a lány nevében is hallatszik. Anyák és lányaik tiltakozása
nem mást tesz kérdésessé, mint Jézus életének áldozatként való értelmezését.

A másik F-hang egy táncoló nõ hangja. Azé a lányé, akit nem tudott megölni
Jefte, akit nem tudott megalázni Mordokaj és Ahasvéros, aki túlélte Agamem-
nont, és túléli Heródest és Keresztelõ Jánost is. Egy nõ, lány és anya, aki kitán-
colt a történetébõl. Egy nõ, aki nem a csábításért vagy valakinek a kedvére tán-
col, hanem önmagának: a saját táncát járja.

Fordította: Liska Márton
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49 Joachim Gnilka: Márk. Agapé, Szeged, 2000. Turay Alfréd ford. Eredeti: Das Evangelium nach
Markus. Benziger Verlag, 1994, 339., ill. Bas M. F. van Iersel: Mark. A Reader-Response Commentary.
JSNT Supp. Series 164, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1998, 223.
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Nõk Márk evangéliumában: az ellenállás
és a domesztikáció egymásra rétegzõdõ retorikái*

Elõadásom célja kettõs: Egyrészt a feminista bibliai hermeneutika alapvetõ, s már
nagyon sokszor megfogalmazott kérdéseit szeretném tovább feszegetni, másrészt
megosztanék a hallgatósággal néhány újdonságot is jelentõ exegetikai észrevé-
telt Márk evangéliumát, annak néhány, a társadalmi nemek szempontjából jelen-
tõs textusát illetõen.

Nõk Márk evangéliumában

Márk evangéliuma, mint minden más kanonikus vagy apokrif evangélium, elsõ
olvasásra „férfi”-történet. Nagyon kevés a nõi szereplõ, s ezek többsége is epi-
zodista. Míg a férfi szereplõk egy jelentõs csoportja – gondolok itt elsõdlegesen
a tizenkét tanítványra – névvel szerepel, a nõk többnyire névtelenek, szerepük,
társadalmi státusuk, egyes férfiakhoz való viszonyuk alapján jelöltetnek meg:
sziroföníciai nõ, Péter anyósa, özvegyasszony, szolgálólány. Abban is megfelel az
evangéliumi elbeszélés attitûdje a kor általános tendenciáinak, hogy a nõi sze-
replõk ritkán szólalnak meg – valóban, egy nõ a korabeli hellenisztikus világban
csak kivételes esetekben szólt nyilvánosan, férfiak társaságában. De még ha jelzi
is az evangélium, hogy egy nõi szereplõ mondott valamit, többnyire akkor sem
idézi szavait egyenesen: „Jézus anyja és testvérei… hívatták õt.”

Második, harmadik olvasásra vannak azonban jelei egy szubverzív tendenciá-
nak is Márk evangéliumában. Két tekintetben is éles kontrasztot képez Márk
evangéliumának társadalmi nemekhez való viszonyulása a kor szövegeihez ké-
pest. Az egyiket forradalmi szimmetriának, a másikat forradalmi aszimmetriá-
nak mondhatjuk.

Forradalmian szimmetrikusak a márki etika útmutatásai a házasságot illetõ-
en. Amikor Jézust a válásról kérdezik – jelesül arról, „szabad-e a férfinak elbo-
csátania feleségét” – õ válaszában teljesen szimmetrikus formában tiltja meg a
válást és újraházasodást férfinak és nõnek: „Õ ezt mondta nekik: »Aki elbocsátja
feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene; és ha az asszony

* Az elõadás elhangzott a „Nõ és férfi – férfi és nõ. A társadalmi nemek kutatása az ezredfordulón Magyaror-
szágon” c. konferencián (Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 2002. november 22–23).
Írott szövege befejezetlen, egy további részlete pedig (Mk 12,41–44 értelmezése) kötetünkben a tanulmányok kö-
zött olvasható.
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bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el.«” (Mk
10,11–12). A házasságkép, mely itt kirajzolódik, egyfajta egalitarianizmust mu-
tat. Ugyanakkor megmutatja a szöveg azt is, hogy Márk címzettjei nem csak
férfiak lehetnek, hanem nõk is. (Meglehet, sokak számára túlmagyarázásnak
tûnik ez, amit most mondtam. Ha azonban megnézzük a Márktól irodalmi füg-
gésben levõ mátéi szövegezést, azt látjuk, hogy Máté számára nem volt közöm-
bös ez a kérdés: megváltoztatja a márki szöveget, csak férfiak számára ad választ:
„Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –,
és mást vesz feleségül, az házasságtörõ.” – Mt 19,9)

A forradalmi szimmetriával forradalmi aszimmetria áll szemben egy másik
történetben. Márk 3. fejezetében Jézus új identitást ad hallgatóinak: „…De õ így
válaszolt nekik: „Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?” És végignézve a kö-
rülötte körben ülõkön, így szólt: „Íme, az én anyám és az én testvéreim. Aki az
Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nõvérem és az én anyám.” (Mk 3,33–
35) […]

Mint az utóbbi évtizedek kutatásai (pl. Tannehill) egyetértenek, az evangéli-
um roppant kritikus a tizenkét tanítvánnyal, illetve képviselõjükkel, Péterrel
szemben. A tanítványok, bár kezdettõl tanúi Jézus szavainak és tetteinek, és úgy
tûnik, felismerik, hogy Jézus a Krisztus, a várt szabadító, sõt követõi és követei
lesznek, akik érte „mindent” elhagytak, mégis, a végsõ próbán elbuknak. Bár az
utolsó vacsora estéjén még fogadkoznak, hogy soha nem hagyják el õt, a Getse-
máné-kertben valamennyien elfutnak, nevetséges és kínos jelenettel ellenpon-
tozva az elfogatás tragikus eseményét. Azután a szószóló, Péter, akitõl a legtöb-
bet reméli az olvasó, háromszor, egyre nagyobb nyilvánosság elõtt és egyre expli-
citebb formában megtagadja õt – ismét ellenpontjaként annak a bátorságnak,
melyet Jézus a kihallgatása során tanúsít. A szenvedésben nem kíséri el egyikük
sem. A keresztény ikonográfia János evangéliumára alapozva odateszi Jánost a
kereszt alá, de Márk elbeszélésében a kereszt lábánál nincsen más, csak a római
katonaság és a gúnyolódó tömeg. S távolabbról figyel néhány asszony.

Míg a férfitanítványok elbuknak, Márknál a nõk képeznek egyfajta ellenpó-
lust, pozitívabb példát. A büszkén fogadkozó tanítványokkal szemben a Jézus
lábát megkenõ asszony lesz az, akire Jézus szerint „az egész világon, ahol hirde-
tik majd az evangéliumot”, emlékezni fognak. A megfutamodó tizenkettõvel
szemben áll „a magdalai Mária, Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Sa-
lómé, akik követték õt, és szolgáltak neki, … valamint sok más asszony is, akik
vele mentek fel Jeruzsálembe.” (Mk 15,40–41) Õk azok, akik végül megfigye-
lik, hova temetik el Jézust, és gondoskodni akarnak holttestérõl is – mindezzel
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nem kis kockázatot vállalva. S õk azok, akik Jézus feltámadásáról elsõként érte-
sülnek. Az evangélium tudatos szerkesztéssel teszi a nõi követõket a férfitanít-
ványok ellenpéldájává.

Ez a szerkesztõi megoldás ambivalens. Az elsõ kutatók, akik felismerték a ten-
denciát, egyszerûen úgy olvasták: Márk jobb véleménnyel van a nõkrõl, mint a
férfiakról, hûségesebbnek és bátrabbnak tartja õket. Egy második, finomabb
olvasat arra mutatott rá, hogy a férfi hallgatót az evangélium drámai szerkezete
egyfajta alázatra és önfeladásra, csendes Jézus-követésre hívja, s ennek példája
számára a nõk magatartása. Ebben az értelemben tehát a tradicionális férfi- és
nõkép – dominanciára törõ, büszke férfi, alázatos, csendes, önfeláldozó nõ – azt
szolgálja, hogy az evangélium hallgatója maga mögött tudja hagyni saját büsz-
keségét, uralkodni akarását, s „nõi” erényeket sajátítson el. A hagyományos gen-
der-sztereotípiák tehát önnön megkérdõjelezésüket szolgálnák itt. Az üzenet
címzettjei pedig ebben az esetben egyértelmûen a férfiak. Ezt kérdõjelezi meg a
harmadik olvasat. E szerint Márknak két üzenete van: egy a „férfi” hallgatónak
– legyél szerényebb, tanulj meg másokat szolgálni, másokért áldozatot hozni, lásd
meg és fogadd el saját gyenge, esendõ voltodat is –, és egy a „nõi” olvasónak. Hogy
mi ez az utóbbi üzenet, arra még visszatérünk.

A feminista bibliakutatás igen korán felfedezte magának Márk evangéliumát,
és mindent megtett, hogy nõi szempontból erõt adó, a hagyományos nemi sze-
repeket megkérdõjelezõ jelentõségét kidomborítsa. Sok exegetikai munka dol-
gozta ki a fentieket és sok más részletet (a vérfolyásos asszony meggyógyítása,
Péter anyósa mint elsõ diakónus stb.) Ezekkel ellentétes tendenciát mutat pél-
dául Heródiás és lánya történetének bemutatása (Heródiás mint megszólaló nõ,
válás, nõk közti szolidaritás mint veszélyforrás stb).*

Az ambivalencia értelmezése

Lehetséges és igen fontos az evangéliumnak ezt az ambivalenciáját történetileg
értelmezni, s ennek a feminista és nem feminista biblikumban nagy tábora van.
Úgy tûnik, két tendencia birkózik egymással az evangéliumon belül, ezt a ket-
tõt két irodalmi rétegnek is megfeleltethetjük. Vannak, akik úgy látják, a törté-
neti Jézus forradalmian nõpárti öröksége küzd itt a harminc évvel késõbbi ke-
resztény gyülekezet felfogásával, mely már visszatérõben van a kor alapvetõ nemi

* Errõl részletesen ld. „A táncoló lány” c. tanulmányt. (A szerk.)
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szereposztásához. Sokan egyfajta aranykor-deviancia sémában értelmezik az elsõ
három keresztény nemzedék történetét: az egyenlõségpárti Jézustól fokozato-
san a pásztorlevelek durva patriarchalizmusához jutunk vissza. Ebben a folya-
matban Márk a második, Jézushoz még sok tekintetben hû fázis. Mások – ép-
pen fordítva – arra következtetnek, hogy a márki szerkesztõ viszonylag nõelle-
nes forrásokból dolgozva hoz létre egy szerkezetében nõpárti, illetve a férfi-nõi
szerepeket megkérdõjelezõ narratívát, s a feldolgozott anyag és a szerkesztõi
szándék feszültsége az, ami a márki ambivalenciát adja. Harmadik lehetõség e
kettõ kombinációja: az evangélium szerzõje a jézusi radikalizmust akarja újra
felragyogtatni, de a keresztény hagyományból vett anyagai részben ellentétesek
ezzel a tendenciával. Mindezek a megközelítések véleményem szerint szüksé-
gesek és érdekesek, mindazonáltal nem változtatnak azon, hogy ma egy ambi-
valens szöveggel állunk szemben, melynek forradalmi erejû üzenetét szeretnénk
újra átélni, de szabadulni szeretnénk domesztikáló, elnyomó tendenciáitól. Le-
hetséges-e ez?

(…)
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Férfi és nõ egyfajta anyagból van
Interjú Andorka Eszterrel a Biblia feminista olvasatáról*

Mit jelent az a szókapcsolat, hogy feminista teo-
lógia?

Számomra azt jelenti, hogy a nõk felszaba-
dításának elkötelezett teológia, ennek meg-
felelõ bibliamagyarázat.

Megkérdõjelezhetõ az a hagyományos – a nõk
alárendeltségén alapuló – társadalmi szereposztás,
amely mintegy isteni elrendeltetésként jelenik meg
a szent szövegekben?

Maga a szöveg, ami a rendelkezésünkre
áll, betû a papíron. Az, hogy miképpen ele-
venedik meg, az olvasótól függ. És ez min-

den korban így volt, miként a másodikként született, úgynevezett Elsõ terem-
téstörténet is mutatja, azzal, ahogyan Ádám és Éva teremtésérõl szóló elbeszé-
lését újraolvassa, és a hangsúlyokat áthelyezi. Itt már a Biblia szimmetriát és
egyenjogúságot sugall azzal, hogy Isten férfivá és nõvé a maga hasonlatosságára
teremtette az embert.

Az, hogy Ádám oldalbordájából teremtette Évát, nem jelölte ki ezzel alárendelt helyét a
férfi mellett?

Nekem ez nem az alárendelésrõl szól, hanem arról, hogy egyfajta anyagból –
egyféle csontból és húsból – van férfi és nõ.

Pál apostol kimondja, hogy az oldalbordából való teremtés alárendelést jelent.
Helyenként a legszentebb szövegeknél is ellenállásra van szükségünk. Ezt a

szöveget – az én felfogásomban – nem Isten sugallta, nem annak a Jézusnak a
szellemében fogant, akihez kapcsolódni akarunk. Gondoljuk azonban végig azt
a korszakot, amelyben Pál apostol megérkezik egy új és felforgató tanítással. Az
Elsõ Szövetségben például a kegyes és istenfélõ Lót jó magaviseletének bizonyí-
téka az, hogy a saját szûz lányait ajánlja fel a gonosz szodomaiaknak, így mentve
vendégeit. Az a kor az, amelyben Máriát – ha József elbocsátja – a megkövezés
fenyegeti. Pál tehát ahhoz, hogy a korabeli társadalom számára elfogadható legyen
az általa hirdetett hit, a közösségek normáinak minden elemét nem kérdõje-

* Népszabadság, 2003. március 8.

Fotó: Szabó Bernadett
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lezhette meg. Tegyük hozzá, az Elsõ és a Második – az Ó- és az Új- – Szövetség-
ben sok a nyoma annak, hogy többféle tapasztalat van Istenrõl és Isten akaratá-
ról. Ruth könyve egészen forradalmi képet ad a nõk kapcsolatáról, a nõk lehe-
tõségeirõl. És ez az elsõ mû, amely központi témájává teszi az idegenellenessé-
get, annak elfogadhatatlanságát. Hiszen Ruth – az idegen asszony – nélkül Dávid
háza kihalt volna.

Az apostolok kivétel nélkül férfiak voltak, a próféták írásainak zömébõl süt a nõellenes-
ség. Mária csak Jézus által az, a katolikus dogmatika szerint csak Isten kegyelmébõl, neki
alárendelten tisztelhetõ. Évezredes hagyományai vannak a bibliai nõképnek, a nõ helyé-
nek, szerepének.

Fontos kérdés, hogy a korábbi korokat jellemzõ szegregált társadalmakban
volt-e esélyük a nõknek nyomot hagyni maguk után. Egy-egy nõ véletlenszerû-
en tanulhatott meg írni, és általában nem is „leplezték le” magukat, tehát álnéven
írtak. Így csak a hangnem okán feltételezhetõ, hogy némely korpusz születésé-
ben szerepet játszottak a nõk. Az Újszövetségben is vannak részek, amelyeket
csak nõk adhattak tovább. Vannak kutatók, akik szerint az egész szenvedéstörté-
net elsõ megfogalmazása siratószövegként alakulhatott ki, tehát nõktõl származik.

Hogyan alakult ki a feminista teológia?
Maga a kifejezés a hatvanas évekbõl származik, de a mozgalom a XIX. század

közepére és Amerikába vezethetõ vissza. Az elsõ amerikai feministák – elköte-
lezett keresztények – részt vettek a rabszolga-felszabadító mozgalmakban, így
ismerték fel, hogy a kirekesztésük hasonlít ahhoz, amit a rabszolgák átélnek. Ez
az elsõ generáció már felfedezte azt is, hogy a bibliai történetek értelmezése
milyen komoly szerepet játszik az elnyomásban, ugyanakkor milyen nagy fel-
szabadító potenciál rejtezik ezekben a bibliai szövegekben.

A vallásnak, a hagyománynak van egyfajta stabilizáló, biztonságot adó szerepe. Meg-
adja az ember helyét és szerepét a közösségben. A bibliai szövegek újraértelmezése nem
fenyeget azzal a veszéllyel, hogy az utolsó „horgonyok” egyikét felszedik a szétbomló vi-
lágban?

Kockázatos az út, de maga a kereszténység is kockázatos vállalkozás. Egyéb-
ként nem gondolom, hogy mi vinnénk bele valami felforgatót a Bibliába. Ernesto
Cardenal – a szegények és kirekesztettek ügyéért elkötelezett brazil pap – jelen-
tette meg azokat az igemagyarázatokat, amelyek kis közösségekben, bázisközös-
ségekben születtek. Csónakkal utazott körbe Dél-Amerikában, megállt a falvak-
ban, ahol a falubeliek megadták a maguk kritikus-okos bibliamagyarázatát, ame-
lyeket olvasva az embernek az az érzése, hogy a tanult bibliamagyarázat az, ami

FEMINISTA TEOLÓGIA
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a szöveg élét és erejét elveszi. Ezekben a magyarázatokban a Szentírás elítéli nem-
csak a földbirtokosok és a milícia elnyomó tetteit, de a férfi-nõi hierarchiát is.

Milyen esélyük van a feminista teológusoknak a saját világnézetüket, értelmezésüket
elfogadtatni?

Ki tudja. Hét évvel ezelõtt, amikor én már azt gondoltam, hogy feminista
vagyok, reménytelennek tûnt, hogy a mi szövegmagyarázatainknak is létjogo-
sultságuk legyen az egyházon belül. Ma pedig már nyitottságot tapasztalok az
evangélikus egyházban, és nem csak a nõk részérõl. Ami annak is tulajdonítha-
tó, hogy ez nagyon izgalmas terület. Itt lehet újat hallani, újat mondani, míg
vannak olyan területek, amelyeken a teológia a saját hatalmas hagyományainak
iszapjába látszik belefulladni, mint a tradicionális szentháromságtan, a maga sok
ezer kötetes irodalmával. A feminista teológia elõtt is sok szöveg áll kihívásként,
de folyamatos, biztos kapcsolata van a jelennel. Aki ezzel foglalkozik, úgy érez-
heti, hogy munkájával változást indukálhat a világban. Néhány évtizeddel ez-
elõtt az is elképzelhetetlen volt, hogy nõt avassanak lelkésszé. Igaz, akkor a lel-
kész szerepe az volt, hogy kézben tartsa a gyülekezetet, megfellebbezhetetlen
tekintélyként mindenki „atyja” legyen. Ma inkább partneri a viszony a hívõk és
a lelkipásztor között. Ennek az emancipálódott kapcsolatnak a kialakítására pe-
dig esetenként a nõk alkalmasabbak is lehetnek a férfiaknál.

A nõi lelkészek mennyire egyenjogúak az egyházon belül? Van lehetõségük feljebb jutni
a hierarchiában?

Ez is sokat változott. A magyar evangélikus egyházban az elsõ lelkésznõt a
 60-as évek közepén avatták Csöglén, egy kicsi gyülekezet élén. A 80-as évek kö-
zepéig nemcsak a legkisebb és legszegényebb gyülekezetekhez küldtek nõt, de
jogilag is hátrányban voltak. A férfiakat rögtön pappá avatták, amint befejezték a
tanulmányaikat, a nõknek évekig várniuk kellett, más nyugdíjrendszer vonatko-
zott ránk, mint a férfiakra. A lelkészavatások a férfiaknál vasárnap délelõtt tör-
téntek, a nõket szombaton vagy vasárnap délután avatták. A megkülönböztetés
azóta megszûnt.

Rejtett diszkrimináció ezek szerint még mindig létezik.
Az egyházon belül is létezik az „üvegplafon-jelenség”, amivel a nõknek a kar-

rierútjukon kell megküzdeniük. Egy férfi számára itt is nagyon szokatlan az, hogy
nõ legyen a fõnöke, mi nõk pedig nem tanuljuk meg, hogy miképpen lehet a
konfliktusokat megoldani, nincs modellünk arra, hogy milyen legyen egy nõi
vezetõ. A harmadik gond az, hogy egyszerre kell – kellene – minden szerepben
száz százalékot nyújtani. Az evangélikus egyházban esperesnõnk eddig nem volt.
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Az egyik egyházmegye megválasztott volna egy kitûnõ lelkésznõt, ám õ úgy érez-
te, hogy a családjával szemben követne el „árulást”. Érdekes, hogy a sok espe-
resnek megválasztott férfi környezete nem sugallta azt: „Ha nem tudsz otthon
lenni, a családod sínyli meg.” Holott szerintem az apa hiánya éppoly rossz, mint
az édesanyáé. Összességében világszerte már többtucatnyi nõi püspökünk van.

A keresztény egyházak közül a katolikus egyház látszik e téren a legkonzervatívabb-
nak. A katolikus nõk teljes mértékben elfogadják a rájuk kirótt évszázados szerepet, nincs
igényük ezek átértelmezésére?

Van ilyen igény, ám a katolikus egyházban sokkal nehezebb a nõk helyzete,
nagyon kemény szerepkonfliktusokba kényszerülnek. Ha érez is az ember – nem
kimondott – diszkriminációt itt-ott az evangélikus egyházban vagy más protes-
táns felekezetekben, a katolikus egyházban ez kõbe vésett szabály. E területen
nagy szolidaritásra van szükség abban, hogy saját tapasztalatainkkal támogassuk
a katolikus egyházban tevékenykedõ nõket. Reméljük, hogy segíthet ebben a
Magyar Teológusnõk Ökumenikus Egyesülete, amelyet a közös tudományos
teológiai munka mellett a többféle tapasztalat megosztásának fórumaként hoz-
tunk létre.

Mi az oka annak, hogy a nõk a katolikus egyházban nem tudnak áttörni?
Minél nagyobb és hierarchikusabb egy szervezet, annál nehezebben változ-

hat. A katolikus egyház tényleg csak teljes egészében tud megváltozni. Az, hogy
az evangélikus egyházban vannak nõi lelkészek, még ma is újabb és újabb vitá-
kat szül, de a falakat már áttörtük. A katolikus egyházban csak egyöntetû gya-
korlat létezhet, ezért náluk ez nagyobb változást jelent. Elõbb-utóbb áttörik a
nõk ott is a gátakat, azért is, mert a katolikus egyházban – Magyarországon is –
kínzó a lelkészhiány. Ezért már „felemás” megoldások léteznek. Ismerek egy idõs
hölgyet, aki életének legszebb három éveként beszél arról az idõrõl, amikor õ
volt a falu „plébánosa”, s kizárólag szentségi feladatokra érkezett egy pap. A hit-
oktatást, a községvezetést, a liturgiát õ végezte el.

Hogyan lehet szolgálni egy olyan eszmét, amely engem nem ismer el az adott közösség
teljes értékû tagjának? Csak azért, mert nõnek születtem, korlátozza a jogaimat és a lehe-
tõségeimet. És hogyan láthatok el papi funkciókat jó lelkiismerettel, örömmel, amikor a hitem
eszmeisége ezt nem engedi meg?

Egyre nehezebben védhetõ egyébként – legalábbis sokak szerint – az a dog-
matika, amivel a katolikus egyház indokolja a nõk kirekesztését, mint például
az, hogy Krisztus férfi volt, vagy az apostolok is férfiak voltak.

Miért gyenge érvek ezek?
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Mert éppen Krisztus volt az, aki forradalmian megváltoztatta a férfi és a nõ
hagyományos viszonyát. Nõk voltak – hiszen ez az õ feladatuk volt –, akik illa-
tos olajokkal mentek Jézus sírjához, hogy megkenjék a holttestet. Õket fogadta
a fehér ruhás ifjú, és nekik mondta: menjetek, mondjátok el Péternek és a tanít-
ványoknak, hogy Jézus feltámadt. Tehát az, hogy az Evangélium legnagyobb és
legfontosabb híre terjedjen, épp e három nõ tanúságtevõ bátorságán múlott.

Ennek a szemléletnek, vállalkozásnak valóban vannak kockázatai.

Az interjút készítette: Hámor Szilvia

  



MEVISZ

Segítõk egymás ölében. Mozgássérült tábor, Majk, 1992



Az elsõ szárszói ifjúsági konferencián, 1988 nyarán indult a Magyarországi Evangélikus
Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) szervezõdése. Esztus az elõkészítésben, majd több szak-
csoport munkájában nagy energiával vett részt. Késõbb az elnökség tagja (halálakor titká-
ra), Hírmondó szerkesztõje, Bárka-témafelelõs, mozgássérült- és nevelõotthonos táborok
vezetõje volt. Hivatalos nevelõszülõje lett néhány, nevelõotthonból utógondozásra kikerült
fiúnak, lakásotthont szervezett számukra. Mozgássérültek és segítõk együttélését biztosító
otthon segítõje, „házvezetõnõje” volt. Tervezte, hogy a bõvüléskor õ maga is beköltözik ebbe
az otthonba, melyet emlékére Esztus-háznak neveztünk el.



A legpontosabb válasz az lenne, hogy nem tudom. Tudom ugyan, régi MEVISZ-
tagként, bárkásként, idén Bárka-témafelelõsként, hogy vannak áhítatok, csoport-
beszélgetések, kézmûvesprogramok, játékok, színházasdik, kirándulások, tudom,
hogy van fürdetés, öltöztetése annak, aki nem tud maga felöltözni, vannak kö-
zös étkezések, csöndes beszélgetések, de mindez nagyon keveset mond arról, ami
egy Bárka-táborban történik, ami a tíz napot együtt töltõ 30-40-50 emberben –
legyenek akár mozgássérültek a segítettek, akár állami gondozott gyerekek, akár
értelmi fogyatékosok – végbemegy.

Valamivel kevésbé pontos válasz talán, ha kihúzok az egész színes, titokzatos
élménygombolyagból néhány szálat, és megpróbálom átnyújtani õket az olva-
sónak. Talán ha odafigyeléssel, belsõ csönddel olvassa el kis történetdarabkáimat,
megsejthet valamit a táborok levegõjébõl, ahol az ilyen furcsa vallomások, a sze-

Mi történik a Bárka-táborokban?*

Diszkó a mozgássérült táborban, Csákvár, 1996

* Evangélikus Naptár, 1997
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mélyes hitnek, küszködõ reménységnek,
félénk szeretetnek ilyen szokatlan, ügyetlen
megfogalmazódásai kimondatnak.

Az egyik szálam egy áhítat története. Sa-
lamon királyról szól, Évi, a negyvenegyné-
hány éves súlyos mozgássérült asszony vál-
lalta el a megtartását, de mivel a hangképzés-
sel is problémái vannak, arra kért, hogy írjuk
meg elõre közösen a szövegét, és a nagyob-
bik részt olvassam fel én, hogy neki csak a
kulcsmondatokkal kelljen megküzdeni. A
textus – melyet a tábor gondolati ívéhez iga-
zítva mi választottunk – a Királyok elsõ
könyvébõl Salamon áldása és imádsága volt.
Évi elõször is részletesen és költõien elme-
sélte Salamon életét, gazdagságát, sikereit,
templomának pompáját. Azután Salamon
imádságáról beszélt, hitérõl és könyörgésé-
rõl. Majd ezzel zárta le: „Valóban, az Isten
azokat, akik hisznek benne, minden jóval

megsegíti, megjutalmazza, gazdaggá teszi.” Úgy éreztem, hogy ez azért egy ki-
csit mégiscsak túl szép, valamennyien láthatjuk az ellenpéldákat, és Évi – aki szin-
tén súlyosan mozgássérült férjével egy szociális otthon lakója – maga is sokszor
sírós, depressziós, mert olyan kilátástalanul kiszolgáltatott az élete, olyan nagyon
kevés az, aminek egy nap alatt örülhet. Visszakérdeztem tehát: „És ez valóban
így van?” Évi azt válaszolta: „Igen, hiszen nézd meg, nekem is van egy férjem,
akit szeretek, aki okos és mûvelt és gondolkodó, vannak barátaim, van, amire
várjak.” Ez a vallomás lett aztán Évi áhítatának zárómondata.

A másik szálam intézetben nevelkedõ fiatal fiúk egy táborából, ennek a tábor-
nak a sokféle élménye közül való. A fiúk, akik ebben a táborban részt vesznek,
többnyire jó pár éve ismernek már minket. 1990 nyarán rendeztük nekik az elsõ
tábort – azoknak, akiket még nyárra sem vitt haza az intézetbõl se nevelõszülõ,
se idõsebb testvér, se nagymama, senki, tehát a leggyökérvesztettebb, legprob-
lémásabb gyerekeknek. Hat év alatt persze kinõttek a kisgyerekkorból, nagyka-
masz és felnõtt fiatalember lett belõlük. Veszprém megyébõl valók, többségük
roma. Nem sokan vallják magukat hívõnek közülük, mégis, a táborban, amely-
rõl beszámolok, õk kérték, hogy legyen szó csoportbeszélgetésen Jézusról. Azt

Pólófestés a táborban: mindenki saját
motívumot festett a többieknek. Esztus a
szemüvegét festette be, azzal nyomtatott

a trikókra. Csákvár, 1993
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a formát választottuk, hogy minden csoportnak egy adatlapot kellett kitöltenie
Jézusról, „ha ma élne”: hol élne, hogyan, és hogyan állna hozzá egyes problé-
mákhoz? Ezekbõl a válaszul adott adatokból és véleményekbõl:

Név: Ráduly Jézus.
Szül. hely, év, hó, nap: Tótvázsony, 1965. dec. 24.
Anyja neve: Bogdán Mária.
Származás, család: magyar cigány (romungró) család. Lakhely: Csatka.
Foglalkozása: bányász.
Anyagi helyzet: csóró, azaz szegény. Özvegy anyjával él.
Hogyan utazna? Stoppal, gyalog, biciklin.
Alkoholt néha fogyasztana, de csak mértékkel, dohányozni nem dohányoz-

na, de nem kényszerítene senkit semmire.
A szexualitást „hasznos és élvezetes dolognak tartaná”, de „a házasság az szá-

mítson, legyen tekintély”.
A pénzt „eltörölné, mannát adna, »kérjetek és adatik«”.
A prostituáltakat meggyógyítaná.
A fajgyûlölõknek „felemlítené a hibákat”,

de „nem gyûlölné õket sem”.
A keresztényeket „ugyanúgy megkritizál-

ná, mint a pogányokat”.
A munkanélkülieket „nem vetné meg, fel-

karolná õket”.
Járna templomba, de nem csak ott prédi-

kálna, hanem mindenütt, ahol emberek van-
nak és meghallgatják.

Erõszakos halált halna, „mert ennek így
kell lenni”, „mert az ilyesmit nem bírják az
emberek”.

A harmadik szál nem az enyém, nem én
éltem át, egy barátom, aki idén volt elõször
táborban, mesélte el: „A tábor harmadik es-
téjén történt, áhítat után. Addigra már ren-
geteg minden történt, fürdettem E-t, beszél-
gettem R-rel, voltunk kirándulni, ügyetlen-
kedtem J. öltöztetésével. És az áhítat, amit
egy mozgássérült fiú tartott, az is olyan meg-
indító volt, nem is tudom, a gyertyák, meg

Esztus utolsó mozgássérült tábora,
bocciázás. A boccia leginkább a biliárd

és a golf keverékéhez hasonlítható, olyan
játék, amelyben a mozgássérültek és a

segítõk egyenlõ eséllyel indulnak.
Kemenesmihályfa, 2002

MEVISZ



320 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

minden. Csak leültünk hárman, huszonéves férfiak, segítõk egy félreesõ asztal-
hoz az ebédlõben, és sírtunk. Nem is mondtunk semmit, idõvel orrot fújtunk,
rágyújtottunk egy szál cigarettára, hallgattunk, ott ültünk legalább éjfélig...

Eddig a szálaim. Most megpróbálkozom még egyszer megválaszolni a kérdést,
amit címül választottam – még pontatlanabbul, elméleti úton.

Egyrészt egy Bárka-tábor, azáltal, hogy radikálisan különbözõ életfeltételek
közt élõ embereket hoz nagyon közel egymáshoz, lehetõséget ad arra, hogy
önmagunkra tekintsünk – egészen új perspektívából. Másféle ritmus határozza
meg egy mozgássérült ember életét, más az értéke egy-egy holminak, mozdu-
latnak az õ világában. Furcsa érzés átélni, hogy valakinek a szeretet, a köszönet
kifejezésére alkalmas egyetlen mozdulata fejének oldalra hajtása – és ezt meg-
kapod tõle, az egyetlen mozdulatot, melyet saját akaratából meg tud tenni. Más-
ként tekint saját testére az, aki nem tudja úgy használni, mint mi legtöbben.
Megint másként tekint saját összevagdosott, sok verekedést megélt, talán teto-
vált testére egy állami gondozott gyerek. Más a perspektívája a reménységeknek,
küzdelmeknek egy tolókocsiból, és más, ha a „háttered” csak a városi maffia éppen
szabadlábon lévõ tagjaiból áll. Amikor ezekbe a másféle perspektívákba egy-egy
gondolatnyi idõre belehelyezkedünk, megláthatunk valami újat önmagunkról.
Az erõnket olyasminek, amivel másoknak kell szolgálnunk, a lépteink könnyed-
ségét örömnek, de nem büszkeségnek. Azt, hogy család, otthon, barátok és is-
merõsök sûrû hálója védett és véd minket, nem tekintjük többé természetesnek,
örökre kérdezni fogjuk magunktól, milyenné alakultunk volna nélkülük.

Másrészt egy Bárka-tábor, ahová egyaránt érkeznek egyházunkban otthono-
san mozgó, elkötelezett evangélikusok és olyan emberek, akik a Miatyánkot sem
tanulhatták meg eddig sehol, sajátos missziói munkát is végez. Ennek a misszió-
nak összefoglalása, szlogenje talán az lehetne: „Így lehet keresztényként élni, gondol-
kodni, a világban mozogni. Ilyen a keresztény élet. Akarod tudni, mi mindennek a gyö-
kere? Kérdezz!” A Bárka-táborokban olyan légkört igyekszünk kialakítani, amely-
ben a legtudatlanabb vagy legóvatosabb kérdést is fel lehet tenni. Meglepõ módon
ez nem csak a messzirõl, egyházon kívüli világból érkezett embereknek felsza-
badító. Tavaly egyik táborunkban meghirdettünk egy szabadon választható be-
szélgetést „Mi a megtérés?” címmel. A beszélgetés roppant izgalmasra sikerült,
de nem igazán az újoncok érdeklõdtek: a résztvevõk nagy többsége felnõtt, el-
kötelezett, gyülekezetében aktív evangélikus volt, akik azt mondták, ezer éve
szeretnének már errõl gondolatokat cserélni valakivel, de valahogy sohasem jött
össze.
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Harmadrészt a Bárka táborai nem magányos paradicsomi szigetkék, ahol a
mozgássérültek esélyegyenlõsége, az elõítéletek eltûnése vagy az egészen külön-
bözõ élettapasztalatokkal rendelkezõ emberek megnyílása hitük cseréjére, újra-
értésére tíz napra és egy táborhelynyi területre kívánna szólni. Évrõl évre töb-
ben találnak rá majdani – gyógypedagógusi, szociális munkási, lelkészi – hivatá-
sukra a táborokban. Még többen hazamennek, folytatják eddigi útjukat, de nem
felejtik el mérnökként vagy ácsként sem, hogy milyen széles ajtó kell egy toló-
kocsihoz. Sokadszor éljük át, hogy gyülekezeteknek nyílik rá a szemük egy em-
bercsoportra, amely eddig is velük élt, de nem vettek tudomást róla. A segí-
tettjeink fel-feltûnnek már az egyház sokféle, nem speciálisan nekik szervezett
alkalmán, a gyülekezet pedig, amely elérhetõvé teszi a templomot a tolókocsi-
soknak, és hozzászokik, hogy vannak cigány evangélikusok is, tanul, gazdago-
dik. Az álmunk egy Evangélikus Egyház, amely példát mutat a világnak abban,
hogyan kell a legkisebb, legelesettebb résztvevõnek, a legbizonytalanabbul ér-
kezõnek is otthonává lenni. És álmunk egy olyan Magyarország is, amely követi
ezt a példát.

  

Hallottam és láttam
(Mt 11,4–5)

Hogy a vakok kiállítást
rendeznek,
A tolókocsik táncolnak,

Munkanélküliek közalapítványt
tesznek,
Pénzbehajtók iskolásgyerekekké
lesznek,
És Lakatos Jézus életrajzát
írják,
akik még emberben soha nem
hittek.*

  

* Megjelent: Hang, 1996. augusztus.
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A MEVISZ Bárka-táborainak vezetésérõl

Mi mindent jelent egy tábort vezetni: elõkészítõ munkák, utómunkálatok, év-
közi munka.

Megírunk továbbá néhány alapvetõ tudnivalót is a tábor technikai szervezé-
sével kapcsolatban.

JAVASLATOK MOZGÁSSÉRÜLT TÁBOR PROGRAMJÁHOZ:

 Áhítat, istentisztelet;
 Beszélgetés (sokféle és -formájú);
 Buszos kirándulás, hosszabb-rövidebb gyalogtúrák, éjszakai túra;
 Irodalmi, zenei estek;
 Meseolvasás (esténként);
 Ismerkedési játék (az elején)

Kézmûveskedés – ideírunk néhány tippet, a kevésbé közismerteket szívesen
elmagyarázzuk: árnykép, batikolás (kötözött könnyebb!), bõrözés, diafestés,
fonalból csomózott karkötõ, fõzhetõ/süthetõ gyurma, gipszes újságból nagy
állat készítése, gyertya díszítése, gyöngyfûzés (készíthetjük mi magunk agyag-
ból, gyurmából), gyurmázás (só-liszt, agyag), jelmezkészítés, maszkok,
kollázs, lepedõfestés, mobilok, nagy közös kép festése, nemezelés, origami,
parafaékszer, tésztaékszer, pólófestés, póló-átalakítás, süteménysütés
Játékok – ugyanígy: akadályverseny – sima és hernyótalpas, jelmezes játé-

Esztus Muntag Vincével táncol: a fejük között tartott tojásnak
nem szabad leesnie. Mozgássérült tábor, Telekgerendás, 1995
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kok, kapus játék, ki mit tud?, kincskeresés, most mutasd meg, nyomozás,
ország-város, társasjáték-csinálás/-játék, torpedó, vetélkedõk (sport, mûvelt-
ségi, szellemi, irodalmi, fele sem igaz…)
Egyéb akciók: színdarabok (írás, eljátszás), divatbemutató, diszkó, koreo-
grafált tolókocsistánc, TT – titkos testvérezés.
Sport: strand, lovaglás, boccia – ez egy mozgássérült-foci. Szász Gizi isme-
ri. Csendes pihenõ, szabadidõ.

A BESZÉLGETÉSEKRÕL
Az irányított csoportos és plenáris beszélgetések nehéz terület. Nagyon fonto-
sak lehetnének, de legtöbbször elég nyögõsek. Segítségképpen néhány csel:

A csoport
A táborok csoportbeosztását mi elõre ki szoktuk sakkozni úgy, hogy minden-
hová kb. egyformán jusson fiú és lány, jól és rosszul mozgó, segítõ és mozgássé-
rült stb. Nem csak praktikus, de nagyon segíti is a csoportok összerázódását, ha
a naposkodást is csoportonként osztjuk be. Így könnyebb is figyelni arra, hogy
ne csak a segítõk dolgozzanak, hanem mindenki érezze szükségesnek és fele-
lõsnek magát. Az elsõ-második nap valamilyen versenyt, vetélkedõt is lehet szer-
vezni a csoportok között, késõbb viszont jobb inkább más felállásban versenyezni.

Csoportbeszélgetésen mindenképpen üljünk köralakban, lássuk egymás arcát!
A csoportvezetõnek, szerintem, ha jól intézi a dolgokat, nagyon keveset kell

beszélnie. A legfõbb feladata, hogy figyeljen. Egyrészt fogja vissza az erõszako-
sabbakat, vegye észre, ha valaki el akar mondani valamit, másrészt sugallja a sa-
ját figyelésével is, hogy minden csoporttag, minden vélemény fontos.

Ha valaki nagyon egyedül marad az álláspontjával, meg kell találni, mi az,
amiben jogos a felvetése, és kicsit mellé kell állni. Ha nagyon kategorikus és
egyöntetû véleményre jut a csoport, kicsit nem árt kételkedést kifejezni, hátha
más is így van vele, csak nem meri egyedül vállalni. Különösen igaz ez vallási
kérdésekre, ahol nagy a gravitációja a hivatalos egyházi álláspontnak.

Próbáljunk az „ez így van” típusú állítások helyett „én úgy érzem, én úgy élem
át, úgy tapasztaltam” típusúakat használni és használtatni!

Nevetni jó!

Csoportos beszélgetési módszerek
 Kártyákra kérdéseket vagy provokatív állításokat írunk az adott témában. (Pl.:

„A házasságban a szerelem idõvel elmúlik.” „Szerinted kit nevezhetünk hí-
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võnek?”) Legalább annyi kártya kell, mint résztvevõ. A csoport körben ül, az
elsõ ember húz egy kártyát, válaszol a kérdésre, véleményt mond az állításról,
indokolja, a többiek hozzászólhatnak, mikor kimerült a téma, a következõ húz.
(Ne húzzon elõre, mert akkor nem a terítéken levõ kérdésre figyel, hanem a
sajátján spekulál.)

Változatok:
 Aki húzott, az dönti el, kinek adja tovább a paklit. (De kerüljön sor min-

denkire!)
 A beszélgetés kezdetén mindenki kap egy üres kártyát is, megfogalmazza a

saját kérdését a témában, és ezeket is hozzákeverjük a többihez.
 Szép, a témához kapcsolódó képek (levelezõlapok) hátára írjuk fel a kérdé-

seket, középre leterítjük õket a földre, onnan kell mindig egyet választania
a soron következõnek.

Ez a módszer jó a notórius hallgatók és állandó hozzászólók csapatának kiala-
kulása ellen. Van bizonyos játékos izgalma: na, mit húzok? Alkalmas arra is, hogy
a beszélgetés ritmusát szabályozzuk.
 Önismereti irányú beszélgetés egy szimbólum kapcsán: az elején mindenkit

megkérünk, hogy dõljön hátra, engedje el magát, és képzelje el az õ fáját, kert-
jét, erdejét, kapuját, házát, patak- vagy folyóféleségét. (Úgy is fogalmazhatunk:
mi lennél, ha … lennél?) Mondjunk néhány részletet, amit gondoljanak ki!
(Például: fa törzsének tapintása, ágai, magassága, gyökérzete, hol áll, jól érzi-e
ott magát…) Ha mindenki készen van, sorban minden csoporttagról mi is
közösen megfogalmazzuk, milyen fának, kertnek stb. képzelnénk. Ezután õ
mondja el, hogy mit gondolt magáról, sikerült-e eltalálnunk valamelyest, tet-
szik-e neki, amit mi mondtunk, stb. Fontos: ne oldjuk fel a szimbólumokat,
csak ha ezt kifejezetten kéri valaki! Sok olyan dolgot el lehet így mondani szim-
bolikusan, ami egyenesben túl durva lenne. Ha valakinek nem elfogadható,
túlságosan fájó lenne egy rá vonatkozó vélemény, egyszerûen nem kell meg-
értenie, megfejtenie a képeket.

Változatok:
 Lehet néhány irodalomból vett leírással indítani. Ezek mindenkinek meg-

mozgatják a fantáziáját.
 Lerajzoltathatjuk a kerteket, házakat.
 Ezek az alapszimbólumok a Bibliában is nagy szerepet játszanak. Lezárás-

hoz, áhítathoz felhasználhatjuk õket.
 Önismereti teszt kitöltése, értékelés felolvasása, utána körben: meglepett-e

az eredmény, mi az, amit nem tudsz elfogadni belõle? Minek örültél belõle?
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Pompás tesztjeim vannak (gyûjtöttem) például önbizalom, bûntudat, szégyen-
érzet, hivatás témájában.

Néhány felkért csoporttag eljátszhat kezdésül egy–három jó erõs, kérdéseket
felvetõ, megmozgató mikrojelenetet. Azután kérdezhetünk így: „Szerintetek mit
érzett az a lány, amikor megmondta a szüleinek, hogy otthagyja az iskolát és mást
fog tanulni? Mondjatok belsõ hangokat!”
 Két csoportvezetõ eljátszhat két ellentétes szélsõséges véleményt, amelyekhez

képest a csoportnak állást kell foglalnia.
 Lehet közös levelet írni egy bibliai / irodalmi / saját kitalálású személynek, ta-

nácsképpen. Például: Tamás húsvétvasárnap este tépelõdik. Mit mondjunk
neki? Megírhatunk elõre néhány tanácskérõ levelet is, például egy magazin
levelezési rovatához, amelyekre aztán felelni lehet.
Változat: Mindenki megírja a saját válaszát egy levélre, aztán összekeverjük,
sorra felolvassuk.

 Kiválasztunk 3–6 jó, szimbolikus, többféleképpen is értelmezhetõ fényképet,
lefénymásoljuk mindenkinek. Feladat – legjobb párokban: ezekbõl egy kép-
sort összerakni, címet adni neki.

 Furcsa, nagy drámai erõvel bíró, de nem ismerõs sztorit megjelenítõ szituá-
ciók képeit rakjuk ki. Feladat: ki-ki (párok) válasszon, és találjon ki hozzá tör-
ténetet.

 Változat: csoportok választják a képüket, és elõ is adják a kialakított történetet.
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A mágyósmunka kialakult és lehetséges irányai*
Cél: teljes asszimiláció, elérni egy olyan állapotot, amikor már nem vagyunk
segítõk, nevelõk stb., sem mágyósok, gyerekek, hanem barátok. Tekintélyünk
egyre inkább személyes és nem intézményes tekintély kell, hogy legyen.

A megváltozó viszonyoknak meg kell jelenniük a tábor rendjében, belsõ de-
mokráciájában is. Hogyan? Vigyázat! A srácok között élnek még maradványai egy
korábbi, mágyós hierarchiának, ez nem szabad, hogy közremûködésünkkel éled-
jen újra.

Probléma: a srácok különbözõképpen érnek, változnak. I. már messze nem
csak mágyós, R. talán örökre az marad, F. még nyolc évig biztosan az lesz.

Cél: teljes asszimiláció?
Nem mi vagyunk az egyetlen közegük, környezetük. Nem biztos, hogy jó, ha
minden szinten átveszik a normáinkat. Mégis: a mi normarendszerünk ismere-
te, igenlése saját viszonyaik között is gazdagíthatja õket, segítség lehet az eliga-
zodásban. (Ahogy minket is valóban gazdagított az õ világukkal kialakult kap-
csolat.)

Asszimiláció – egymáshoz asszimilálódunk, nem õk mihozzánk.
Valamiben – hit – mégis egyértelmûen mi akarunk nekik felkínálni, adni, eb-
ben mi gazdagabbak vagyunk náluk. Viszont: a hitet nem mi adjuk.

* Mágyó: gyermekotthon lakója, állami gondozott – ahogyan magukat nevezik. (A szerk.)

Nevelõotthonos tábor, Szárazd, 1991
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Asszimiláció és egyenjogúsodás – szerelem mágyós és bárkás között. Annak a jele,
hogy már nem vagyunk képesek az eltûnõben levõ különbséget komolyan ven-
ni? Nehézségek: a korábbi bizalmasság megváltoztatása; ilyen kapcsolatban a
szakítás lehetõsége; mindennek a látszata kifelé.

Lehetséges tevékenységek:
Tábor
Látogatás
Levél
Találkozó
Krízisben segítség
Tanács – odafigyelés – segítség a kinti életben
Tanulás segítése

Szerepünk lehetséges elemei:
Lelkipásztor
Szülõ
Szocmunkás
Testvér
Barát
Barátnõ, szerelmes

  

Hazafelé a városnézésbõl. Nevelõotthonos tábor, Solymár, 2000
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Kedves, drága öcsénk!

Az összes beígért találkozók megvoltak, én azt hiszem, hogy nem is voltak rosz-
szak. Az a megnyugtató, jó érzésem alakult ki, hogy lassan tényleg megismerjük
és megszokjuk egymást, nem megy már el annyi idõnk és jókedvünk a veszeke-
déssel és sértõdõsdivel. Úgyhogy jó nekünk így együtt.

Az elsõ két hétvégén elég rendes mennyiségû munkát elvégeztünk Mihályfán.
Reméljük, nyárra áll majd a ház, amiért annyi fül fagyott le.

Nagyon nagy kár, úgy gondolom, hogy többek – akinek nem inge, ne vegye
magára – nem bírtak balhémentesen viselkedni a hétvégéjük elõtt, ezért aztán
nem jöhettek. Hiányoltunk titeket, bolondkáim!

Tudom, hogy nem mindig sikerül az embernek a karácsonyát boldog kará-
csonnyá tenni. Most tehát azt kívánom nektek, nekünk, mindannyiunknak:
Boldog karácsonyt!

Az összes bárkások nevében most éppen:
Esztus

„Mindenki él valamiért,
mindenkinek jár egy élet.
Megpróbálom megkeresni azt,
Amiért élek.”

Ez a pár verssor mozog bennem az utóbbi hetekben. Újra meg újra, buszon, órán,
fürdõkádban elkezdem dúdolni. És hozzá újra meg újra három napkeleti bölcs
tûnik föl elõttem, akik azon az éjszakában keresnek valamit, próbálnak eljutni
valahová, próbálják megkeresni azt, amiért élnek. Még nem tudják, hogy Jézus
lesz az.

Eszembe jut a magam egész élete is, régi képek rólam, ahogy keresek, küsz-
ködöm. A tévutaim. És az, hogy máig napról napra újra meg kell találnom a csil-
lagot, amit követhetek, a gyerekemet, aki elé kincseimet tehetem.

Legerõsebben azonban – ezt le sem tagadhatnám – a ti arcotok villan elém
ehhez a számhoz. Szeretném, ha nektek adhatnám a megtalált csillagomat – de
ez lehetetlen. Így hát imádkozom, és hiszem, hogy úgy lesz, ahogy Bill énekli,
és ahogy Isten ezt megígérte: keresésünkben mindnyájunkat megsegít az Úr.

Ámen.
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Kedves …!
Múlik a félév, jön a nyár. Egyrészt valamennyien fülig vagyunk a tanulásban –
gondolom, ti is így vagytok vele –, másrészt egyre pontosabb elképzeléseink
vannak a táborról.

Veszprémbõl megyünk fel (busszal, persze) Bakonyszentlászlóra elsõ nap.
Aztán egy napot mindig gyaloglunk, a másikon maradunk egy helyben. (Nagyon
lusta és puding emberek ne jelentkezzenek!) Így érkezünk le Balatonakali mel-
lé utolsó elõtti nap. Búcsúzni megint csak Veszprémben fogunk.

Egyebekben a szokásos lesz a tábor: csoportok, beszélgetések, áhítatok, ver-
senyek, játékok, étkezés elõtt-után imádság, vasárnap istentisztelet. Gondolom,
ezek már szinte mindenkinek ismerõs dolgok, úgyhogy tudjátok, mire jelent-
keztek. Küldünk egy jelentkezési lapot, töltsétek ki! A botfaiak, ikerváriak és a
békásiak adják oda személyesen, a többieknél az igazgatónak azt írtuk, hogy ha
lehet, gyûjtse össze és küldje el õket.

Gyertek, mert várunk titeket! Mindenkit feltétlenülre vár ez vagy az a bárkás.
És persze egyik intézetben levõ ember is nagyon számít a másikra – gondolom,
sejtitek, ki kire.

Sziasztok!

MEVISZ

„A táborvezetõ az, aki lemászik a pöcegödörbe.”
(Idézet egy nevelõotthonos tábor résztvevõjétõl)
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Kedves …!
Sokszorosan üdvözlünk második levelünkben. Az elsõre több kedves választ
kaptunk tõletek. Köszönjük.

A március 19. és 21. közti hétvégén találkozónk volt a Békáson, Ikerváron és
Óbányán levõknek Kemenesmihályfán, a parókián. Kirándultunk, tábortüzez-
tünk, táncversenyeztünk, rajzversenyeztünk. (A versenyzõk mûveibõl készül-
tek a levélben levõ képek. Reméljük, a fénymásológép nem rontja el õket.)

Az egész nagyon jól sikerült, szeretnénk a jövõben több ilyet is, mindenféle
összeállításban.

Az összes almádisnak egész napos találkozó lesz ápr. 17-én Veszprémben.
Mindenkit várunk.

Az illetékes igazgatóknak küldtünk levelet, hogy jöhessetek. De nem ártana
némi erõfeszítés részetekrõl sem. Jó lenne, ha a megelõzõ két héten nem csi-
nálnátok semmi marhaságot, hogy mindenkit elengedjenek. (Egyébként sem árt,
ha nem csináltok marhaságokat, de ez más téma.)

A táborról: júl. 30. – aug. 8-ig tart majd, a Bakonyban lesz, és keményen ván-
dortábor. Ha nem bírjuk, majd ti cipeltek, oké? A tábor fõnöke Cserháti Péter
lesz, azaz a Doki.

A részletekrõl, úgymint hátizsák, hálózsák, út hossza, majd beszélünk 17-én.
Sziasztok! Két hét múlva, oké?

A Bárka nevében: Esztus
  

Pályázatok

A MEVISZ nonprofit szervezet, állandó bevétele sincs. A programokat sokáig a résztve-
võk hozzájárulásaiból, sok önkéntes munkából, illetve pályázatokból finanszíroztuk. Esztus
számtalan pályázat elkészültében, megírásában vett részt. (Ma is vannak szövegrészek,
amelyeket rendszeresen felhasználunk „mûveibõl”.) Olykor ugyan elképedten álltunk, mert
akkorákat álmodott, írt meg, amely dolgok, programok megvalósíthatatlannak tûntek a
szemünkben. Be kell vallanom, néha nem bántuk, hogy egy-egy programjára nem sikerült
pénzt, támogatást nyernünk, mivel számunkra elképzelhetetlennek tûnt, hogyan is tud-
nánk megfelelõ módon megvalósítani. Néha bizony szüksége volt fékre is.

Ugyanakkor õ merte megálmodni annak a lakásotthonnak a tervét, amely állami gon-
dozásból kikerült fiúknak adott otthont meghatározott idõre. Két részbõl állt a program:
elsõ fázisban egy segítõ négy fiúval (és egy kutyával) élt együtt egy évig, majd sikerült ennek
a programnak folytatásaként egy lakást vásárolnunk, ahol már önállóan éltek a srácok. Oda
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eleinte naponta, majd hetente többször jártunk, késõbb egyre kevesebb gondoskodásra volt
szükségük, és elég volt a rendszeres heti „lakógyûlésre” mennünk. A program hét évig fu-
tott, ezalatt tizenketten laktak, éltek szárnyaink alatt. Kilencnek változott az élete jelentõ-
sen pozitív irányban, az indulási perspektívájukhoz képest.

A teljesség igénye nélkül néhány Esztus által megírt programötlet leírása következik.

Szász Gizi

1.Templomlépcsõk

A projekt céljai
 Információközlés és nyomásgyakorlás az egyházak, egyházközségek és gyü-

lekezetek vezetõi irányában, annak érdekében, hogy épületeiket akadálymen-
tessé tegyék, tevékenységükben nyissanak a sérült emberek felé.

 Annak lehetõvé tétele és katalizációja, hogy a mozgássérültek kommunikál-
ják ilyen igényeiket az egyházak felé.

A megvalósítás tervezett módja
Két felmérést készítünk párhuzamosan, elsõdlegesen telefonos megkérdezés
útján (mozgássérült kérdezõbiztosokkal). Az egyik (A) felmérés az összes (bár-
mely felekezethez tartozó) budapesti egyházközséget érinti; az tudakoljuk tõlük,
hogy épületeik mely része tekinthetõ akadálymentesnek, van-e lehetõsége egy
tolókocsisnak istentiszteleti és közösségi alkalmaikat látogatni, stb. E felmérés
remélt eredménye egy tolókocsisok számára kiadott budapesti templomtérkép,
amely jelzi, mely egyházi épületekbe tudnak bejutni.

A másik (B) felmérés a budapesti mozgássérültek hétszáz fõs mintáját érinti.
A sérülteket arról kérdezzük, hogy részt vesznek-e misén, istentiszteleten, bib-
liaórákon, egyházi kórusokban stb., illetve szeretnének-e ilyenen részt venni, és
a környékükön van-e erre mód. Várakozásunk, hogy az eredmények megmu-
tatják, volna komoly igény a templomok és gyülekezeti helyiségek akadálymen-
tesítésére. Az eredményeket bemutató tanulmányt egy tájékoztató füzet kísére-
tében a plébániák és gyülekezetek vezetõségéhez juttatnánk el. A füzet tartalmaz-
na továbbá teológiai reflexiót – megengedhetõ-e, hogy egyházi közösségben
éppen az amúgy is védtelen emberek ne kaphassanak helyet? –, az akadálymen-
tesség törvényi szabályzásáról, illetve mûszaki vonatkozásairól szóló tájékozta-
tót, és egy-két, sérültektõl származó személyes vallomást arról, milyen érzés
néhány lépcsõ által kizárva lenni a közösségi terekbõl.
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A két kiadványt bemutató kerekasztal-beszélgetésre szeretnénk meghívni
magas egyházi tisztségviselõket és sérülteket, valamint a hallgatóság közé a sajtó
képviselõit, és így a szélesebb nyilvánosság elõtt nyomatékot adni az akadálymen-
tes építkezés fontosságának.

Elõre látható problémák
Az „A” felmérés fõ nehézsége, hogy a lelkészek tájékozatlansága folytán jelentõs
arányú hibás adatra lehet itt számítani (például túl meredek rámpákra), azon-
ban a sérülteket arra fogjuk kérni, hogy ha a térképen hibát találnak, jelezzék a
problémát nekünk is, de az illetõ egyházközségnek is. Így a hiba a sérültek és az
illetékes szervezetek közti intenzívebb kommunikációt eredményezheti.

A „B” felmérés adatvédelmi problémákat vet fel: az egészségi állapot érzékeny
személyes adat. Megoldásként kínálkozik, hogy sérültek által alapított és veze-
tett partnerszervezetünk adatbázisát használjuk fel. A megkérdezettek számára
valószínûleg megnyugtató és együttmûködésre indító lesz az is, hogy kérdezõ-
biztosaink maguk is mozgássérült emberek lesznek. Mindazonáltal az adatvé-
delem olyan kérdéskör, amelyben a felmérés pontos kidolgozása során további
szakértõi segítségre lesz szükségünk.

A projekt továbbvitelének lehetséges irányai
Ha munkánk sikeres lesz, fontos lenne legalább az „A” felmérést kiterjeszteni
az egész országra. A Lutheránus Világszövetség közelgõ nagygyûlésén hangsú-
lyos téma a fogyatékos emberek esélyegyenlõsége, illetve annak egyházi vonat-
kozásai. Itt is bemutathatnánk a budapesti felmérés eredményeit.

Az „A” felmérés eredményeit összesítõ térkép nyomdaköltsége túl magas ah-
hoz, hogy a térképhez minden budapesti sérült ingyenesen hozzájuthasson.
Szeretnénk azonban a második kiadás támogatásának szükségességérõl már ma-
gukat az egyházakat meggyõzni.

Reméljük, hogy munkánk példáján a társadalmi élet nem egyházi területein
dolgozók is kedvet kapnak hasonló munkához, és más kulturális és közösségi
épületekben is szorgalmazni kezdik a fogyatékosügyi törvény érvényesítését.

Munkatársak
Ismerve a velünk kapcsolatban álló sérültek tragikus foglalkoztatási helyzetét,
kérdezõbiztosként és adatbevivõként mozgássérülteket szeretnénk alkalmazni,
valószínûleg távmunkában. A munka koordinációját, a szponzorok keresését,
kérdezõbiztosokat ellenõrzõ kontroll-lekérdezéseket, a két kiadvány szerkesz-
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tését és minden ilyen munkálatot egy félállású munkatárs tarthatna kézben. A
munkát számos, részben önkéntes, részben fizetett szakértõ segíti majd tanácsai-
val, a kérdezõbiztosok felkészítésével, szakmai munkájával, illetve tanulmány-
írással. Törekszünk arra, hogy közülük is minél többen az akadálymentesség
ügyében érintett sérültek közül kerüljenek ki.

(A program megvalósult, elkészült a budapesti felmérés, melyrõl egy kis brosúrát jelen-
tettünk meg.)

2. Passió-körút

Egyházunkban nagy hagyománya van az amatõr színjátszó csoportok által, az
ország egy-egy területén nagyhéten bemutatott passiójátékoknak. Rendszerint
a harmadéves teológushallgatók vállalják a körutat. Erre a már kialakult rend-
szerre, bejáratott útvonalra épülne jelen elõadás-sorozatunk. Hagyománnyá vált
az is, hogy táborainkban sor kerül a tábor ideje alatt szervezett és a falu lakossá-
gának bemutatott elõadásra. Tapasztaljuk, hogy a sérülteknek hatalmas élményt
jelent az önkifejezésnek ez a lehetõsége, sokan évek múltán is végigmondják,
újrajátsszák egykori szerepüket.

A passiótörténet természetes módon ad lehetõséget arra, hogy a testi létrõl,
szenvedésrõl és emberségrõl a szimbólumok nyelvén szóljunk. Ahogyan afri-
kai teológusok feketeként ábrázolják Jézust, és ezzel mutatják meg azt, hogy Isten
az elnyomott oldalán áll, mi egy kerekes székes vagy vak Jézust szeretnénk a
gyülekezetek nagyheti élményének középpontjába helyezni.

Alapvetõ céljaink:
1. Segítsük a sérültek önkifejezését, adni képes emberekként való megmutat-

kozását.
2. Formáljuk a gyülekezetek ember- és istenképét, szemléletmódját azáltal,

hogy a passiótörténet szereplõit fogyatékkal élõ emberek jelenítik meg.
3. Szembesítsük a gyülekezeteket az akadálymentesség fontosságával.

Kéthónapos intenzív próbaidõszak után (melyre a sérülteket hetente mi szállí-
tanánk) egy nyolcnapos körúton látogatjuk végig Nógrád megye evangélikus
gyülekezeteit. Az egyes elõadásokat a templomokban, illetve gyülekezeti termek-
ben tartjuk. (Melyek természetesen ritkán akadálymentesek – ennek tudatosí-
tása egyike céljainknak.) A közönség tagjainak kiosztunk egy kis bemutatkozó
prospektust, mely segít az elõadás értelmezésében is.
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A szállásról és vacsoráról a helyi gyülekezet gondoskodik, többnyire családok-
nál – így sok gyülekezeti tag kerülhet kapcsolatba fogyatékkal élõ emberekkel,
szerezhet személyes élményeket az õ hétköznapi életük nehézségeirõl, s a több-
nyire igen zártan élõ sérültek is sok új kapcsolatra tehetnek szert. Az utazást kis-
busszal és személyautóval oldjuk meg. A záró elõadást a budapesti Deák téri
templomba (kevés akadálymentes templomunk egyikébe) tervezzük. Erre meg-
hívjuk összes budapesti tagunkat, segítettünket is.

A hagyományok szerint az elõadások perselypénzét valamilyen „nemes cél-
ra” fordítják. Mi az „Akadálymentes templomok Magyarországon” c. térkép
megvalósításának támogatását szeretnénk kérni a közönségtõl. (Ilyen térképen
fõvárosi szinten már dolgozunk.) Az elõadás résztvevõinek ajándékcsomagot
adnánk: „egyenpólót”, fényképsorozatot és videókazettát az elõadásról.

Reméljük, hogy a kialakult színjátszó csoport a továbbiakban is együtt marad,
és vállalkozik új elõadások megvalósítására.

(A program megvalósult, azóta is évrõl évre megszervezzük. Idén – 2006 – nagyhéten
a harmadik passió-körút elõadásait láthatták a gyülekezetek.)

3. Bárka-ház

A MEVISZ Bárka-ház olyan közösség, amelyben mozgássérült és nem mozgás-
sérült emberek együtt élnek. A mozgássérültek így megkapják az életük foly-
tatásához szükséges rendszeres segítséget, s a közös otthon lehetõséget teremt
arra is, hogy általuk választott, családi jellegû közösségben, a sérültségük függ-
vényében elérhetõ legnagyobb önállóságban éljenek. Ugyanakkor a segítõk is a
családnál kiterjedtebb, de hasonló melegségû közösségben élhetnek. Egy Bár-
ka-ház közössége bentlakó mozgássérültekbõl, bentlakó és külsõ segítõkbõl áll.

„Szellemi háttér”
A Bárka (L’Arche) mozgalmat Jean Vanier indította el a II. világháború után
Franciaországban, s mára ez ökumenikus szerzetesközösségek hálózatává lett. A
MEVISZ Bárka sokat tanult az õ írásaiból és gondolataiból; elsõdlegesen a segí-
tés és segítségre szorulás mint kizárólagosan definiált, egymással szembeállítható
kategóriák megkérdõjelezése vált fontossá számunkra. Ugyanakkor nem terve-
zünk szervezetileg kapcsolódni a L’Arche mozgalomhoz – már csak azért sem,
mert e mozgalom elsõdlegesen értelmi fogyatékosok segítését tûzi ki célul, míg
mi mozgásfogyatékos emberekkel szeretnénk Bárka-házat létrehozni.
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Elõtörténet
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség Bárka-csoportja 1989 óta fog-
lalkozik mozgássérültek táboroztatásával, integrált közösségi programok szer-
vezésével, évközi személyi segítéssel. Egy nyáron általában 12–15 ilyen táborunk
van. A munka során igen sok sérült ember sorsát ismertük meg, s kialakult egy
három-négyszáz fõs önkéntesi körünk is, melyben szinte minden segítõ szak-
ma képviselteti magát. Két éve hivatalosan is mûködik személyi segítõszolgála-
tunk (FogyEsKA támogatással) budapesti sérültek részére.

Kezdetektõl élt bennünk egy Bárka-ház álma, s több helyszínen, többféle fel-
állásban is próbálkoztunk már a megvalósításával. Egy évvel ezelõtt jött létre egy
kis Bárka-ház-kezdemény, egy (az evangélikus egyháztól kölcsönkapott) kis la-
kás, ahol jelenleg egy súlyosan mozgássérült ember és két segítõ él. A Bárka-la-
kás mûködtetésében fontos szerepet visz további 8-9 önkéntes rendszeres se-
gítsége – ebédeltetés, programok stb. – valamint a személyi segítõszolgálat tá-
mogatása.

A Bárka-ház tervei a közeljövõre
Elsõ lépésben egy négy segítõbõl és négy mozgássérültbõl álló közösséget sze-
retnénk létrehozni – jelenleg ehhez megvannak a humán erõforrásaink, azaz van
két segítõnk, aki hosszabb távra és kettõ, aki legalább egy évre vállalja a beköltö-
zést bentlakó önkéntesként. Ha – ahogy reméljük – további önkéntesek is vál-
lalkoznak, az elsõ Bárka-házhoz kapcsolhatunk két újabb, hasonló méretû épü-
letet. A házak egymást természetesen segítve, de külön közösségként élhetnének.

Egy ilyen projekt építészeti igényei
Nyilvánvalóan akadálymentes épületre van szükség. Az elõre látható gyakori
változások – új lakók érkezése, régiek távozása, sérültek állapotának esetleges
változása – különösen rugalmas elrendezést igényelnek. Fontos az is, hogy az
épület bõvíthetõ legyen, s hogy lehetõvé tegye a családias életformát, de alka-
lomadtán egy közös, nagy vendégséget is.

A mûködés finanszírozása
Az étkezés költségeit a lakók – sérültek és segítõk – állják, a ház rezsijét és fenn-
tartását csak a sérültek. Ez a két tétel a Bárka-lakás tapasztalatai szerint a sérültek
jövedelmének mintegy 2/3-

3/4 részét teszi ki.
Ha már három házunk lesz, s fõként, ha igen súlyos sérülteket veszünk fel,

szükségünk lehet fél- vagy teljes állású segítõre is (esetleg polgári szolgálatosra),
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addig azonban a segítõszolgálat és az önkéntesek támogatásával mûködõképes
lesz a ház.

A segítõkrõl
A bentlakó segítõ alapesetben dolgozik vagy tanul valahol, és délutántól reggelig
vesz részt a ház életében, reggeliztet, fürdet, fõz, takarít, személyi segítséget nyújt,
stb. A ház étkezési kiadásaiból arányosan kiveszi a részét, anyagi hasznának csak
az tekinthetõ, hogy a lakhatásért nem fizet. E segítõk egy része hosszabb távra,
5-6 évre kötelezi el magát a Bárka-házbeli életre, mások (jellemzõen diákok) egy-
egy évre tesznek ígéretet. Bentlakó segítõk (csakúgy, mint bentlakó mozgássé-
rültek) lehetnek házaspárok, családok is.

A bejáró segítõk nagy része önkéntes: egy-egy barát, aki hetenként vagy kéthe-
tenként egy délutánnyi segítõi munkát vállal.

„Pótrokonok”: önkéntes segítõi feladat egy-egy mozgássérültet havonta, kétha-
vonta egy hétvégére hazavinni. Ez nagyon fontos szerep: egyrészt a mozgássé-
rülteknek is ki kell lépniük a ház közösségébõl, másrészt így megoldható havi
egy vagy két olyan hétvége, amikor a ház kiürül, a segítõk százszázalékosan pi-
henhetnek.

A sérültek
Természetesebb helyzet, ha a sérültek között is egyaránt vannak férfiak és nõk,
jobban és rosszabbul mozgók. Utóbbinak elõnye az is, hogy egy közepesen sé-
rült lakó maga is vállalhat segítõi szerepet súlyosabban sérült sorstárai felé. Nem
zárkóznánk el az értelmileg is enyhén sérült jelentkezõk felvételétõl. Az életko-
rokat illetõen jó lenne, ha induláskor a 20-40 közti korosztály dominálna.

A felvétel feltételeként tekinthetõ két szempont: 1. a Bárka-házba való beke-
rülés hozzon minõségi javulást az illetõ életfeltételeiben, és 2. erõsen remélhe-
tõ legyen, hogy jól be tud illeszkedni a közösségbe.

Munka
Jó lenne, ha minden mozgássérültnek lenne valódi, teljes értékû állása vagy ta-
nulói jogviszonya. Akik erre nem alkalmasak, azoknak hosszú távon szeretnénk
munkalehetõséget szervezni házon belül, esetleg más szervezettel együttmûköd-
ve. (Ha ez megvalósulna, tehát lenne egy kis mûhelyünk, az újabb segítõ mun-
katárs felvételét tenné szükségessé. Viszont egy ilyen mûhelyben dolgozhatna
néhány otthonában élõ, „külsõs” sérült is.) Egyházunk szívesen támogatná ki-
sebb ökobolt mûködtetését a tervezett helyszínen.
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Szervezeti keretek
A ház mûködését kuratórium felügyeli, melyben a sérültek, illetve rokonaik, a
helyi gyülekezet és a MEVISZ egyaránt képviselteti magát.

Fontos feladat a lelkigondozói, pszichológiai segítség, szupervízió formáinak
kidolgozása.

(Esztus halála után nem Bárka-háznak, hanem Esztus-háznak kívánjuk nevezni az
azóta is terv szintjén létezõ programot. Terveink közt szerepel, önkénteseink közt él a
megvalósítás iránti vágy. Annyi elõrelépés történt, hogy jelenleg két helyszínen, két sérült
barátunk él családi, baráti közösségben.)
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1998 februárjában életemben másodszor olvasva el az Iskola a határont, az a meg-
gyõzõdésem alakult ki, hogy ez az ember mindent tud, és hogy nagyon szere-
tem. El is határoztam, hogy írok neki egy levelet – a címét majd megszerzem
valahogy. A fogalmazásra több évem ráment, de már majdnem kész. Íme az utolsó
piszkozat:

Édes Ottlik!
Az Iskolában néhány dolgot eltitkoltál, pedig nekem feltétlenül szükségem van rájuk. Kér-
lek, válaszolj az alábbiakra:

Mi történt Medvéékkel, amikor szerelmesek lettek: Mire való (és hogyan viszonyul egy-
máshoz) szerelem és házasság? Olyasféle szövetség-e, mint Bébéé Szeredyvel, vagy valami
más, esetleg egészen más, Merényi-világ, csábítás és hatalmi harc?

Én lelkész akarok lenni, de az a baj, hogy éppen arról nem tudok beszélni, amirõl kel-
lene. Ismerek egypár fiút, akik ilyen katonaiskola-féle helyeken vannak, de sajnos az Isko-
lát, ami segíthetne rajtuk, sose fogják elolvasni.

Nagyon zavar és akadályoz, hogy szemérmes vagyok arról beszélni, kicsodám énnekem
Jézus, vagy miért kell élni. Nem is pontosan szemérmesség ez, félek, hogy amit elmondok,
hamis lesz vagy könnyû. Nem akarok örökre néma maradni, de mi lesz velem, ha megbé-
kélek a hamissággal? Szakvéleményt kérek!

Igaz-e ’56? Úgy értem, lehet egy forradalomban valami végleges jó, vagy elõbb-utóbb
úgyis elvész, olyan lesz, mint az október 23-i ünnepségek az utóbbi években? Mit csinált
Medve és Bébé ’56-ban?

Mit akar Luther a kereszt teológiájával? Lehet e szerint élni? Szeretném, ha kicsit pon-
tosabban elmagyaráznád, mi történt Medvével ’23-ban, amitõl „egyszer csak, ki tudja,
hányadik felébredésnél, békesség fogta el”?

Végül: ugye, nem fogsz meghalni? Nem lenne szabad. Egyáltalán, senkinek sem volna
szabad meghalni. Tudsz valamit a kérdésrõl?

Könyvposta
Ottlik Géza: Buda. Európa, Budapest, 1993
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Ottlik a még el nem küldött levelemre kétféleképpen reagált. Egyrészt, azt
hiszem, ’90-ben benne volt a halálhíre a napilapokban; másrészt ’93 tavaszán
megjelent a Buda, egyértelmû bizonyítékként, hogy olvasta levelemet.

Ezért a függõleges irányú postai lehetõségért szeretnék majd illendõen köszö-
netet mondani a Fennvalónak, a módját még fontolgatom.

Hang, 1996. január
  

Hozzászólás a Védegylet
„Vallás és ökológia” konferenciáján

Dobogókõ, 2001. május 25.

Mikor én mint a környezet ügyének elkötelezett evangélikus teológus a sokrétû
keresztény örökség és az ökológiai gondolkodás lehetséges kapcsolódási pont-
jait keresem, kettõs a motivációm és kettõs a kérdésfelvetésem. Egyrészt az ér-
dekel, hogy mi lehet a mi „hozományunk” az ökológiai gondolkodás számára,
mi az, amit fel tudunk kínálni a dialógus során. A másik oldalról pedig az izgat,
hol mutat rá az ökológiai krízissel való szembesülés teológiai gondolkodásunk
és egyházi gyakorlatunk hiányosságaira és tévútjaira, vagy éppen kibontandó pers-
pektíváira.

A dialógus és az együttmûködés négy lehetséges kiindulópontjára szeretnék
rámutatni. Érdemes elõre jelezni, hogy e négy megközelítés nem párhuzamos,
nem is egykönnyen egymás mellé rendelhetõ: van köztük az elmélet, a filozó-
fiai-teológiai reflexió szintjén levõ, van olyan, amelyik a közösen használt ké-
pekkel és rítusokkal kapcsolatos, s van egészen gyakorlati is. Szándékosan ke-
resgéltem ilyen széles skálán, mert az ökológiai mozgalmak és az egyházak ta-
lálkozási felülete nem korlátozódik csak egyik vagy másik területre, ellenkezõleg,
mindketten olyan holisztikus szemlélettel indulnak, melyben az elméleti refle-
xió és a gyakorlati elkötelezõdés együtt jár.

1. A keresztény teológiában létezik, él egy jófajta, ígéretes antropológiai ha-
gyomány. Mint ma már elhangzott, környezetvédõként teoretizálnunk kell va-
lahogy az ember megkülönböztetett helyét a világban; egyrészt szakítani szeret-
nénk az antropocentrizmussal, másrészt vállalni azt a rendkívüli felelõsséget,
amelyet mi, emberek hordozunk a világért.

Victor András az imént az emberrõl mint társteremtõrõl, a Teremtõ munka-
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társáról beszélt Teilhard de Chardin nyomán. Ez az antropológiai vízió megol-
dás lehet a fent vázolt problémára: az ember szerepe megkülönböztetett, még-
sem szakad meg a szolidaritás közte és a többi teremtmény között. Ugyanakkor
felemelõ is ez a gondolat. Kis emberi erõfeszítéseinknek, jóra törekvésünknek
transzcendens távlatot ad. Ez van benne: Istennek szüksége van ránk, Isten mûvé-
hez kell hozzájárulnunk munkánkkal.

Van azonban egy hiányossága e teológiai koncepciónak: nem ad igazán szá-
mot az ember megrontott, önmaga ellen forduló voltáról, az egyéni és struktu-
rális bûnrõl. Az evangélikus teológiai hagyomány szigorúan õszinte e téren:
mélységesen elrontottunk valamit, a kapcsolatainkat, a gondolatainkat áthatják
a romboló erõk és a hazugság. Erre a radikális megromlottságra a kereszténység
válasza a megváltás. Azt gondolom, sürgõs teológiai feladatunk arról elgondol-
kodni, hogyan konceptualizálhatjuk a megváltás mûvében való részvételünket,
társsá válásunkat. Arról kellene beszélnünk, hogyan lehet a megromlott, sebzett,
katasztrófa fenyegette világ megmentésében Krisztus munkatársaivá lennünk.

2. A kereszténység számára nagyon fontos a test, az ember testi létezése, hogy-
léte. A test nem valami rossz, amitõl szabadulni kell. A testünk: egyszerûen sa-
ját magunk. Jézus testté lételét és a „test feltámadását” valljuk a hitvallásainkban.
Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami testi tapasztalat, a testi fájdalom és testi öröm,
mindaz, amiben e világ sok más lényével egyek vagyunk – ez nem alábbvaló, nem
lényegtelen, de elsõrendûen fontos.

A test az egyik legszentebb, legfontosabb kép is a keresztény hagyományban.
A Biblia az egyházat, de az egész világot is Krisztus testének mondja (Ef 2,15–16;
Kol 1,15–20). Ez pedig olyan kép, mely egyszerre beszél a tagok sokféleségérõl
és kölcsönös egymásrautaltságáról. Ebben a képben a különbségek nem eltör-
lendõk, az egyformaság nem cél: az élet éppen a sokféle tag együttes létezésé-
ben valósul meg.

3. A Biblia és az egyházi gyakorlat erõs természeti képekkel beszél Istenrõl és
emberrõl: Jézus az élõ víz, aki benne hisz, annak belsejébõl élõ vizek folyamai
ömlenek, Jézus szõlõtõ, s mi belõle sarjadó vesszõk. Olajfaágak vagyunk, a lel-
künk kert vagy termõföld, amelyben az ige kisarjad és növekszik. Ezek a képek
közvetlenül kapcsolják össze „külsõ” és „belsõ” világunkat, politikai és spirituális
küzdelmeket. A bennük elmélyedõ ember a kettõ egységére érezhet rá.

Fontos feladat teológiai gondolkodásunk és egyházi gyakorlatunk számára,
hogy õsi szimbólumainknak és különösen is a szentségeknek ezt a társadalmi és
ökológiai aspektusát újra hatékonnyá tegye. Pál apostol szerint a kenyér valódi
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megosztása nélkül nincsen igazi Úrvacsora (1Kor 11,17–34). Nagy szükség len-
ne ennek tudatosítására a mai kereszténységben.

4. Az egyház: reményre alapozott szervezet. Létezése, szembeszegülése a vi-
lág jelen rendjével emberi szemmel nézve irreális, reménytelenül aránytalan. Az
ember tudva tudja, hogy az a kicsi odafigyelés, tanítás, elfogadó gesztus, amire õ
képes, nem fogja megváltoztatni a világ arcát, nem fogja megvalósítani az Isten
Országát a földön. És mégis, azzal a reménnyel cselekszik, hogy erõfeszítései
máris részét képezik Isten Országának, hogy az a más, amit az egyház felmutat,
hatékony jellé lesz a világban. Hogy a kis jó, amit megvalósít, kovászként járja át
a világot, és végül az egész tésztát megkeleszti. Az egyház egész szervezete erre
az emberi szemmel nézve irreális reményre épül fel.

Az ökológiai mozgalom sok törekvése hasonlóan aránytalanul kicsinek bizo-
nyul a kihívások ellenében. A naponta kiirtott erdõhektárokkal szemben mi nagy
nehezen megszervezzük egy kertnyi fa ültetését. A globális igazságtalansággal,
az Észak és Dél közti egyre táguló szakadékkal szemben mi vásárolunk némi „fair
trade” kávét vagy banánt. Ráadásul Magyarországon mindez nagyon lassan, ne-
hezen indul el: aki hisz ezekben az apró, jel értékû cselekedetekben, annak gyak-
ran még ezekre sincsen pénze, és szervezetlenséggel találkozik, akinek pedig
megvan hozzá a lehetõsége, hogy létrehozzon például egy Oxfam (Dritte-Welt-
Laden, Eine-Welt-Laden) jellegû boltot, az nemigen látja értelmét. Én azonban
azt gondolom, az egyházak, melyeknek van egy évszázadok óta egyedül a remény-
ségre alapozó szervezetük, vállalhatnák ezt a feladatot.

  

Harry Potter-könyvsorozat –
féljünk tõle, vagy örüljünk neki?

A közelmúltban számos, a Harry Potter-sorozatot vallásos indíttatásból ostoro-
zó írás jelent meg a sajtóban, félelmeket ébresztve sok evangélikus szülõben is:
lehet, hogy e könyvek titkos veszély hordozói? Magam mint a Potter-kötetek lel-
kes olvasója ezekhez a szülõkhöz szeretnék szólni.
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Harry Potter – miért nem rossz?

Két gyakran kifejtett vádat szükséges itt meggondolni. Az elsõ: a Harry Potter-
könyvekben boszorkányok, varázslók, sárkányok szerepelnek, így az olvasásuk
mágikus-okkultista elemeket lop be a gyerekek világképébe. Nos, valóban van
bizonyos veszélye annak, ha az iskoláskorú gyerekek olyan történeteket olvas-
nak, olyan filmeket néznek, melyek saját mese voltukat, fiktív természetüket nem
teszik világossá. A Harry Potter-sorozat azonban éppen ennek ellenkezõjére
példa. Ez a varázslóvilág nyíltan meseként jelenik meg – ezt szolgálják a mese
folyamatos utalásai az európai és különösen az angol-skót-ír legenda- és mese-
világ jellegzetes motívumaira. Harry Potter sárkányai mesebeli figurák, éppen
úgy, mint a magyar népmesék hétfejûi. Sok gyerekben ébresztenek szorongást
egy krimi emberevõ vírusai, de egy boszorkány, aki egy bucskázással macskává
tud változni, mesefigura, és az is marad.

A másik vád: Harry Potter története hatalmas üzlet, sokan sokféleképpen
húznak belõle anyagi hasznot – hát lehet-e jó maga a történet? De sajnos azt kell
látnunk, hogy a minõség nem jelent védelmet az üzleti felhasználás ellen. Sok
nemes ügy, jeles esemény, igaz, értékes történet lesz „showbiznisz” alapanyagá-
vá. Nem is kell messze mennünk a példáért: a karácsony még Harry Potternél
is jobb üzleti lehetõséget jelent a világnak – de ez talán mégsem minõsíti a Meg-
váltó születésének eseményét.

Harry Potter – miért jó?

Hogyan és mit tanul egy gyerek például Jancsi és Juliska meséjébõl? Nyilván nem
azt, hogy léteznek emberevõ boszorkák. Egy gyerek, aki végigizgulja, végigre-
ménykedi a történetet, megélheti azt, hogy a vágyak azonnali kielégítése – más
házát rombolni, hogy mi édességhez jussunk – bizony megbosszulja magát. Vagy
átélheti, hogy még reménytelen helyzetbõl – ketrecbõl, szolgaságból – is van esély
a szabadulásra, ha hûségünket szorongattatásban sem adjuk fel, s a gonosz mo-
hóságot okosan önmaga ellen fordítjuk. Mindez nem a mese felszínén megje-
lenõ tanítás, hanem a cselekmény által közvetített élmény. Ezért olyan fontos a
mese a gyerekeknek, s ezért katartikus erejû számukra Jancsi és Juliska szaba-
dulása.
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A hagyományos népmese soknemzedéknyi tapasztalat és bölcsesség hordo-
zója. Vannak azonban 21. század eleji világunknak olyan, a gyerekek életében is
megjelenõ konfliktusai, melyek közt ezek a mesék csak nagyon áttételesen je-
lenthetnek útmutatást. A Harry Potter-sorozat ereje véleményem szerint onnan
ered, hogy ilyen kortárs konfliktusokat s azokra adott válaszokat képes a mese
nyelvén átélhetõvé tenni. Lássunk néhány példát!

Az elõítélet és kirekesztés különösen élesen jelenik meg a gyerekek világában.
Minden iskolás átél – néha áldozatként, néha tétlen tanúként, néha tettesként –
csúfolást, megalázó játékokat. A törésvonalak, melyek nyomán ezek a konflik-
tusok kialakulnak, többnyire a „nagy” társadalom felõl érkeznek a gyerekközös-
ségbe: kicsúfoljuk a csúnya, duci gyereket, a szegénység látható jegyeit viselõt, a
rossz tanulót vagy éppen a cigányt. Minden iskolás sokszorosan választásra kény-
szerül kockázatos szolidaritás vagy csendes lapítás között. Harry Potter ugyan-
csak. Az õ világában a faji megkülönböztetés a máguscsaládból születettek és a
„mugliivadékok” konfliktusaként jelenik meg, s az óriások elleni elõítéletek for-
májában. Harrynek azonban egyik legjobb barátja, Hermione varázstalan szü-
lõk gyermeke, míg egy másik barátja, Hagrid félóriás. Harry így a barátság és
hûség indíttatására lesz szolidáris a kirekesztettekkel. Máskor vele szemben ala-
kul ki gyanú és elõítélet, a rá vetített képpel kell megküzdenie, annak ellenében
is jónak, bátornak, emberségesnek megmaradnia. A konfliktus megoldása során
azonban valamiképpen kiviláglik az igaza, s végül elégtételt kap. Ez olyan élmény-
sor, mely érthetõen és jogosan vonzza a gyerek (és felnõtt) olvasókat.

Az ítélkezés és halálbüntetés problémaköre is olyan kérdés, mellyel egyszerre
küzd a mi felnõtt társadalmunk és a gyerekek kis közösségei: ki, milyen alapon
ítélhet a másik felett, hol a határ büntetés és bosszú közt? A harmadik Potter-
kötetben az árva Harry szembekerül azzal az emberrel, akit a varázslóvilág fele-
lõsnek tart a szülei haláláért. Eleinte tele van gyûlölettel, halált vagy még rosszab-
bat kíván apja és anyja elárulójának. A könyv végén azonban kiderül, hogy a
gyilkosnak hitt férfi ártatlan, s Harry benne talál végre igazi, szeretõ rokonra. A
lecke nem marad hatástalan: még ugyanebben az órában, mikor az igazi áruló
leleplezõdik, Harry nem engedi megölni õt. A történetfûzés igent mond Harry
tettére, s sejteti: ez a döntés egyszer még a jó ügy felülkerekedését fogja szolgál-
ni. Egy gyerek olvasó, aki Harryvel együttérezve vágyott a bosszúra, vele együtt
formálódhat, vele tanulhat egy kicsit több irgalmat és alázatot.

A házimanók a varázslók fizetés- és szabadnap nélküli házi rabszolgái. Mos-
nak, vasalnak, takarítanak, zokszó nélkül tûrik uraik szidalmait és verését. Az
idõtlen idõk óta fennálló elnyomatásból nem is akarnak kiszabadulni. Nem nehéz
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felismerni a házimanósorsban a világ sok-sok asszonyának sorsát. Éppen így
fogadja el sok millió nõ a saját alárendelt, védtelen helyzetét. De a gyerek, aki
felismeri a házimanók elnyomatásának igazságtalanságát, talán kevésbé hiszi majd
el, hogy például bármely asszony jókedvében tûrné a verést. S aki átélte Harry
történetén keresztül, hogy a jó gyõzelme miként múlhatott a megalázott Dobby
manó kicsike lázadásán, egymaga is erõt nyer, hogy ellenszegüljön a megalázta-
tásnak.

Folytathatnánk a sort. A Harry Potter-regényekben egy összetett világ jelenik
meg, a gonoszság is összetett, sokszor társadalmi struktúrákba ágyazott. Harry
és barátai minden egyes kötetben gyõzedelmeskednek valamiképpen – de gyõ-
zelmük sohasem teljes. Ellentétben sok-sok kommersz filmmel, Rowling köny-
vei nem ígérik, hogy a hõs igazi megváltóként elpusztíthatná a gonoszságot, de
a jó ügyért hozott áldozatok mégsem eredménytelenek vagy értéktelenek. Meg-
gyõzõdésem szerint itt rejtõzik a Potter-könyvek sikerének titka, ezért népsze-
rûbbek, mint sok más, hasonló szerkezetû, hasonló motívumokkal játszó gye-
rekregény. S ez teszi õket alkalmas olvasmánnyá szeretett-féltett evangélikus
gyerekeink számára is.

Végezetül hadd ejtsek szót arról a pontról, ahol Harry Potter története de-
konstruálja saját, varázslatok hatalmára épülõ világát. Kentaurok és sárkányok,
jó és gonosz varázslók, varázsigék, bûbájok, átkok csapnak össze a mese hosszán,
ezek viszik elõre a cselekményt. De az az erõ, mely Harry életét védelmezi, „egy
még õsibb bûbáj”: az védi meg a gonosz hatalmaktól, hogy az anyja egykor éle-
tét feláldozva mentette meg õt a haláltól.

Evangélikus Élet, 2001. december

  

Megölelnél-e egy csetniket?

Miroslav Volf: Ölelés és kirekesztés – Teológiai vizsgálódás
az azonosság, a másság és a kiengesztelõdés tárgykörében.

Ford.: Pásztor Péter. Harmat, Budapest, 2001

Múlt tavasszal a LEST (Leuven Encounters for Systematic Theology) III-ról,
egy rangos nemzetközi konferenciáról beszélgettem a szervezõ egyetem egyik
újszövetséges professzorával. „Nem veszek részt a teljes programon, csak né-
hány biblikus témájú elõadáson – mondta –, és természetesen meghallgatom
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Miroslav Volfot.” Szégyenkezve próbáltam úgy tenni, mint aki tudja, ki is ez a
híres Volf professzor. Még inkább szégyenkeztem, amikor láttam, hogy Volf elõ-
adásának estéjén zsúfolásig tölti a hallgatóság a fõelõadásokhoz használt, amúgy
kényelmes méretû ötszázfõs aulát, és hallottam, ahogy a szervezõk bemutatják
a híres Miroslav Volfot, aki a Yale Divinity School professzora és... hol is lehet
ez a titokzatos Osijek? Ja, igen: az eszéki teológia tanára.

Miroslav Volf Eszék után az Egyesült Államokban tanult, majd Jürgen Molt-
mannál doktorált és habilitált Tübingenben, és a heidelbergi egyetem, a Duke
és a Yale professzori meghívása közül választhatott állást. A nemzetközi teoló-
giai színtérre most magyarra fordított könyve, az 1996-os Ölelés és kirekesztés je-
lentette a belépõjét. Olyasmirõl ír itt, ami minden kortárs teológust élénken
foglalkoztat, s úgy tud hozzászólni a problémához, hogy saját kontextusa, egyé-
ni meghatározottságai – a háborús posztjugoszláv helyzet, a keleti keresztény-
séggel való testközeli kapcsolat, a pünkösdista felekezeti háttér – nem a hiányos-
ságok afféle mentségeként tûnnek fel nála, hanem teológiájának fontos forrásai.

Jürgen Moltmann ajánló soraiban a „politikai teológiák” közé sorolja Volf
mûvét. Ez a Moltmann és Johann Baptist Metz nevével fémjelzett, a hatvanas
évek végén indult teológiai áramlat bizonyos értelemben az összes mai felsza-
badítási, feminista, womanista stb. teológiák elõdje. Ezeket az irányzatokat szo-
kás összefoglalóan „felszabadítási teológiáknak” nevezni. Volf azonban nem al-
kalmazza magára a „felszabadítási teológus” terminust. A politikai teológiából
kifejlõdött csoportok ugyanis a nyolcvanas évek végén egyfajta válságba kerül-
tek, számos alapfogalmuk megkérdõjelezõdött. Volf az Ölelés és kirekesztésben az
alapjaitól akarja újra végiggondolni e teológiák nagy kérdéseit – s még nem vilá-
gos, hogy ahova jut, hogyan viszonylik majd a felszabadítási teológiák mai, új
hajtásaihoz.

Az Ölelés és kirekesztés élesen, pontosan kérdez – talán érdemes kérdések for-
májában adni ízelítõt könyvének tényleges tartalmából. A jelen ismertetés címe-
ként kiemelt kérdés mellett ilyen problémákkal küzd: Lehet-e igazságtételrõl
beszélni a kölcsönös sérelmek hosszú történetével a hátunk mögött – Horvá-
tországban, de talán bárhol a világon? Mindvégig szolgálja-e az emlékezés a
megváltást és kiengesztelõdést, vagy egy ponton túl akadálya lesz? Szükségsze-
rûen türelmetlenséghez vezet-e a nagy monoteista kultuszok logikája? Uni-
verzalista-e Isten?

A kérdések súlyosak, szorongatóak. Volf, aki maga is átélte a jugoszláviai há-
borúk egy részét, a barátságok szétszakadását s a menekülést, ehhez illõ kemény-
séggel és súllyal teszi fel õket. Stílusa ennek ellenére nem szorongó, inkább le-
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vegõsen tiszta. Rettenetes tömegû irodalmat dolgoz fel a filozófia, szociológia,
pszichológia, politikatudomány, biblikus és szisztematikus teológia területérõl,
de a könyv hangulata mégis egy kerti ünnepségre emlékeztet, ahol részt vesz
Kundera és Toni Morrison, Zygmunt Baumann és Clifford Geertz, Foucault és
Judith Butler, továbbá arab politológusok és indián kultúrfilozófusok, de benéz
Tillich és Aquinói is. Volf oda-odalép egy vendéghez, bemutatja nekünk, megszó-
laltatja néhány fontos témában, s rövid eszmecsere után továbbsétál. Stílusa mû-
vészien szép, könnyedén váltogatja, kombinálja a köznyelvi és filozófiai, bibliai
és politológiai fogalmakat – s a pompás fordítás mindezt el is juttatja hozzánk.

A „garden party” képe mellé azonban el kell helyeznünk egy más természetû
képet is. A bibliai szövegeket Volf egészen más módon használja: beléjük fész-
keli magát, építkezik, nyelvet csinál magának belõlük. Biblia-használatában va-
lamiképpen hû marad gyökereihez – s teszi ezt olyan sikeresen, hogy egyébként
fundamentalizmusra hajló körökben is elfogadásra talál –, másrészt nyitni tud
színvonalas kortárs exegéták felé. Központi metaforája, az ölelés is bibliai ere-
detû. A képek, melyeket benne egybefoglal: a kereszt kitárt karjának képe, Jó-
zsef testvéri ölelése (Gen 45), Isten mint gyerekét átölelõ anya (Ézs 49,15) és mint
tékozló fiait átölelõ apa képe. Ez az ölelés magában foglalja az újjáteremtés gesz-
tusát is.

Az alábbiakban gondolatmenetének egy szálát emelem ki és kritizálom. A fel-
szabadítási teológiák egyik elsõ, nagy hatású (és sokszor támadott) tétele a döntés
a szegények mellett. Az elnyomás és kizsákmányolás világában az ember nem le-
het semleges, döntenie kell, hogy az elnyomás vagy a szegények és elnyomottak
szemszögét teszi magáévá, ha Bibliát olvas és prédikál, hogy osztozik-e a szegé-
nyekkel szegénységükben és a felszabadításért vívott küzdelmükben. A szegé-
nyek melletti döntés egyszerre hermeneutikai és politikai döntés tehát, mely
szorosan összekapcsolódik egy szûk értelemben vett teológiai állítással: Isten
különleges szeretettel fordul a szegények felé, minden ember közt különösen szívén
viseli annak a sorsát, akit az emberi társadalmak kirekesztenek és elhallgattatnak.
Ez a kettõs tétel – döntés a szegények mellett, s Isten különös szeretete a szegé-
nyek iránt – akkor vált problematikussá, mikor újabb és újabb csoportok jelent-
keztek a „szegény”, a „szegények legszegényebbje” címért, s sokuk éppen más
szegények közvetlen elnyomásától szenvedett: színes bõrûek a fehér szegények-
tõl, szegény asszonyok a szegény férfiaktól, és így tovább. Ki hát a szegény, aki
mellett döntenünk kell? (Ez a fordulat érthetõ úgy is, mint a felszabadítási teo-
lógiáknak mint modernista diskurzusoknak a szembesülése a posztmodern prob-
lematikával.)
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Az Ölelés és kirekesztés térségünk tapasztalatai alapján tágítja tovább a kérdést.
Európának ebben a részében szinte mindenki elnyomottnak, a történelem ki-
fosztottjának tudja magát, minden etnikai vagy társadalmi csoportnak megvan a
maga történelmi sérelemlistája. Az ezekre alapozó politika, az egyes csoportok
narratíváit abszolutizáló teológia csak a bûnök és szenvedések spirálját építi to-
vább. De hogyan lehet mindebbõl kiutat találni? Itt a gondolatmenet a felszaba-
dítási teológiák egy másik kulcsproblémájával, az „elnyomó felszabadításának”
kérdésével is érintkezik.

Volf az identitás és a „másik” fogalmának pontosítása útján remél válaszra ta-
lálni. Pál szavai – „mostantól tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem” –
alapján fejti ki, mit jelent a keresztény ember önazonossága a világban: egyfajta
finom, szeretetteli, de okos távolságtartást mindattól, amik vagyunk, ami va-
gyunk, és odaadást, elfogadást a hozzánk tartozó, bennünk élõ másik iránt. Ez-
zel, szándéka szerint, megõrzi a szegény, kirekesztett, marginalizált melletti
döntés lehetõségét, anélkül, hogy a sokrétû emberi társadalmat egy durva duá-
lis ellentétre redukálná.

A „hozzánk tartozó másik” gondolatában tulajdonképpen két szálat fog össze.
Egyrészt felhasználja a kortárs „kapcsolati” feminista teoretikusoknak, elsõdle-
gesen Carol Gilligannak a modern individualista emberfogalomra vonatkozó
kritikáját. Az ember azonosságát, hangsúlyozza Gilligan, a másokkal való köl-
csönviszony alakítja, a hozzánk tartozó mások által leszünk azok, akik vagyunk.
Az igazságosság csak ebben a keretben, kölcsönös függésünk komolyan vétele
által lesz valóban értékké. Volf másik szála a mai angolszász exegézis kulturális
antropológián tájékozódó iskolájából ered. A Biblia ugyanis egy olyan világ szü-
lötte, ahol az identitás – még – a társadalmi beágyazottság, családi kapcsolatok és
megbecsülés eredõjeként jön létre. Ez a premodern antropológia sok azonossá-
got mutat a Gilligan által sürgetett új emberképpel. Volf a biblikus szemlélethez
tûnik visszatérni – megerõsítve a kapcsolati feminizmus tételeivel – a Tékozló
fiú (Tékozló apa, Két fiú) példázatának magával ragadó teológiai exegézise so-
rán. Csakhogy ez a visszaút túl könnyû megoldás. Egy mai keresztény antropo-
lógia az individualizmusnak nem félretolásán, hanem kritikus, mély feldolgo-
zásán kell alapuljon. Másrészt a Szentírás maga is részes az antropológiai indivi-
dualizmus kialakulásában. Az Ó- és Újszövetségben sokféle módon, de újra meg
újra hangsúlyozódik: hiába vet meg egy embert mindenki, ha Isten elõtt igaza
van, Isten ítélete független e világ véleményétõl, tehát az embert minden más
kapcsolat felett határozza meg istenkapcsolata. Az individuumot a kapcsolatnak
alárendelõ antropológia ilyenformán, úgy vélem, itt csapdába fut.
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Vajon egy igazi kelet-közép-európai felszabadítási teológia kezdete ez, a fel-
szabadítás teológiáinak meghaladása, vagy tévút? S ha tévút, nincs-e igaza mégis
legalább az irány kijelölésében? Nagy érdeklõdéssel tekintek a kötet magyar vissz-
hangja, hazai kollégáink véleménye elé, s azt is remélem, a következõ években
alkalmat teremthetünk arra, hogy ezt a kiemelkedõ teológust a hazai teológiai
fórumok egyikén személyesen is vitapartnerünkként üdvözölhessük.

Credo, 2002. február
  

Választásaink közös döntéssé lesznek

Karinthy Frigyes Barabbás c. novellája a közösség és a döntés, a közös választás
problémakörére irányítja figyelmünket. Sokféle közösségi választás részesei va-
gyunk – a parlamenti választásoktól a társasházi közös költség meghatározásán
át a családi kirándulás útvonalával kapcsolatos döntésekig. Ha a szabad döntés
képessége az egyik alapvetõ ismérve embervoltunknak s kiváltsága az embernek,
a közösségi döntés az emberi közösségek különös lehetõsége. Egy emberi kö-
zösség képes arra, hogy ne csak beidegzõdések és hierarchikus viszonyok alap-
ján döntsön sorsáról, hanem összetegye és megossza egymással a tudását, meg-
érzéseit, félelmeit, és közös álláspontot alakítson ki.

A választás elsõ lépése a választási helyzet felismerése. Fogyasztói civilizáci-
ónk folyamatosan a döntés illúziója által próbál eltéríteni bennünket a valódi
döntésektõl: nemrégiben okozott botrányt egy kólareklám, mely a visszaváltha-
tó és az eldobandó kólásflakon közti választásra lelkesített – szégyenletes mó-
don az utóbbi javára –, de evidenciává tette, hogy kólát iszunk. Másik jellegze-
tes csúsztatása a reklámoknak, hogy felforgatják a döntések hierarchiáját: apró
fogyasztói választásokból – milyen csokoládét vegyünk? – így lesz örök értékek
feletti döntés: „A szeretet íze.” Közösségi döntési helyzetek felismerését külön
nehezíti, hogy nem mindig népszerû dolog nyilvánossá tenni az igazán komoly
választási helyzeteket. Sok közösségben egyfajta cinkosság áll fenn a tagok kö-
zött: „azt pedig sohasem kérdezzük meg, valóban kell-e nekünk ez a kocsi”; „a
közbiztonság problémájának orvoslására az egyetlen lehetséges mód a zéró-tole-
rancia elve”. Ezek a kis cinkosságok oda vezetnek, hogy az egyszerû emberek nem
is érzik, hogy a sorsuk e fontos aspektusait hatalmukban tartanák. Ami pedig
választási helyzetként jelenik meg, annak tétjét a szembenálló felek retorikájuk-
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ban gyakran túldimenzionálják, hiszterizálják: „Ha erre megyünk, és zsákban
hoznak le a hegycsúcsról, ne engem okolj!” „A demokrácia léte forog kockán!”

Dorothee Sölle neves német teológus szerint Isten sokszor az imádságon, s
különösen is a közösségi imádságon át vezet rá, hogy valóban döntési helyzet-
ben vagyunk, hogy cselekedhetünk azért, amire vágyódunk. „Az imádságban
– írja Sölle – az ember magára veszi a felelõsséget Isten Országának eljövetelé-
ért.” Az imádság nem alibi a passzivitásunkhoz, éppen ellenkezõleg: az Istennel
való aktív együttmunkálkodás útja. Karinthy novellája prófétai látással elõlegez
meg egy tapasztalatot, melyet a második világháborúban milliók éltek át: egyen-
ként mind „Jézust” kiáltunk, „Békességet” kiáltunk, és a végeredmény mégis „Ba-
rabbást” és „Halált”. Az igaz imádság kiutat jelenthet ebbõl a körbõl, megkér-
dõjelezi közmegegyezéseinket, s megmutathatja, hogyan szegülhet ellene az
ember a gonosz tendenciáknak. Kivételesen szerencsések vagyunk mi, magya-
rok, hogy nemzeti himnuszunk egy valódi, biblikus szellemben fogant imád-
ság, mely lehetséges kiindulópontja, mintája közösségi imádságainknak.

Minden közösségi választást egyéni döntések adnak össze. Minden közössé-
gi döntésben elsõként egyedül vagyunk, egyedül kell álláspontot választanunk.
Választhatja az ember azt, hogy valamelyik kínálkozó lehetõség szószólójává válik,
vagy azt, hogy csendben marad, s csak szavazata által fejezi ki akaratát. A döntés
függ a személyiségünktõl, a közösségben elfoglalt helyünktõl, s attól is, mennyire
vagyunk elkötelezettjei a szóban forgó ügynek.

Mindenképpen többet kockáztat az, aki a többiek álláspontjának aktív alakítása
mellett dönt: visszautasíthatják, nevetségessé válhat. Vagy, ami még kínosabb tud
lenni, hallgatnak ránk, s aztán minden nehézségért mi érezzük rosszul magun-
kat. De vonzó is, hogy egy egész család, gyülekezet vagy egy ország hallgasson a
szavunkra, és nagyszerû érzés, ha valamit igazán jól tudtunk alakítani. Újra meg
újra meg kell azonban vizsgálnunk a felelõsségvállalásunk vagy éppen háttérbe
húzódásunk motívumait: olyan szerepek ezek, melyekbe könnyû beleragadni,
könnyû sodródni a mások véleményével, vagy megszokásból hatalmaskodni. Ha
nem figyelünk, újra meg újra Barabbást választjuk a tömeg hangjával.

Ha megszületett egy közös döntés, újabb egyéni választások elé kerül az em-
ber. Ha egyetértett a döntéssel, ha éppen õ érvelt mellette a leginkább, triumfál-
hat büszkén, vagy kereshet konszenzust, közös platformot ellenfeleivel. Ha el-
lenére döntött egy közösség, megtagadhatja az azonosulást, vagy vállalhatja a
közös, rossz döntést. Ismét elõtte a „kivonulás vagy szavazás” alternatívája. Van-
nak olyan helyzetek, mikor az elõbbi jogosult: még a legerõsebb közösségi kap-
csok, akár a család vagy a haza iránti szeretet sem kötelez arra, hogy igazán sú-
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lyos bûnökben osztozzunk. Legtöbbször azonban többet ér a maradás: ahogyan
az egyéni élet rossz döntéseibõl tanul az ember, úgy épülhet egy közösség a rossz
döntésének közös feldolgozása által.

„Szabadság ott is lehet, ahol nem gondolnak Istenre. De ráeszmélni csak az
eszmél rá saját szabadságára, aki Istent ismeri” – mondja Jelenits István piarista
szerzetes. Hozzátehetjük azonban: kevés dolog nyit meg úgy Isten kegyelme felé,
mint a szembesülés saját jó és rossz választásainkkal, szépséges és sebezhetõ sza-
badságunkkal. Egy imádkozó közösség remélheti, hogy bölcsebben választ majd
– egy döntéseivel becsülettel vívódó közösségnek pedig esélye van arra, hogy
imádkozó közösséggé formálódjon.

Választói tükör

 Szeretek-e dönteni? Milyen választási helyzetek töltenek el jó érzéssel vagy
szorongással?

 Felismerem-e az igazi választási helyzeteket? Hogyan készülök fel döntése-
imre?

 Kedves feladat vagy inkább nehéz kötelesség számomra közös döntéseket
befolyásolni, formálni?

 Milyen döntéseimre emlékszem szívesen? Melyeket sikerült majdnem egé-
szen elfelejteni? Vannak-e rossz döntéseim, amelyeket mégis szívesen fel-
idézek?

 Óvatosak-e a barátaim, ha ellenem kell szegülniük egy döntésben?
 Szeretek-e együtt dolgozni olyanokkal, akiket „legyõztem”?

Missziói Magazin, 2002. április

  

Ledönteni a kirekesztés falait

Robi tizenhat éves mozgássérült roma fiú. Most végez a mozgássérültek általá-
nos iskolájában, továbbtanulásról, önálló munkáról és saját családról álmodozik.
Mindenfelõl falak tornyosulnak elõtte: az utcákon fél a tolókocsijával közleked-
ni, az épületekbe nem tud bejutni a küszöbök miatt, az emberek szánakozva
fordítják el tõle az arcukat, kapcsolatai az iskolabeliekre korlátozódnak. Szülei a
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vesztes szerepébe szorulva élik életüket, nemigen lehetnek segítségére. Lehet-e
esélye egy kiteljesedett, alkotó életre, ahol harmóniában van egymással adás és
kapás, ahol az õ létezése másoknak öröm és áldás lehet?

Nem lehetséges a világ gyógyulása anélkül, hogy ledöntenénk, lebontanánk a
falakat, melyek embereket kirekesztenek közösségeinkbõl – s kirekesztenek az
egyházból is. Tragikus és szégyenletes, de keresztény gyülekezeteink éppen azokat
nem érik el, nem képesek befogadni, akik másutt sem találnak otthonra: akik testi
vagy szellemi képességeikben mások, mint a többiek, vagy akik etnikai kisebb-
ségek tagjai.

Ha Isten igéje felõl közelítjük e kirekesztõ falak botrányát, elsõképpen is le
kell szögeznünk, hogy az ember sokfélesége Isten ajándéka. Mindenképpen ál-
dásnak kell tudnunk az etnikai és kulturális sokféleséget, még akkor is, ha ezt az
áldást a történelemben olyan sokszor átokká tette az emberi bûn. A kiszolgálta-
tottság semmiképpen sem Isten akarata, mindent meg kell tennünk ezért, hogy
megelõzzük a fogyatékosságok kialakulását, feladatunk, hogy megteremtsük a
sérült emberek esélyegyenlõségének feltételeit az iskolákban, a munkahelyeken
és minden más területen. Hinnünk kell azonban, hogy az emberek képesség-
beli sokfélesége ajándékká lehet számunkra. Egy Down-kóros éppen annyira Is-
ten képére teremtett ember, mint én vagyok, Isten rá is éppúgy kincset bízott,
mint énrám. Sõt: Jézus különösen is jelen van a peremre szorult szegény em-
berben. Ha gyülekezeteink zárva maradnak a legkisebbek, legelesettebbek elõtt,
akkor magát Jézust zárjuk ki közösségünkbõl. Ha egy gyülekezet megnyílik a
legszegényebbek felé, rajtuk keresztül Isten gazdagítja a közösséget.

Számunkra Magyarországon az etnikailag más emberek elsõdlegesen a romák.
A kirekesztés és elnyomatás hosszú története áll mögöttük, annak minden meg-
nyomorító következményével. Ha egy cigány ember másféle életre törekszik,
mint amilyen a szüleinek jutott, egyszerre kell megküzdenie az anyagi szegény-
séggel, a munkahelyi és iskolai diszkriminációval, a mûveltségi hátrányokkal, az
ínségre és megvetettségre válaszul kialakított életstratégiákkal. Hazánkban ma a
romák több mint fele mély szegénységben él. Bár nagyok a különbségek, és ki-
alakulóban a roma értelmiség és vállalkozói réteg is, még nagyon távol vagyunk
attól, hogy természetes legyen számunkra, ha a gyerekünk tanító nénije cigány.

Történt elõrelépés a sérült emberek integrációja terén is. Sajnos az ellátórend-
szer nem segíti a családokat, s nem érzékeny a sérült emberek szükségletei közti
különbségekre. Az intézményekben személytelen függõségi viszonyok a meg-
határozóak, megdöbbentõen sok sérült ember válik durvaság, szexuális kizsák-
mányolás áldozatává. Ha van is elméleti lehetõségük a sérült embereknek a szak-
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képzésben, felsõoktatásban való részvételre, a rengeteg áldozat árán elvégzett
tanulmányok után sokan munka nélkül maradnak. Saját család alapítására vagy
baráti, közösségi életre kevésnek van módja, a sérült emberek többségének éle-
te mélyen magányos.

Ahhoz, hogy egyházunk és gyülekezeteink lebontsák a kirekesztés falait, és
befogadják a romákat, illetve a fogyatékkal élõ embereket, alapvetõ szemléleti
váltásra van szükség. Az evangélikusok közt történelmi okokból nemigen van-
nak cigányok, az evangélikus hátterû sérültek közt is csak kevesen dörömböl-
nek a templomok kapuin akadálymentes építkezést, siketeknek is érthetõ jeltol-
mácsos istentiszteletet követelve. De Jézus Krisztus egyháza nem csak azért van
a világban, hogy saját tagjait, ha szükséget szenvednek, támogassa, hanem azért,
hogy az egész világnak, s benne a mindenkori legszegényebbeknek szolgálatára
legyen. Nem az evangélikus romák sorsát, az egyházadót fizetõ fogyatékosok
szenvedését fogják számon kérni rajtunk, hanem minden egyes lelket, minden
szenvedést. Nem arra kell várnunk, hogy õk jöjjenek hozzánk segítségért, ne-
künk kell megteremtenünk az utakat feléjük.

Példát mutathat nekünk néhány kezdeményezés, mint Sárszentlõrinc gyüle-
kezetének roma népfõiskolája, munkahelyteremtõ programjai. Iskolarendsze-
rünk lassan kiépült, lehetne benne roma tehetséggondozást végezni. Evangéli-
kus óvodákat nem csak a nagy gyülekezetek „saját gyerekeinek” kellene létre-
hozni, hanem olyan falvakban is, ahol az elöregedõ evangélikus lakosság rászoruló
cigány népességgel él együtt. Ideje lenne elindítani egy evangélikus nevelõszü-
lõi hálózat kiépítését is: sok-sok sérült lelkû, szeretetre éhes cigány gyerek vár
befogadó családra.

Továbbra is szükség van fogyatékosoknak létrehozott speciális intézmények-
re, különösen a családi jellegû otthonokra és az olyan, önállósodást segítõ inté-
zetekre, mint a Fébé piliscsabai mozgássérültotthona. Ennél is fontosabb azon-
ban az esélyegyenlõség megteremtése minden evangélikus intézményben és
rendezvényen, a munkaerõ-politikánkban, épületeinkben. Ha minden óvodánk-
ba felvennénk fogyatékos gyerekeket, minden iskolánkban tanulhatna mozgás-
sérült vagy érzékszervi fogyatékos, ha lelkészeink és más munkatársaink közt is
ott lennének a sérült emberek, akkor egyházunk valóban jel lehetne a világban,
Isten újjáteremtõ szeretetének jele. Szép példája volt mindezeknek a kismarosi
Szélrózsa találkozó, sérült résztvevõivel és szolgálattevõivel.

Nem könnyû a kizártakkal szolidaritást vállalnunk: valamennyien a kirekesz-
tés falai közt nõttünk fel, félelmeket és elõítéleteket hordozunk, közeledési kí-
sérleteinket sutának érezzük. A kirekesztettek is hosszú évek óta élnek e falak
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túloldalán, s nekik sem mindig könnyû hinni a mi felkínált barátságunkban. Kez-
detnek elég talán egy-két tábori találkozás, egy belõlük kifejlõdõ barátság. Ezek-
bõl a tapasztalatokból már könnyen kinõ a mélyebb szolidaritás a kirekesztett
csoport egészével, az ember idõvel már maga is észreveszi a tolókocsisokat ki-
rekesztõ lépcsõket, s bántani kezdi a fülét a rasszista ízû viccelõdés. Meg kell
tanulnunk, hogy felemeljük a szavunkat mindezek ellen, hogy a legkisebbekért
akár konfliktusokat is vállaljunk.

Ha mi falak közt nevelkedtünk is, gyermekeinknek taníthatunk mást, nevel-
hetjük õket szabadabb és barátságosabb világlátásra.

A kirekesztés erõdjei erõsek. Gyakran nem hogy a ledöntésükre, de még egy
kis átjáró vágására vagy egy ablak fúrására is kevésnek érezzük magunkat. Isten
segítségére van szükségünk, Jézustól kapott reményre, Lelkének merészségére
és makacsságára.

Robi, a roma fiú tolókocsijában az egyház falai elõtt áll. Egy rámpát keresne,
amelyen a templomba beguruljon, egy segítõt, aki az ifjúsági órára vagy a kó-
ruspróbákra elviszi, valakit, aki bátorítja a továbbtanulásban, aki mellé áll vívó-
dásaiban. Talál-e rést a falainkon?

Evangélikus Naptár, 2002
  

Szivárványívemet helyezem a felhõkre

„Szivárványívemet helyezem a felhõkre, ez lesz a jele a szövetségnek, melyet én
a világgal kötök (1Móz 9,13)” – mondta Isten. Szövetséget kötött az élõlények-
kel, a madarakkal és a szárazföldi állatokkal, az emberekkel, minden létezõvel.
Ebben a szövetségben örök renddé lett az, amit a bárka története megjelenít: Isten
nem pusztítja el többé az élõket, megkíméli õket, ahogyan megmentette életü-
ket az özönvíz idején. Az élõlények feladata egyszerû: élniük kell. A szövetség
az életre s az életért jön létre, a létezés gazdagságáért, mely a Teremtõ akarata
volt, s melyet õ nyilvánított jónak a kezdet kezdetén. Az embernek különleges
szerepe van ebben a szövetségben: az embertõl jött a rossz, a gonoszság, mely a
földet a pusztulás szélére sodorta. És egy ember, Noé – vagy helyesebben egy
emberközösség, Noé egész családja – lett a teremtmények megmentésében Is-
ten munkatársává. Az õ hûségükön múlt a világ sorsa.

Ez lett most az újonnan megszületõ szövetségi viszony kiindulópontja. Noé
története nem visz vissza az Éden harmóniájába. Az Isten kínálta szövetség a
kialakult, bûntõl megromlott viszonyokat veszi figyelembe, ahol az élõlények
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egymásból, sokszor egymás ellenében élnek, s ahol az ember eledelévé tette az
állatokat. De Isten határokat szab ennek az uralomnak, megtiltja, hogy az em-
ber az állatokat, a bennük levõ életet egészen birtokba véve – a korabeli termé-
szetismeret fogalmaival: éltetõ vérükkel együtt – fogyassza, s azt is, hogy zsák-
mánynak tekintse embertársait – legyenek azok bármely népbõl valók. Amikor
pedig ígéretével korlátozza saját cselekvését – nem fogja özönvízzel elpusztítani
a földet –, hatalmas felelõsséget helyez Noé minden utódára: többé nem lehet
az emberi pusztítás égi, „deus ex machina” korrekciójára hagyatkozni. Az em-
berközösség kezében van a föld és minden élõlény sorsa, s a világ egészéért vi-
selt felelõsségben Isten munkatársává lehet.

Ökoteológiánk, környezettudatos, teremtésvédõ gondolkodásunk egyik alap-
vetõ textusa Útmutatónk január havi igéje. Részesei és örökösei vagyunk a szi-
várványívvel megjelölt szövetségnek. Ebben a szövetségben az egyes növények
és állatok, a növénytársulások és tájak sajátos értékét nem emberi mértékkel mért
hasznosságuk, hanem a teremtõ Isten akarata adja meg. Erre az akaratra csodál-
kozhat rá az ember, amikor a teremtményekben gyönyörködik. Ember és ter-
mészet viszonya nem a használó és a használati tárgy viszonya, hanem a terem-
tésbeli társaké.

A bûn, haszonelvûség és erõszak realitásával szemközt Isten szövetsége kor-
látokat, lemondást is jelent, annak felismerését, hogy nem birtokosok, csak sáfá-
rok vagyunk. Isten számon kéri tõlünk az õ teremtményei életét, s számon kéri
embertársaink életét is. A bibliai logikában a szociális és az ökológiai szempont
a legszorosabban összefügg – ahogyan a mai zöldmozgalmak is egyre világosab-
ban felismerik a kettõ összetartozását. A világ fölötti uralom álmáról, a természeti
erõforrások felelõtlenül szabad használatáról lemondva tehetjük lehetõvé a többi
élõlény túlélését – s a még felhasználhatón testvérként kell osztoznunk ember-
társainkkal. De az Araráton kötött szövetség több annál, mint hogy élni hagyjuk
a másikat: aktivitásra hív, arra, hogy a világ megóvásában munkatársaivá legyünk,
legyen szó akár egy parkbeli fáról, akár egy esõerdõrõl, mely sok ezer élõlényt,
emberközösségeket, sajátos kultúrákat éltet. Az embervilág okozta pusztulástól
az Isten általunk, szövetséges társai által akarja megmenteni a létezõket.

Miért a szivárvány lett a jele ennek a szövetségnek, Isten e lenyûgözõen nagy-
lelkû hívásának? Talán mert ez jelzi az „égiháború” végét? Vagy égre feszülõ óriási
íjként Isten félelmetes hatalmát jelképezi? A Szentírás mai olvasóiként arra is
gondolhatunk: a szivárvány mind közt a legkevesebb praktikus hasznot hajtó
teremtmény, valami, amit sohasem ejthetünk el, sajátíthatunk ki – mégis, nincs
ember, akibõl ne váltana ki gyermeki örömet, csodálatot, hálát. Erõtlen is, anya-
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ga sincsen – mégis megakadályozhatatlanul feltûnik az égbolton. Így emlékez-
tet a ránk bízott teremtésre, melynek létezése mögött Isten szépséget létrehívó
akarata áll, s arra, hogy aki ehhez az akarathoz csatlakozik, az minden törékeny-
sége ellenére is nagy erõ részese lesz.

Az özönvíz után megkötött szövetség világában élünk, melyet átjár a bûn
okozta ellenségeskedés és a kemény versengés, s ahol a rombolást csak korlátok
közé szorítani van esélyünk – de az új szövetség világában is, ahol a kenyér és a
bor megosztása által egy testté leszünk. Végsõ távlatunk nem a túlélés és túlélni
segítés, hanem az idõ, mikor a párduc a gödölyével hever, és a kisgyerekek kí-
gyókkal játszadoznak békében.

Evangélikus Élet, 2003. február 9.
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Kedves Imsi!
Nem tudok szabadulni az általad felvetett kérdésektõl, egyszerûen kénytelen
vagyok megírni rá egy választ, az én válaszomat.

Nehéz kellõ pontossággal és alázattal fogalmaznom. A Te prédikációdról van
szó, a Te gyülekezetedrõl, Rólad. Amikor leírom, mit tettem volna én – talán –
másképp, az úgy hangzik, mintha én, az én számos tapasztalatommal és nagy
hozzáértésemmel, oktatnálak. Egyrészt: ennyire azért nem vagyok öntelt. Más-
részt: ha mégis tudok valami okosat mondani, azt nem a konkrét eset alapján,
hanem a te elemzésed, a te kórrajzod alapján írhatom le, úgyhogy a munka dan-
dárját te végezted. Ha ennek tudata nem ütne át eléggé az alábbiakon, kérlek,
gondold hozzá!

Igehirdetésed, mint a legtöbb temetési igehirdetés, a „személyes blokktól”
eltekintve nem szól konkrétan az elhunytról, hanem Istenrõl, Krisztusról, íté-
letrõl és feltámadásról. Ezt valahogy így tanuljuk, az Ágenda is erre irányít. Kér-
dés, hogy igazunk van-e?

Visszagondolok azokra a temetésekre, amelyeknek hozzátartozóként, barát-
ként résztvevõje voltam. Mely igehirdetések maradtak meg, jelentettek valamit?
Mit vártam én akkor, mire volt szükségem? Azt hiszem, legfõképp arra, hogy
segítséget kapjak az éppen elvesztett barát, rokon élettörténetének, személyisé-
gének megértésében. Egy történet lezárult: mirõl szólt vajon? Mi volt az értel-
me? Ez nem illegitim, profán, világias megközelítés, sõt, éppen hogy mélyen
istenes. A gyászban az ember az emberi élet értelmére keresi a választ, egy bizo-
nyos ember élettörténetén keresztül. Mindenképpen megérinti a saját mulan-
dóságának gondolata is, összeveti a koporsóban fekvõ ember életét a magáéval,

Levél Bence Imréhez*

* Megjelent a Lelkipásztor 1998/6. számában, válaszul Bence Imre Botrány (botránkoztatás) a gyülekezet-
ben? címû cikkére (Lelkipásztor, 1998/3.).
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értelmez, értékeket sorol fel. S ha nagyon közeli, nagyon fontos volt, akit elvesz-
tett, azt keresi: mi tarthat még életben? Miért érdemes továbbcsinálnom?

Az én szememben ilyenek a gyászolók. Néha merevek és ellenségesek. Le-
het, hogy egyszerûen utálták a halottat. De egy életút lezárulása és egy ember
kilépése a család rendszerébõl mindenképpen megingatja õket. Ha nem egyér-
telmû, nem szeretetteli az emlék, annál nehezebb nekik: küszködhetnek harag-
jukkal és bûntudatukkal, az egész ellentmondásos érzelemtömeggel. A gyászo-
lók az én szememben mindig pásztor nélküli nyájnak tûnnek, jobban, mint
bármilyen más gyülekezet. Mindig irgalmas szavakat keresek magamban, vigasz-
taló, befogadó szavakat.

Azok az igehirdetések, amelyek nekem mint gyászolónak sokat jelentettek, az
elhunytról szóltak, az õ életén át ragyogtatták fel az evangéliumot – ha ez mint
kínzó hiány volt jelen az életében, akkor úgy. Hozzásegítettek, hogy egysége-
sebb, elfogadhatóbb, emberibb képem legyen arról, akit elvesztettem – és mert
ezt a képet valóban a kegyelem, a feltámadás terében lehet meglátni, e prédiká-
ciók szükségszerûen megtérésre, a kegyelem elfogadására hívó prédikációk is
voltak. Azt gondolom, ez a helyes, a krisztusi út: konkrétság és a kegyelem meg-
hirdetése e konkrét életen át, valamennyiünkre nézve.

Ehhez azonban az kell, hogy az ember maga hinni tudja, amit mond, hogy
õbenne, ha csak körvonalaiban is, de kirajzolódjon ez a kép. Kétszer temettem
úgy, hogy egyáltalán nem tudtam beszélni elõtte a hozzátartozókkal, mind a kettõ
borzasztó rossz élmény volt. Mindkét alkalommal megfogadtam, hogy soha
többé. Inkább nem vállalom, inkább szakadjon le az ég, de én nem fogok igazi
tudás nélkül, az elhunytról csak néhány adatot a kezemben tartva odaállni a gyá-
szolók elé. Önmagam miatt is szükségem van arra a beszélgetésre a családdal.

Talán ott rontottad el, hogy amikor a temetésre készültél, abból a képbõl in-
dultál ki, amit a falubeliek, a távoli ismerõsök rajzoltak az elhunytról. Nem hi-
hetõ, hogy valakinek az élete csupa rossz lett volna. Valami minden emberben
van, amiért az övéi szerették, amiért Isten megteremtette õt. Az arcok komple-
xek. Az, aki együtt élt vele, elsõdlegesen biztos nem padlássöprõ kommunistá-
nak látta õt, hanem férjnek, apának, nagyapának. Lehet, hogy mint férj és apa is
kudarcot vallott, de akinek a férje volt, az bizonyára másféle vádakat és másféle
mentségeket tudott volna mondani róla, mint aki messzebbrõl nézte.

Nagyon nehéz lehet gyászolnia annak, aki tudja, a körülötte élõk nem osz-
toznak a fájdalmában, megvetéssel és utálattal gondolnak arra, akit elvesztett.
Ilyenkor az ember dühösen-dacosan védelmére kel az elhunytnak, olyasmiket
hoz fel, mint ez a „gondoskodott a családjáról”-érv, és nem jut ideje, alkalma,
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hogy saját sebeivel, haragjával, vádjaival megbirkózzon. Lelkészként ebben le-
het segítségére az ember, hogy meghallgassa a védekezést, a sok ellentmondó
állítást, melyet egy családtag elõadhat, és a szavak közül kihallja a valódi érzel-
meket, a valódi panaszt és a valódi szeretetet. Hogy olyan levegõt teremtsen,
amelyben ezek az érzelmek kerülhetnek végül felszínre.

Ha az ember át tudja élni ezt a gyászolókkal, a közvetlen hozzátartozókkal,
akkor már nem is olyan nehéz ellenállni a külsõbb körök néha nem is túl jóin-
dulatú nyomásának, azoknak, akik a temetést, a lelkészt, az Úristent saját harag-
juk szolgálatába szeretnék állítani. Minél személyesebb, emberibb szemünkben
az elhunyt, annál kevésbé ér el, bizonytalanít el azoknak a hangja, akik ridegen,
keményen beszélnek róla. És ha az igehirdetés végül valóban a gyász és a szere-
tet szemszögébõl fogalmazódik, az javára lehet ezeknek a „ridegeknek” is. Ha
egy prédikáció irgalommal, részvéttel szól a halottról, aki nekik csak „régi kom-
munista gazember” volt, akkor talán ráéreznek, hogy legfõképpen ember volt,
szerettei szemében is, de a „ridegek” mennyei Atyjának szemében is. Úgy ta-
pasztaltam, temetéseken a „külsõ kör” legfõképpen saját veszteségeit éli újra. A
szertartás maga régi temetéseket idéz fel, utána meg úgyis „elnéznek a saját ha-
lottaikhoz”. Az igehirdetés, amely a hajdani kommunistáról mint férjrõl, mint
testvérrõl szól, talán õket is eléri, ráismernek a más gyászában a magukéra, s ez
segíthet nekik a megbocsátásban.

Örülök, hogy Te, Imsi, kiprovokáltad belõlem e sorokat, rávettél, hogy tisz-
tázzam magamban e kérdéseket. Az, hogy ennyire részesévé váltam a problémá-
nak, hogy ennyire foglalkoztatott, valószínûleg annak köszönhetõ, hogy olyan
becsületes, olyan önelemzõen õszinte volt a kérdésfelvetésed. Köszönet érte!

Andorka Eszter
  

Levelek a dunaharaszti gyülekezet tagjaihoz
Leuven, 1999. március

Kedves egész Dunaharaszti és környékei gyülekezet!
Lassan két hónapja, hogy Leuvenben (ejtsd: lõven) élek. Elõször hadd írjak pár
szót a városról és az országról!

Belgiumban, ugye, kétféle nyelv él egymás mellett: a flamand, ami egy hol-
land tájszólás, és a francia. A déli megyékben a francia a hivatalos nyelv, az észa-

LEVELEK
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kiakban a flamand, Brüsszel pedig kétnyelvû, tehát minden buszmegállóban,
minden múzeumi belépõn kétszer szerepel ugyanaz a szöveg, egyszer flaman-
dul, egyszer franciául. Leuven a flamand részen van, jó félórányira Brüsszeltõl.
Annak idején ez is kétnyelvû város volt, ráadásul a legrégibb és legfontosabb
egyetemi város, de olyan 25 éve szétvált az egyetem, a franciák felépítettek egy
vadonatúj várost Új-Leuven, azaz Louvain-la-Neuf néven. Ez nekünk, külföl-
dieknek kicsit nehézzé teszi a tájékozódást, nagyon kell például figyelni, nehogy
a másik Leuvenbe vivõ vonatra szálljon az ember.

Az a Leuven, ahol én élek, a régi egyetemi város. Minden zuga tele van törté-
nelemmel. Ami nekem legjobban tetszik, az az, hogy olyan kis liliputi az egész,
kicsi, keskeny házak kanyargós kis utcákban, és télen is mindenki biciklivel jár.

Rengeteg diák van, a város lakosságának harmada-negyede egyetemista, ren-
geteg kis diákkocsma, kávézó van, és minden utcában egy-két egyetemi épület
vagy könyvtár. Az egyetem elképesztõen jól szervezett, minden olajozottan mû-
ködik, és ha valamit nem ért az ember, nagyon készségesen segítenek a hivatal-
nokok is, de bárki más is.

A teológiai kar világhírû, rengeteg a kiadványuk, szakmai konferenciájuk.
Professzor is nagyon sok van, és a többségük nagy név a tudományban. A baj az,
hogy belga katolikus kispapból viszont nagyon kevés van. A belga hallgatók több-
nyire hitoktató-képzõsök. A külföldi diákok egyensúlyozzák ki a mérleget: ren-
geteg afrikai, indiai, távol-keleti pap tanul itt, általában 4-5 évre jönnek, itt dok-
torálnak, és aztán hazamennek tanítani az otthoni egyetemükre.

Én kicsit kilógok a sorból: evangélikus lelkész, Magyarországról, csak egy évre
jött, nem a leuveni egyetem fizeti a tanulmányait, hanem a Lutheránus Világ-
szövetség… De valójában ezek a különbségek nem olyan lényegesek: ha egy
szemináriumon belemerülünk egy vitába, látszik, mennyire hasonló élmények
és hasonló teológiai problémák mozgatnak bennünket. A leginkább, azt hiszem,
egy Fülöp-szigeteki szerzetesnõvel meg egy nigériai pappal vagyok jóban.

Rengeteget tanulok, tényleg egész nap a könyvtárban vagyok. Nagyon-nagyon
élvezem ezt a belefeledkezést, hogy az egész napom, minden gondolatom csak
egy bibliai rész körül foroghat, hogy addig hordhatom magamban, amíg olyan
igazán, mélyen meg nem értem. S az sem mellékes, hogy a könyvtár szinte tö-
kéletes: majdnem minden fontos könyv, amit az elmúlt 40-50 évben írtak teo-
lógiáról, megtalálható itt, csak le kell venni a polcról. Évtizedeket el lehetne töl-
teni csak olvasva és olvasva.

Azért nem csak tanulással töltöm az idõt! Az elmúlt héten például az egyete-
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mi gyülekezet kórusa adott koncertet – fantasztikusan szép volt. Múlt pénteken
pedig egy külföldi és belga teológusokból és professzorokból álló társaságnak
kellett elõadnom Magyarországról, a magyar egyházakról, társadalomról. Bor-
zasztóan izgultam, hogy sikerül-e elmondanom, átadnom, amit akarok, hogy
megértik-e õk, Ugandából vagy Chilébõl, mit jelent magyarnak lenni, de azt
hiszem, sikerült. Nagyon érdeklõdõk és nyitottak voltak, rengeteget kérdeztek,
így alaposan megkönnyítették a dolgom.

Az itt tanuló magyar diákokkal is vannak közös programjaink, filmklubunk,
vidám estéink. Néhányukkal nagyon összebarátkoztunk.

Templomba tulajdonképpen egyszerre háromfelé járok. Van ugyanis egy nem-
zetközi protestáns gyülekezet Leuvenben – ez az alap. Nagyon kedves társaság,
barátságos, vidám gyülekezeti szellemmel. De minden hónap elsõ vasárnapján
magyar mise van Leuvenben, a harmadikon pedig protestáns istentisztelet
Brüsszelben – ezekre is el kell menjek. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen fontos
az embernek, hogy az anyanyelvén hallhassa a prédikációt, az áldást. A leuveni
misén itteni diákok a résztvevõk, ugyanazok, akikkel filmklubot csinálunk. A
brüsszeli protestánsok magyar emigránsok. Ennek is megvan a maga varázsa,
istentisztelet után két órán át beszélgetünk, szét se lehetne zavarni a társaságot.

Érdekes és szép itt az életem, azt hiszem. Van benne, persze, bizonyos kettõs-
ség: itt élni, és mégse az itteni világhoz tartozni. Figyelem az itteni egyházi éle-
tet, a lehetõségeket, a problémákat, de nem azért, hogy itt tegyek valamit mássá,
hanem hogy minél többet vihessek haza magammal. Meg kell felelnem az itte-
ni egyetemi elvárásoknak bizonyos szinten – de igazából azon dolgozom, hogy
az otthoni világ kérdéseire válaszoljon, amit kigondolok. Biztosan fájdalmas lesz
lezárni ezt az itteni életemet, de nagyon várom, hogy otthon legyek, és hasznát
vegyem a tanultaknak.

Köszönet mindenkinek az otthoni hírekért, a drukkolásért, azért, hogy van
mire készülnöm, hova hazagondolnom!

Andorka Eszter
  

Leuven, 1999. április

Kedves Kati!
Rájöttem, ha arra várok, hogy kézzel írjak meg egy levelet, sose lesz belõle semmi.
Ne vedd barátságtalanságnak vagy effélének, hogy számítógépen írt levelet kapsz
hát. Majd keresek hozzá egy barátságosabb betûtípust, és úgy nyomtatom ki.
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Bocs a sûrû helyesírási nehézségekért: egyrészt nem nagyon van ékezetes
betûm, másrészt az ilyenfajta levél valahogy „beszéltnyelvibb” – pongyolább is,
meg elevenebb is –, mint a klasszikus típusú.

Jelenleg vasárnap délután van, itthon ülök a számítógép elõtt. Kivételesen jó
az idõ: általában Leuvenben csigaidõ van: ha nem esik éppen, az azt jelenti, hogy
megvárja, amíg kilépsz az utcára. Most megírom ezt a levelet, és holnap a teoló-
gián kinyomtatom. Nagyon korrektül van megoldva, a számítógépterembõl le-
het nyomtatni, ki kell fizetni, tehát nem használják pazarlóan, de mégis kéznél
van, nem kell idegenbe menni vele.

Ha már elkezdtem a jelen pillanatnál, folytatom a közvetlen környezetemmel,
a szobámmal és effélékkel. Elég sok energiát fektettem bele, hogy szép szobám
legyen, valahogy nem tudok normálisan dolgozni, ha olyan szétesõ, meg igény-
telen körülöttem a világ. Meg persze nem csak dolgozni, létezni se.

A házban, ahol lakom, csupa diák van, egy kivételével mind belgák. Az én
szobám legfölül van, és az ágy félig benyúlik a lépcsõ és a zuhanyzó fölé. Elég
elképesztõ, hogy tudnak spórolni a belgák a térrel. Ez a ház, írd és mondd, 3,5
méter széles. Ebbe van belepréselve minden. Az ágy felõli benyíló rész azért
magasabb a szoba többi részénél egy fél méterrel, mert tíz centivel az ágyam alatt
már a zuhanyzó kezdõdik.

Rajzoltam egy kis ábrát, hogy milyen a szobám. Nem a rajz rossz: tényleg csálé
minden fal. Abban viszont kicsit becsapás van, hogy ennyire azért nem tágas a
hely. De, amint látod, minden befér azért, az egész olyan lakás-hangulatú. Ren-
geteg szép kis részlet van: a szekrény oldalán vannak például az ékszereim egy
szép zöld kartonba szurkált gombostûkön. Egy csomó szép kép van szerteszét a
szobában. Megszámoltam: 11 db. Plusz azok, amiket az asztalomra tett karton-
ra ragasztottam.

A számítógép tényleg központi helyet foglal el az itteni létemben. Ezen dol-
gozom, ezen hallgatok zenét, interneten olvasom a magyar újságokat, és ott szer-
zem be a magyar szépirodalmat is. Sõt, valamelyik nap egy receptet is ott néz-
tem meg. Sokkal jobb gép, mint az enyém otthon, mindent tud, és mindent
nagyon gyorsan. Kivéve persze a magyar helyesírás-ellenõrzést. Nem az enyém,
az egyetemtõl bérlem elég drágán, de lehet, hogy meg fogom venni végül, mert
az árba beleszámítják a bér 95%-át. Csak elég szép cirkusz lesz a hazavitele.

A könyv- és jegyzettárolókat nem rajzoltam be, de elég sûrûn vannak. Ha így
haladok, õszre már csak lapjával fogok beférni a fénymásolatok és jegyzetek
dobozaitól.

Az utóbbi idõben könyveket is elkezdtem vásárolni. (Eddig csak alkalmi vé-
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telekre csaptam le egyszer-kétszer.) Hát, mit mondjak, kiakasztóan drágák. Egy
fontos, tényleg jó könyv lazán van 10-20 ezer forint. De: mire jó a magyaros
kiejtés? A könyvesbolt vezetõje, egy szimpatikus középkorú hölgy az akcentu-
som alapján beazonosított, és mivel jó barátai vannak Magyarországon, adott
nekem 10% kedvezményt, ami még a törzsvásárlói kártyával sem jár, csak, gon-
dolom, a dolgozóknak.

Én egy veszekedett pénzköltõ vagyok egyébként, pl. vettem a múlt héten tur-
kálóban egy narancsbarna nadrágot, és egy arany-narancs pólót. Ez így, megle-
het, kissé vadul hangzik, de biztosíthatlak, hogy pompás az eredmény. Bár attól
tartok, ha hazamegyek Magyarországra, el kell ajándékoznom ezt a nadrágot
valamelyik barátnõmnek, aki nem lelkész.

Vissza a szobámhoz: a konyharész egyre profibb; én igazán nem tehetek róla,
de valahogy mindig úgy alakul, hogy fejlõdik egy kicsit, veszek egy fûszert, egy
kis kávékiöntõt használtan… Nagyon szeretek jól fõzni, de ahhoz azért kell is
egy-két dolog. Az ittenieknek már egy csomó magyar kaját csináltam, és nagyon
bírták. De magamnak is jókat fõzök, mert az anyukám megesketett, hogy nem
fogok rémesen lefogyni. Meg élvezem is. Ma például vesepecsenyét ettem ku-
koricás rizzsel, utána pedig palacsintát. Még sohase ettem vesét, csak mindig
olvastam róla a regényekben; nagyon finom, még jobb, mint a máj, és itt nagyon
olcsón adják, ellentétben a többi húsfélével, ami egy vagyon. Nem tudtam, hogy
készítsem el, úgyhogy resztelt-máj-féle lett belõle, újhagymával és paradicsom-
mal. De nagyon jó. Komolyan, szívesen lennék szakács. Annál jobb foglalatos-
ság kevés van.

Még egy részét írom le a szobámnak: az ablakban virágokat tartok, és iszonyú
büszke vagyok rájuk.

Jelenleg 5 növényem van:
1. Egy keményebb szárú, lila virágú növény, azt hiszem, hanga, nagyon vígan

éldegél itt nálam.
2. Egy sárga ibolyaszerkezetû virág, nagyon szép, de át kéne ültetni, és nem

tudok kis mennyiségben virágföldhöz jutni.
3. Egy rendes ibolyácska.
4. Egy snidling; kevésbé költõi, de nagyon hasznos; és vidáman is néz ki.
5. Egy eper. Ez a legújabb, és nagyon tetszik nekem. Szereti az ablakomat, és

a jelek szerint 4 epret akar teremni. Csak még valahogy intézkednem kell a
megporzásáról.

A cserepes virágok valahogy nagyon olcsók, és minden szombaton ott kelle-
tik magukat a piacon, úgyhogy nem könnyû ellenállni nekik.

LEVELEK
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A második ábrán a várost láthatod, illetve a történelmi városrészt, aminek
hivatalosan is Leuven a neve. Valójában a környezõ „falvak” is a város részei, csak
egy szélesebb körút választja el õket a belsõ résztõl. A régi városok mind ilye-
nek: legközépen a fõtemplom; errõl rengeteget lehetne írni, mert egy gyönyö-
rûségesen szép gótikus katedrális, de most csak egy dolgot mondok el: van egy
nagyon régi, fából faragott Krisztus-fej. Egyszer valamikor tûzvész volt a temp-
lomban, és valaki ezt az egyetlen dolgot mentette ki lélekszakadva. Olyan szép,
szikár megfogalmazású, visszafogott, de mégis nagyon erõteljes, az ember lel-
kéig érõ szoborfej. Nagyon jó nézni. Lehet kapni belõle múzeumi másolatot (csak
jó drága), lehetséges, hogy veszek egyet, hogy mindig ott legyen a dolgozósar-
komban vagy a lelkészi hivatalomban a falon.

Berajzoltam a legfontosabb dolgokat. Láthatod, hogy a teológiai könyvtár és a
fakultás háttal egymásnak támaszkodnak, át is lehet menni egyikbõl a másikba.
Itt telik az idõm nagy része. A könyvtárból a városi parkra látni, eszméletlenül
szép. Amilyen fárasztó ez az esõs idõjárás, olyan szép fényeket eredményez.
Majdnem mindennap ott ülök a könyvtárban reggeltõl (na jó: délelõttõl) estig.
Nem tudom, veled volt-e olyan, hogy úgy rákattantál a tanulásra, de velem most
ez van. Kifejezetten szigorúskodnom kell magammal, hogy heti egy vasárnap
hagyjam magam kizökkenni. Olyan jó a könyvtár, úgy bele lehet merülni a dol-
gokba, egyik könyv és cikk a másik után, és azok a dolgok, amik januárban még
homályos hülyeségeknek tûntek, most összeállnak bennem. Lehet, hogy ez olyan
jógyerekesen hangzik, de most tényleg így vagyok. Nem hiszem, hogy szeretném
az egész életemet egy könyvtárhoz ragadva tölteni, de így egy évet pompás.

Óráim igazából alig vannak; összesen kettõre járok be. Az egyik a szövegkri-
tikáról szól. Az Újszövetséget, ugye, kézzel másolták az ókorban, és nekünk nincs
meg az eredeti, hanem csak másolatok másolatainak a másolatai. Minden kéz-
irat egy picikét eltér. Itt egy betûvel, ott két szóval. És van egy külön teológiai
tudományág, ami azzal foglalkozik, hogy kiderítse, melyik a legvalószínûbb va-
riáció. Otthon én hallottam errõl, tudtam, hogy mi a lényege, de sose tanultam
meg igazán, hogyan mûködik. Úgyhogy most felvettem ezt az órát. Nagyon
izgalmas. Olyan, mint a régészek munkája, amikor egy vázát kell összerakniuk
kicsike cserepekbõl, csak éppen nem háromdimenziós a váza, hanem sokkal több.

A másik órám meg egy doktori szeminárium a feminista teológiáról. Olyan
dolgokról szól, hogy alapvetõen mások-e a nõk, mint a férfiak, vagy csak a társa-
dalmi szerepek alakítanak másmilyenné, meg hogy milyen lehetett a nõk szere-
pe az elsõ gyülekezetekben, effélék. Minden órára el kell olvasni 40-50 oldal
kijelölt szöveget, és azt vitatjuk meg. Külön jó, hogy akik az órára járunk, mind
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különbözõ országokból valók vagyunk, úgyhogy egész eltérõ tapasztalatokkal
lehet találkozni.

Azért nem csak tanulok. Vannak haverjaim a teológiáról is, más karokon ta-
nuló magyarok közül is. Láttam például a múltkorjában az egyikkel a La Vita è
Bella c. filmet. Lehet, hogy ha egy amerikai ebbõl tájékozódik a holocaustról és
a fasizmusról, az kicsit veszedelmes. De nekem, aki tudom, hogy kb. mik vol-
tak és mik nem, nekem nagyon tetszett. Biztos hallottál már a filmrõl, úgy szokták
emlegetni, hogy „komédia Auschwitzban”. Az apa, aki szerepel benne, bizonyos
szempontból nagyon olyan, mint az én Papám volt. Mert õ pontosan úgy tudta
elmesélni a legrémesebb élményeit (háború, kitelepítés, munkaszolgálat, bör-
tön), hogy mi abban a hitben éltünk, csupa vicces sztoriból, hihetetlen és ab-
szurd humorból állt az egész. Meg gegekbõl, tudod, olyan filmbeli chaplines
poénokból.

Külön érdekes egy filmet úgy nézni, hogy eltünedezõ francia feliratok és fé-
lig értett olasz alapján próbálsz angolra szinkrontolmácsolni. Egész jól ment, csak
az a baj, hogy nem annyira a szöveget jegyeztem meg, mint a saját angol fordí-
tásaimat.

Jövõ héten Afrika-filmfesztivál lesz, arra elmegyünk együtt egy afrikai have-
rommal. Legalább megmondja majd, mi igaz, mi nem a sok filmbõl.

Más téma: nagyon tetszik nekem, ahogy itt az emberek a koszovói dolgokra
reagálnak. Az egyik áruházban úgy gyûjtenek, hogy a saját 500-1000 frankos
bevásárlásodhoz csaphatsz hozzá valamennyit Koszovónak: így minden retori-
ka nélkül érzik az emberek az arányokat. Az Aldi áruház elõtt egyik nap gyere-
kek álltak, perselyekkel, amikbe a bevásárlókocsi húszfrankosát lehetett bedob-
ni: ki ne tenné meg, az a húszfrankos úgyis kinn van már a pénztárcából, és a
gyerekek aranyosak. (Plusz nevelésnek se rossz, hogy bevonják õket.) A tv-ben
gyûjtéssel egybekötött információs mûsor. A templomban volt külön gyûjtés,
500 frankokat adtak az emberek egymás után – hát az se kevés. Az tetszik, hogy
olyan ötletesen találják meg a módját, annyit kérnek mindig, amit pont kedved
is van odaadni, egyszerûen, tehát nem kell még külön postára menned a pénz-
zel, sort állni, stb. És persze az is jó, hogy az emberek alapvetõen szükségét ér-
zik az adásnak.

Most már ideje abbahagynom. Ha egyszer elkezdek levelet írni, akkor az
hosszú lesz, úgy látszik. Még sok mindent akartam írni, de majd legközelebb.

Mindenfélék érdekelnek otthonról:
 Gyerekbibliakör/hittan
 Marika hogy van?
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 Milyen a hangulat? Politika? Tavasz?
 Stuttgarti elõkészületek (Ugye, végül jössz?)
Neked tulajdonképpen miért nincs e-mail címed? Az újság szerint már min-

den középiskolában van internet. Ha lenne e-mail címed, hetente küldhetnénk
egymásnak egy-két sort.

Szia, Kati, szeretettel üdvözlök mindenkit
Eszter

  

Levél Takácsné Kovácsházi Zelmához
Leuven, 1999. június 13.

Édes Zelma néni!
Mire leraktam a telefont, már rájöttem, hol a hiba ebben a „bérletet a jókedvhez
és nyugalmas boldogsághoz”-ötletben. Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak
menni. Négy esetbõl háromszor azt gondolom: legyünk csak hálásak minden-
féle mélységeinkért, fekete kútjainkért, mert nélkülük nem lenne honnan friss
vízhez jutnunk. Minden igazán izgalmas és jó dolog, amit csinálunk, kapcsolat-
ban van ezekkel a kutakkal. Azért, mindeme bölcsesség mellett kb. minden ne-
gyedik esetben Nemes Nagy Ágnessel értek egyet:

Hogy a csak-jó se hal, se hús?
én nem vagyok manicheus:
az örök üdvösséget én
nem unnám.

És sajna a pokoljárás közben nemigen lehet egyidejûleg tudni, hogy itt csak ven-
dég az ember egy fontos megtapasztalás erejéig.

Ez egyfajta alternatív olvasata ugyanannak, amit Zelma néni írt: „ki miben
tudós, abban vétkes”. Egy vallásosabb nyelven kb. úgy hangzana mindez, hogy
Isten a gyengeségünket és esendõségünket használja fel, vagy abból építkezik…
– de hát mit magyarázom én ezt itt? Nem tudom, végeredményben hogy van a
fontossági sorrend, az eredmények igazolják-e a köztes küszködést és üresség-
érzetet, vagy a szomorúság, a reménytelenségérzet írja fölül, teszi igaztalanná a
jót, ami megszületik. Azért talán mégis az elõbbi tûnik logikusnak, nem? Mert
van néhány nagy példa – elsõdlegesen a gyerekszülés, Jézus maga, néha még a
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szerelem – ahol kétségbevonhatatlan, hogy a világra érkezett jó több, mint a szü-
lési fájdalmak.

Persze, ez is egy olyan gondolatsor, amit az ember ereje idején tud megfogalmaz-
ni. Ha nagyon szomorú, akkor inkább úgy tûnik, hogy egy kétséges, keserves
életet adunk annak, aki megszületik, hogy Jézus minden igazsága sem volt elegen-
dõ, hogy az egyháza legalább egy kicsit jobb legyen, mint a világ többi része…

Tutorom bölcs javaslatára elkezdtem egy márki kérdéspárral, Mk 8,27kk-val
konkrétan foglalkozni. (Iszonyú bosszantó, úgy tûnik, még mindig kilométe-
rekre vagyok az értésétõl.) Amit most próbálok megfogalmazni vele kapcsolat-
ban, az éppen az, hogy hogyan íródik újra minden történet minden újabb hoz-
záadódó elemben, az ember 8,29-ben még úgy érti, hogy a bétsaidai vak törté-
nete a megértés e két fázisáról szól, a tömeg véleményérõl és Péterérõl, aztán
úgy alakul a történet, hogy Péter hitvallása sem tûnik többnek, mint a vak elsõ
látása: emberek mint járkáló fák. És Péter tényleg bukástól bukásig tántorog a
történet folytatásában, kudarc az egész, de azért az evangélium egésze meg mégis
azt sugallja, hogy érdemes volt kiküzdenie magából ezt a választ, vagy érdemes
volt Jézusnak megkérdezni õt, mert azért csak neki szól külön is az üzenet a
legvégén, hogy Jézus Galileában várja õt.

Szívesen leírnám százszor is, hogy én aztán a Zelma néni életének, az elért és
gondolt dolgoknak, a „lelkes híveknek” a felével is nagyon elégedett lennék, hogy
kívülrõl nehéz olyan életet elképzelni, amit ennyire megérte volna végigcsinál-
ni, mint a Zelma néni eddigi élete – de az emberen az ilyen külsõ igazolások azért
annyira nem segítenek. De, hogy újabb márki párhuzamot hozzak, az ember
életének ez a nyitottsága, ez a nagyobbra várása, ez olyan, mint Márk befejezése.
(Bizonyos értelemben Lukács is kifejezi ugyanezt, illetve egy megint más meg-
oldásban János is, de azért Márknál a legizgalmasabb.) Nincs benne megjelenés-
történet, ami némelyeket arra indít, hogy valamiféle heroikus pesszimizmust
olvassanak ki belõle, és benne is van ez mindenképpen, de azért erõsebb az
imperatívusz, hogy folytassa az ember a történetet, haladja meg az egészet, ami
le lett írva, és legyen valami olyan hírnök, mint az ifjú a sírnál. (Lehet, hogy ezt
már elmondtam korábban Zelma néninek, nem emlékszem pontosan. Az a
nehéz, hogy nem lehet radikálisan többet kibújtatni a szövegbõl, mint amit
mindenki már régen tud, de azért valamit mégis érez ott az ember, csakhogy
ennek a világrahozása, az nagyon finom és közben nagyon küzdelmes nyelvi
feladat lenne. S nem tudom, hogy elég jó vagyok-e erre a finomságra és csatára.)
No de az életünk is olyasféle dolog, mint az evangéliumok, lehet lezárt, ami-
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lyennek Máté tûnik nekem mostanság, hogy már csak egy pár kis missziói pa-
rancs kiadása van hátra, meg ilyenek, vagy lehet ilyen Márk jellegû, ahol az ember
ott áll a jelennel, és még mindig nem tudja, hogy hõsiesen viselt szomorúságról
szól-e akkor a dolog, vagy a nagy csoda éppen most jön.

A stratégiákról: biztos, hogy Zelma néninek nagyobb a gyakorlata, szélesebb
az eszköztára, mint nekem. De azért listáznék néhány fontosabb jelszót és cselt,
amit én szoktam alkalmazni.

Elõször is: Mer itt valaki valamit szólni az ellen, hogy én heverészek és olva-
sok? Vagy csokoládét eszem? Nem érdemlem meg bõségesen? Kinek van kifo-
gása? Elmehet a fenébe, de nagyon! – azaz: helyes egy kis kivetítéssel rendes
haraggá fordítani az autoagressziót. Van is, akire nyugodtan haragudhatok, tel-
jes joggal, és akkor nem megy minden saját számlámra. Azt hiszem, ha dühö-
sebb emberré tudnék válni, boldogabb emberré is lennék. Sõt, valószínûleg még
felebarátaimnak is jobb lenne úgy.

Másodszor: Emelt fõ. Egészen komolyan, a testtartás, az rengeteget számít.
Például arra kell gondolni, hogy üdítõ, friss vízben gyalogol az ember, és ma-
gasra emeli a fejét, hogy jól átjárja a testét a víz. Vagy arra, hogy az Isten éppen
nem olyan, mint számos felebarátunk, Isten nem játszik bûntudatosdit velünk,
nem kell kucorognunk a társaságában, hanem felegyenesedhetünk végre. Ezt
nem azért írom, mintha én találtam volna fel a teológiában, hanem mert szerin-
tem jó, vidámító kép, ami segít a dolgokon.

Harmadszor: A bûntudatosdi ellen az is jó, hogy az ember nagyobb csaták
részesének tudja magát. Szerintem Luther is így csinálta bizonyos értelemben:
megvoltak a maga bûntudatos küszködései, és ezeket egy nagyobb küzdelem, a
buta bûntudatokból hasznot húzó, fegyvert kovácsoló kollégái elleni harc részévé
alakította. Én elég gyakran kielemzem, hogy hogyan formálta pillanatnyi szo-
morúságomat egy szexista, elnyomó stb. világ, és akkor már nem csak magam
miatt, hanem a világ minden elnyomottja iránti szolidaritásból sem adhatom át
magamat a depressziónak.

Negyedszer: test-beszélgetés. Ezt sok könyvben lehet olvasni, és sok variációja
van, szerintem Anthony de Mellótól a Test és lélek imájában találhatók a leg-
jobb gyakorlatok. Úgy tervezem, hogy majd mire egészen öreg leszek, efféle gya-
korlatoknak hála megtanulok figyelni magamra, és a nyolcvanéves testemmel már
igazán méltón, szeretetteljesen leszek egy. Azért jó dolog a testtel és a tünetek-
kel való beszélgetés szerintem, mert az ember így azt érezheti, hogy nem buta,
idõrabló stb. betegségekkel vacakol, hanem tanul valami lényegeset. Így jobban
jelen lehet lenni a betegségben, és ez valahogy a gyógyuláshoz is szükséges.
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Ötödször: jó kis olvasmányok. Például amikor Lázár Ervinnél megszöknek a
szomorúság elõl Mikkamakkával. Ez lehet, hogy az én specialitásom: nagyon
szeretem a meséket, és egy csomó gyerekkönyvet folyton újraolvasok. Meg néha
krimiket is. Szóval olyan könyveket, amikben van egy alapvetõ irányultság, va-
lami jó rend a világban, s ez megbomlik ugyan – enélkül nem lenne mese –, de
a végére helyreáll, sõt kiteljesedik. Ezt a kiszámítható, megbízható ritmust, ezt
én nagyon szeretem, és egyre kevésbé is érzem cikinek, hogy igénybe veszem
az életemhez.

No, mennyi mindent összeszedtem, s még nem is teljes a lista! Amint látha-
tó, nem egészen új nekem a problémakör. De jól is esett a leltározás, és most
gyorsan elmentem ezt a levelet a gépembe, hogy adott esetben elõkereshessem.
Rászorulok én majd még önnön okos kis szavaimra!

Amit a gondoskodhatnékról írt Zelma néni, az tényleg úgy van. Azt nem tu-
dom, hogy elég jó vagyok-e a célra, illetve folyton úgy érzem, hogy nem, de az
biztos, hogy úgy érzem rendjénvalónak a világot, ha Zelma nénivel kedvesen
törõdve van. Ha ez nem hangzik túl patetikusan, akkor arról van szó, hogy az
ember a szüleirõl, beleértve egynémely lelkibb szülõt is, mégiscsak szeretne
rendesen gondoskodni, ha tudja is, hogy ehhez nem elég bölcs, és nem is lesz
az sose. – Hiába, túl patetikusan hangzik, és félõ, hogy nem is fogom tudni ér-
telmesebben megfogalmazni.

Ezer köszönet a könyvért! Iszonyúan élvezem, hogy csak úgy, minden nyelvi
szenvedés nélkül megértek egy szöveget! És milyen jó! Azért még végig kell
gondolnom, hogy igaza van-e. Esetleg meg is vitatom itt egypár emberrel. Azu-
tán majd referálok.

Amint a levelemben ez ismételten bebizonyosodott, tele vagyok Márkkal. Ez
nagyon jó dolog! Abszolút luxus, mindent ezen keresztül értek, nem kell kizök-
kennem, így az egész életemet beszövõ dologgá lesz lassan. De azért majd egyéb
dolgaimról is mesélek egyszer. Vicces itt, ebben a katolikus világban.

Ezermillió üdvözlet, édes Zelma néni!
Sok puszi, és minden jó és szép, amit lehet így levélben küldeni.

Eszter

Ui.: Legjobb lenne, ha augusztusban vagy szeptemberben jönne Zelma néni,
akkor laza élet lesz itt, nyári szünet, de azért tele könyvtár. Kb. 30 000 Ft a busz-
jegy oda-vissza, ez még nem olyan vészes luxuskiadás. Vidám lenne. E.
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Levél Cserháti Sándorhoz
Leuven, 2000. április

Tisztelt Professzor Úr, kedves Sándor bácsi!
Lassan itt az ideje a doktori programra való jelentkezésnek, és én rákényszerü-
lök, hogy levélben beszéljem meg Sándor bácsival, hogyan is nézzen ki a témám.
Eredetileg azt reméltem, hogy hazamegyek még a határidõ elõtt, és ha már a
karácsonyi találkánk nem jöhetett létre, most el tudom mondani személyesen a
Professzor Úrnak, hogy merre haladtam az elmúlt másfél évben. Jobban sze-
rettem volna így. Szóban az ember könnyedebb, írásban mindig olyan nagyké-
pûsködõnek érzem magam. Az ember leírja, hogy „Kutatási terv”, meg „Továb-
bi tudományos elképzeléseim”, mintha olyan nagyon pontosan tudná, hogy
merre viszi végül a kutatás, és mi lesz az eredménye, ha elkezd átgondolni egy
problémakört, ami éppen csak körvonalazódni látszik.

Elõször is, valamicskét az életem alakulásáról: teljesen meggyógyultam, rend-
ben vagyok (eltekintve attól, hogy egy gyógyszert szednem kell most már, amíg
élek). Dunaharasztira (ha még az egyházi információáramlás nem vitte volna meg
a hírt) nem választottak meg – úgy tûnik, nem is tudják, akarnak-e lelkészt, fõ-
állásút-e vagy félállásút, stb. Ez tulajdonképpen megkönnyebbülés most nekem.
A doktori meg egy ilyen problémás kis gyülekezet együtt valószínûleg túl sok
lett volna. (Mert a doktorira mindenképpen jelentkezni akartam, ezt bele is ír-
tam minden pályázatomba.) Szeretnék végre egyszer nem túlterhelt és agyon-
hajszolt lenni. (Persze ki tudja, ki tudok-e bújni a bõrömbõl – munka, az vala-
hogy mindig több kínálkozik az ember körül, mint amennyit el lehet végezni,
és én nem vagyok nagyon jó a feladatok elhárításában.) A gyülekezeti munka
igazán fontos része az életemnek, de úgy gondolom, ráérek visszatérni hozzá két-
három év múlva.

Ezzel kapcsolatban szeretném is kérdezni Sándor bácsitól, hogy ha felvenné-
nek a doktori programba, az vajon mennyi munkát jelentene, és milyen jellegû
munkákat? Tehát mennyi hallgatókkal kapcsolatos feladat, mennyi órára járás és
szakirodalom-olvasás, mennyi kutatásra fordítandó idõ? Ezt nem lustaságból
kérdezem, sõt. Ahogy többet és többet tanulok, mind jobban szeretnék végre
tanítani, meg hallgatókkal foglalkozni. (Van itt néhány 4–5. éves hallgató, akik-
nek szoktam segíteni a tézisükkel kapcsolatban – hát ezt borzasztóan élvezem.
És tanítani is szeretnék – világéletemben nagyon élveztem tanítani.) Azért kér-
dezem, hogy jobban eltervezhessem az életemet. Ha írom a kutatási tervet, ab-
ban gondolkodjam, hogy a doktori témám kidolgozásán heti 5 napot dolgoznék,
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vagy abban, hogy kettõt? Ígérkezzem el különféle konferenciákon részt venni,
vagy inkább nézzem meg elõbb, hogy festene az életem doktoranduszként? (Na,
ez nagyképûen hangzik. Úgy értem, konferenciákon részt venni, mint egysze-
rû kis egérke hallgató, vagy esetleg egy húszperces felolvasást tartani valami szek-
cióban, ha nagyon ügyes vagyok.) Mit gondol Sanci bácsi, mennyi idõbe kerül
doktorandusznak lenni?

Ha nagy szerencsém van, közbejöhet még valami, ami a jövõ évemet elég
mozgalmassá teheti. Jelentkeztem a Central European University „Gender and
culture” képzésére. Ez egy egyéves kiegészítõ képzés, egy jó barátom gond nél-
kül csinálta a történelem PhD-je mellett, úgyhogy ha felvennének, valószínû-
leg nekem se lenne nagyon problémás. (Persze óriási a túljelentkezés, úgyhogy
ez nem fenyeget túlságosan.) Nagyon jó lenne még valamit tanulni, fõleg kul-
turális antropológiát, gender studies-t. Meg persze jó lenne egy kis szociológiát,
irodalomelméletet, judaicát is. Ahogy nézem az újszövetségi tudományok ala-
kulását, ezek egyre fontosabbakká válnak.

Most a kutatási terveimrõl: még tavaly vagy tavalyelõtt átadtam Professzor
Úrnak egy kutatási tervet. Nem tudom, megvan-e még, úgyhogy egy variánsát
elküldöm ezzel a levéllel együtt. Az ott megfogalmazott hipotézisek eddig véd-
hetõ álláspontnak bizonyultak – bár az „evangélium alapstruktúráját” illetõen
finomodott az elképzelésem. (Nem a kérdések fontosságában bizonytalanodtam
el, hanem abban, hogy lehet-e és érdemes-e egy strukturális fõvonalat mint „a
fõvonalat” megjelölni. Lehet, hogy bele kell nyugodnom: az evangéliumnak több
különbözõ, legitim, a teljes struktúrát értelmezõ megközelítése lehetséges.) A
hipotézisek most a következõképpen néznek ki:
1. A Márk evangéliumában feltûnõen sûrûn elõforduló interrogatívumok kulcs-

fontosságúak az evangélium alapstruktúrájának megértésében.
2. Valamennyi, Márknál hangsúlyos teológiai probléma megfogalmazásra kerül

e kérdéseken keresztül.
3. Márk elsõdlegesen a kérdéseken keresztül teremti meg kapcsolatát hallgató-

ságával.
4. A kérdések ilyen (2–3. állítás) használata speciális antropológiai és szóteriológiai

szemléletet feltételez.
5. Az evangélium egésze inkább kérdõ, mint állító jellegû; úgy szembesíti a hall-

gatót központi mondanivalójával, mint kérdéssel.
6. Ez a szemlélet, melyet így a nyelvi és irodalmi-retorikai megoldások alapján

az evangélium sajátjának mondhatunk, lehetõvé teszi, hogy következtetéseket
fogalmazzunk meg a mögötte álló teológiai antropológiai szemléletre nézve is.
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7. Ez a szemlélet összhangban van az evangélium direktebb megfogalmazásai-
ban is képviselt teológiával.
(...)
Lassan lejár a leuveni tartózkodásom, készítem a mérleget. Azt hiszem, na-

gyon megérte. Rengeteget, tényleg rengeteget tanultam, minden vonatkozásban.
Amit még nem tudom, hogy sikerült-e elérni, az bizonyos mértékû betörés a
biblikus tudomány nemzetközi világába, publikációkkal és effélékkel. Nagyon
igyekszem, hogy publikálható írásokat produkáljak – talán egy-két dolog sike-
rül is, mielõtt hazautaznék. De azt hiszem, mégis jobb, ha megvárom a mérleg-
készítéssel a hazautazást. Ahogy hozzáláttam, elfogott a honvágy.

Sok szeretettel küldi üdvözletét
Eszter

  

Levél a Deák téri Evangélikus Egyházközség
Elnökségének

Tisztelt Elnökség!
A Huszár Gál könyvesboltban találtam rá Dr. Ádám Sándor „Európa bûne –
ahogy elbántak a magyarokkal” c. könyvére. Beleolvasva olyan részletekkel ta-
lálkoztam, melyek egyházunk és gyülekezetünk szellemiségével éles ellentétben
állnak. Meggyõzõdésem, hogy ez a könyv nem kerülhetett volna a Huszár Gál
polcára, ha a gyülekezet vezetése ismerné tartalmát. Néhány idézet:

137. oldal, a magyar cigányokról, s ha jól értem, a kisebbségek parlamenti
képviseletének témájáról írva:

„Ilyenkor jut eszünkbe Szabó Dezsõ félszáz évnél is régebbi kifakadása: »Ó,
Európa antantjai! Adjátok vissza sürgõsen legalább erdeinket, hogy legyen elég
fánk fölkötni ezeket a piszkos kis férgeket!«”

155. oldal, a zsidóságról:
„Ha lelki rokonai ilyen gátlástalanul, egyre arcátlanabbul viselkednek Izrael-

ben, akkor miért csodálkoznak azon, hogy 2001 február végén napok alatt 6 millió
iraki önkéntes jelentkezett harcolni ellenük a végsõ gyõzelemig? Közöttük az
összetartás világszerte példamutatóan erõs. Így 2001. szeptember 11-én a New
York-i Világkereskedelmi Központ 110 emeletes ikertornyait ért galád terrortá-
madás napján – amikor ott mintegy 7 ezer ártatlan ember vesztette életét – négy-
ezer zsidó nem ment be dolgozni ezekbe az épületekbe.”
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Számos hasonló szellemû szakasz található még például a 141–142., 146., 152–
153. oldalakon. Ezek a gondolatok semmiképpen sem férnek össze a jézusi örök-
séggel, sõt meggyõzõdésem, hogy ezen szövegrészek közül több kimeríti a – hazai
büntetõjog által is szankcionált – közösség elleni izgatás fogalmát is.

A Huszár Gál könyvesbolt szememben gyülekezetünk egyik büszkesége. He-
lyes, hogy gazdag és sokszínû választékkal szolgálja sokszínû evangélikusságun-
kat és a könyvszeretõ embereket. Mindazonáltal vannak olyan gondolatok, me-
lyeket nem szabad egy evangélikus könyvesbolt hitelesítõ pecsétjével ellátni. Mint
a gyülekezet felelõs tagja kérem ezért a gyülekezet elnökségét, tegye meg a meg-
felelõ lépéseket, hogy könyvesboltunkban ilyen irodalom ne jelenhessen meg,
biztassa és segítse a bolt dolgozóit az evangélium szellemében történõ kritikus
válogatásra a nekik eladásra felkínált kiadványok között.

Erõs vár a mi Istenünk!

Budapest, 2002. február 17.*
Andorka Eszter

  

Fraternetes levelek**
2002. május 12–17.

Kedves Fraternetesek!
Végre egyszer leírom, mit gondolok a különbözõ szexuális orientációkról. Tu-
dom, hogy ez további konfrontációt eredményez, de talán itt az ideje, hogy, ha
kemény viták formájában is, de témává legyen mindez az egyházunkban. Re-
mélem, ha vitatkozunk is, meg tudunk maradni az ügy komolyságához méltó
jó és emberi hangnál.

Én bizony sok homo- és biszexuálissal találkoztam, többnyire keresztény hí-
võkkel, sõt evangélikus teológusokkal, hála a bielefeldi tanulmányi ösztöndíjam-
nak. Volt köztük, aki igazi jó barátommá lett. Ismertem olyat, akirõl még a szü-
lei sem tudták, hogy homoszexuális, és olyat, aki a homoszexualitását nyíltan
vállalva élt együtt hûségben a szerelmével. Ott voltam, amikor egy barátnõm egy

  * A gyülekezet igazgató lelkésze és a könyvesbolt vezetõje a könyvet a levél kézhezvétele után, azzal egyetértve
eltávolíttatta a könyvesboltból. (A szerk.)

** A FraterNet evangélikus elektronikus levelezõlista. Az itt idézet szöveget Andorka Eszternek a „homo-
szexualitás és egyház” vitához kapcsolódó négy levelébõl és válaszlevelébõl szerkesztettük egybe.
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homoszexuálisok által szervezett istentisztelet keretében „elõbújt”, vagyis elõ-
ször vállalta nyilvánosan az identitását. Próbáltam ezeket a számomra is nagyon
új és felkavaró impulzusokat valamiképpen intellektuálisan és teológiailag hely-
retenni, elég sokat olvastam a kérdésrõl, és ott a Kirchliche Hochschulén fel-
vettem egy, a homoszexualitással foglalkozó interdiszciplináris kurzust is.

Vita céljából a következõ, véleményemet rögzítõ tételeket szeretném fra-
ternetünk virtuális kapuira szögezni:

1. A Szentírás sehol sem ítéli el egyenrangú emberek kölcsönös szereteten
alapuló homoszexuális kapcsolatát. (Tekintve, hogy abban a korban és társadal-
mi körben ez a lehetõség körülbelül ismeretlen volt.)

2. A valódi szeretni tudás minden esetben Istentõl kapott ajándék. (Ezért, egy
korábbi hozzászóló szavaival: „A Megváltó új életet ad. Egy alkoholistának, egy
kleptománnak, egy cigánynak stb. és egy melegnek is.” Azonban az alkoholistát
és a kleptománt Krisztus szabadító ereje arra segíti, hogy ne igyon vagy lopjon
többé. A cigány cigány voltát, vagy a homoszexuális homoszexualitását nem törli
el, hanem elfogadni, és hálával vállalni segíti.)

3. Nekünk, akik az Õ követésére szegõdtünk, ebben a munkájában is részt
kell vállalnunk. A jelen magyar társadalmában, domináns kultúrájában a homo-
szexuális ember olyannyira elnyomott, hogy szinte nincs is. Egy ama legkiseb-
bek közül. Félõ, hogy a mi minden elnyomottal szolidáris Urunk egy napon azt
mondja majd valamennyiünknek: „Homoszexuális voltam, és csak súlyosbítot-
tátok a szenvedésemet.” Kínos percek lesznek, én mondom.

4. Újszövetségi értelemben a házasság alapja és elsõdleges célja a kölcsönös
szeretetkapcsolat, egymás segítése és támogatása hûségben, nem pedig a bioló-
giai reprodukció lehetõsége. (Ezért esketünk meg szûk értelemben vett házas-
életre, vagy gyermekáldásra képtelen párokat is.) Ergo: ha következetesek len-
nénk, megáldanánk azt, amit Isten egybeköt – egynemûek vagy különnemûek
közt egyformán.

A terminológiáról pedig: a nyelv szépen leképezi a témát körülvevõ társadal-
mi elõítéleteket. A „homoszexuális” (és a „heteroszexuális”) szó szélsõségesen
technikai, mintha a dolog középpontjában a szexus lenne. A „meleg”-be pedig
gyakran elfelejtik beleérteni a leszbikusokat, pedig õk is léteznek. Sok érintett
viszont pozitíve vállalja a „buzi” megnevezést is. Nekünk, „heteróknak” talán
az elsõ két megoldást helyes variálni.

[…]
XY megjegyzéseire válaszolva írom:
„ad 1.: Hogy pontosan mit is értesz azalatt, hogy a Biblia nem ítéli el az egyenrangú
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emberek közti kölcsönös szereteten alapuló homoszexuális kapcsolatot, nem egészen értem.
… Egyébként pedig az, hogy nem ítéli el, borzasztóan messze van attól, hogy támogatja,
tehát ennél azért alaposabb indoklást várok. (Sok dolog van, amit a Biblia explicite nem
ítél el: tán a sztriptízt sem.)”

Nem, valóban nem ítéli el sehol a Biblia a sztriptízt. Ha a sztriptízhez ránéz-
vést legközelebb esõ viselkedésmódokat keressük, talán Dávid tánca (2Sám 6)
és Heródiás lánya (Mk 6,14–29par) juthat eszünkbe. Nem hiszem, hogy ez se-
gítene a jelenséggel kapcsolatos véleményünk kialakításában. Ahhoz, hogy az
ember mégis biblikus álláspontot alakíthasson ki, meg kell értenünk, mi a sztrip-
tíz, mi a szociális funkciója, milyen hatással van a nézõkre és milyennel a sztrip-
tízt táncoló nõkre. Ezután megvizsgálhatjuk a Szentírást: mit mond az emberi
testrõl, az emberi méltóságról, s arról, hogy valaki egy másik embert a pénze
fejében tárggyá alacsonyítson.

Ugyanez a helyzet a homoszexuális partnerkapcsolatokkal. A Szentírás egyes
könyvei tudtak homoszexuális kultikus prostitúcióról, és elítélték azt. Valószí-
nûleg tudtak arról a gyakorlatról is, hogy gyõztes hadseregek megerõszakolták
a foglyul ejtett ellenséges katonákat, mintegy bizonyítandó: az illetõk „nem fér-
fiak”. Nem meglepõ, hogy Isten igéje ezt sem támogatja. A Corpus Paulinumban
többször találkozunk „fiúszexre”, pederasztiára vonatkozó elítélõ szavakkal, il-
letve a férfiak közti homoszexuális érintkezés (leszbikusokról valószínûleg nincs
szó) tilalmával. Ez azonban egy olyan kontextusban hangzik el, ahol a szexuális
aktus uralmat és alárendeltséget fejezett ki, s a férfiak közti kapcsolatok is elsõd-
legesen a fiatal rabszolgák szexuális kizsákmányolásáról szóltak. A fiatal keresz-
ténység által leginkább megérintett alsó középosztály és legszegényebbek szá-
mára a férfiak közti szexuális aktus a szegény fiúkat elcsábító vagy rabszolgákat
ágyba vivõ hatalmasokat jelentette.

Amint látod, mindez nem visz közelebb a mai homoszexuális párok dolgá-
hoz, mint Dávid tánca a sztriptízhez. Ezért gondolom, hogy a szeretetkapcsolat
értelme, biblikus megítélése lehet az igazi kiindulópont az egynemûek szerel-
mének biblikus értelmezésében.

„ad 2.: Áll-e az a tézis, hogy a homoszexuális úgy nem tehet arról, hogy homoszexuá-
lis, mint ahogy a cigány (vagy bármely más etnikum) sem tehet a származásáról? Ha igen,
akkor bizonyítékot kérek.”

Tudomásom szerint a homoszexuálisok egy részénél kimutatható a genetikus
determináció. Ehhez azonban csak az érdeklõdõ laikus szintjén értek.

„ad. 3.: Urunk szolidáris az elnyomottakkal, de nem azért, mert az elnyomottnak fel-
tétlenül igaza van. Hanem a Saját igazságosságáért.”

LEVELEK
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Talán nem lenne ez rossz kiindulópont. Legyünk szolidárisak a homoszexuá-
lisokkal elnyomatásukban, kirekesztettségükben. Figyeljünk oda rájuk, hallgas-
suk meg õket, ismerjük meg az életüket. Aztán kiderül, tudjuk-e továbbra is
gyanús/félelmetes/erkölcstelen lényeknek látni õket.

„ad 4.: Vázolnád a szexuális preferenciákkal kapcsolatos elõítéletektõl mentes egyház-
víziódat? Milyenek lennének a mindennapok?”

Egy olyan társadalomban, ahol a homoszexuálisoknak ellenségességgel, kire-
kesztéssel kell szembenézniük, a keresztény egyháznak olyan helynek kell len-
nie, ahol barátságos, elfogadó, szabad légkört találhatnak és aktív szolidaritást.
Ennek következménye és kifejezõdése az egynemû párok megáldása és a homo-
szexualitásukat vállaló lelkészek szolgálata. Ez, szerintem, valamennyiünknek jó
lenne, többféle tapasztalat és létforma találkozna, nem lennének olyan élesek a
nemek közti határok, barátságosabb lenne az egész.

[…]
Sokféle hozzászólás érkezett négy tételemhez, s igazán nagyon jólesett a kö-

zös hang, amit megtalálni látszunk a kérdéskörben. Látok bizonyos átfedéseket
az érveitek között, úgyhogy megpróbálok érvcsoportokra reagálni, az én eredeti
tételeim sorrendjében: 1. Tiltó igék? 2. Mi a homoszexualitás? Létezhet-e egyen-
rangú homoszexuális szeretetkapcsolat? 4. Mi a házasság célja? Házasságnak
tekinthetõ-e egy olyan kapcsolat, melyben a biológiai reprodukció eleve kizárt?

1. „Tiltó igék”: Többen is megfogalmaztátok, hogy Lev 18, Lev 20 és Róm 1
túl egyértelmûen ír a homoszexuális aktusról ahhoz, hogy ezt bármiféle kölcsö-
nös szeretet, egyenrangúság, szabad elhatározás felülírhatná. Az idézett három
szövegrész általánosan fogalmaz, beleesik a leghûségesebb, legszeretetteljesebb
homoszexuális szerelmespár is. Van-e jogunk arra, hogy ezeket kivegyük a sza-
bály hatálya alól azon az alapon, hogy az egykori szerzõk spektrumából hiány-
zott ez a fajta kapcsolat? Szerintem nem ez az elsõ eset, hogy ilyet teszünk. Azt
is olvassuk, hogy „sebet sebért, fogat fogért”. (Ex 21,25. Na jó, Máténál Jézus
mást mond, de ez most egy példa.) Ha szó szerint követnénk az utasítást, elég
rossz soruk lenne a sebészeknek és fogorvosoknak, nem? Mi azonban tudjuk,
hogy a Szentírás „nem erre értette.” Úgyhogy nem is vonatkoztatjuk rájuk a meg-
felelõ igéket. Nos, a homoszexuális erõszaknak, prostitúciónak, kizsákmányo-
lásnak szerintem annyi köze van a homoszexuális párkapcsolathoz, mint a kése-
lésnek a gyógyító mûtéthez. Szintén megmondom, engem egy nem kifejezetten
szakmai szempont gyõz meg arról, hogy ezek az igehelyek nem vonatkoztatan-
dóak minden egynemû szexuális aktusra. Én a kilencvenes évek elején találkoz-
tam elõször közelrõl a homoszexualitással mint jelenséggel, mégpedig javítóin-
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tézetekben. Izzadság-, félelem- és erõszakszagú, ocsmány dolog volt. Erõsebb
fiúk hatalmi helyzetük kifejezéseként, a megalázás szándékával tettek „köcsög-
gé” gyengébbeket. Az egészrõl beszélni is alig bírtak a közvetlen áldozatok vagy
a tehetetlen tanúk. Ha engem akkor valaki megkérdez, lehet, hogy azt mondom,
ami Pálnál és Leviticusban áll: férfiak egymás közt, az valami undorító, bûnös,
elvetemült dolog. Aztán Németországban találkoztam emberekkel, akik egy-
szerûen csak szerelmesek voltak. Úgy, ahogy az velem is elõfordul. Tulajdon-
képpen én is utólag pontosítottam, mi az, ami undorított a javítóintézeti erõ-
szakban. Ezért hiszem el azt, hogy ha Pál valami idõutazásnak hála, találkozott
volna barátaimmal, Franzzal és Martinnal, õ is másképp írta volna a római le-
velet. Gen 1,27-rõl már írtam. Gen 2,24: igen, ez egyértelmûen a házasság ere-
detérõl szóló igerész. De egy olyan világban, ahol nincs nyílt, emberi homosze-
xuális párkapcsolat, elég meglepõ lenne, ha bárki is teológiai problémává tenné
annak eredetét.

2. Mi a homoszexualitás? Létezhet-e egyenrangú homoszexuális szeretetkap-
csolat?

Egyrészt, a homoszexualitás biztosan több mint szexuális energiáink leveze-
tésének egy formája. Én legalábbis nem szeretném, ha valaki így definiálná a
heteroszexualitást. Én nem csak energiákat akarok levezetni ellenkezõ nemûe-
ken, hanem beleszeretek egy férfiba, és arra vágyom, hogy vele oszthassam meg
az egész életemet. Úgy vannak vele a homo fiúk is. Amit XY felvetett, az – sze-
rintem – nagyon fontos dolog, talán itt van a homofóbia gyökere is. A világunk-
ban a szexuális aktusnak nagyon sok köze van a hatalomhoz és leigázáshoz. Lásd
például a nyelvben: magáévá tesz, megszerez, megnyom, megejt, megbecstele-
nít, megb... Az utóbbi szónak az átvitt értelmû jelentései (kib…, leb..., ráb... stb.)
is csupa nagyon agresszív dolgot jelentenek. Továbbá: közösül, szexel – brrr, tiszta
technikai. Alig van normális szó a dologra: egymáséi lettek, szeretkeztek, sze-
relmeskedtek. Nagyon erõs elképzelés a kultúránkban, hogy a szeretkezõ férfi
valahogyan uralmat nyer a nõ fölött. Ha egy lány megy az utcán, nem egy férfi
néz rá ilyen szemmel, az uralom vágyával. Igazad van, perverz kultúra ez. (Ez-
zel szemben Pál álláspontja 1Kor 7,4 részben olvasható.) Nem csoda, ha erre
egyetlen férfi sem vágyik; senki se akarja, hogy legálisan nézhessék így az õ fe-
nekét is. De ez nem a szeretkezés hogyanjától függ. Fizikailag a heteroszexuálisok
szeretkezése sem szimmetrikus, sõt. (A leszbikusoké még a leginkább.) Ez attól
függ, hogy bölcs, sõt Isten igéjén tájékozódó társadalomkritikus gondolkodás és
kölcsönös szeretet, odafigyelés útján lassan kivonjuk magunkat a kultúránk dik-
tálta sztereotípiák alól.

LEVELEK
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4. A házasság célja.
A termékenység és adás valóban minden emberi élet és minden emberi kap-

csolat célja. Egy szerelem, család, barátság, gyülekezet, ami csak befelé jó, nem
igazán jó, nem Istentõl való. De sokféle formája van a termékenységnek és adás-
nak. Az állatok többsége csak a saját utódainak ad önzetlenül. Az embervoltnak
különleges lehetõsége, hogy olyan sokféleképpen lehetünk termékenyek. Isme-
rek olyan mozgássérült házaspárt, akik sohasem szeretkezhettek a szó szoros
értelmében, de nem gondolom, hogy ettõl a házasságukon ne lehetne az Isten
áldása, és ne lehetne gyümölcsözõ a kettejük szeretete. És sok az olyan házas-
pár, akiknek fizikailag nem lehet gyerekük, de mégis termékeny az életközös-
ségük.

Az elsõ keresztények olyan világban éltek, ahol a fizikai termékenység jelen-
tette az életben való örökös részesedést és a halál fölötti gyõzelmet, egy társada-
lomban, ahol egy párnak gyalázat (Lk 1,25) volt a meddõség. Az elsõ kereszté-
nyek ezzel szemben azt vallották, a halált Krisztus halála és feltámadása gyõzte
le, mi pedig ezáltal részesedünk az életben. Ezért, bár minden kortárs csoport-
nál több méltóságot láttak a gyerekek életében, nem tekintették szégyennek vagy
mindenáron elkerülendõnek a gyermektelenséget sem. (Ld. a válásról mondot-
takat: sehol sem szerepel kivételként a meddõség, pedig ez minden akkori kul-
túrában automatikus válóok volt.)

Mindezek miatt azt gondolom, hogy egy homoszexuális pár közös életére is
kimondhatjuk Isten megtermékenyítõ áldását.

Szeretettel:
Eszter
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Eszter koporsója, 2003. március 14.



Eszter egyszer egy beszélgetésben azt mondta Judit nõvérének, hogy vidám temetést szeret-
ne. 2003. március 14-én olyan megrendültek voltunk a Farkasréti temetõben, hogy a szer-
tartás nem lehetett vidám, de erõ és melegség volt benne. A fenyõdeszka koporsót, amely olyan
volt, mint egy egyszerû láda, ismerõs asztalos készítette. Kék pácolás után a család tagjai és
Esztus fogadott fiai festették ki. A szemfedõ egy erdélyi szõttes lett, feje alá egy nagymamája
által azsúrozott régi párna került. Ezekre a részletekre jó visszagondolni. A család a rava-
talozóban lezárta a koporsót. A szabadban álló ravatalnál Szabóné Mátrai Marianna
prédikált, a liturgiát Cselovszky Ferenc vezette. Esett a hó. A koporsót a családtagok és a
barátok vitték a sírig. A sírnál a gyerekkori barát, Kézdy Péter és a leuveni csoporttárs,
Lawrence Nchekwube Nwankwo mondták az elbocsátást. Eszter sírjára az apácai gyüle-
kezet által küldött kopjafa került. Azoknak a kopjafáját festik pirosra, akik fiatalon hal-
nak meg.



A Deák téri templomban ültünk. Kedd este volt. Énekeltünk, emlékeket idéz-
tünk fel. Végül fényképeket néztünk. Az utolsón Eszter háttal ült a kamerának.
A válla fölött nézett vissza. Nevetett. Azóta sok fényképet láttam róla. Régieket
és újakat. Nagyon jókat is. De az a visszanézõ nevetõs nem megy ki a fejembõl.

Isten igéjét abból a bibliai könyvbõl olvasom, amelyrõl Andorka Eszter a dok-
tori disszertációját írta. Hallgassa meg a gyászoló gyülekezet a Márk evangéliu-
ma 10. fejezetében följegyzett történet néhány mondatát.

Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva elõtte azt kérdezte
tõle: „Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így szólt hozzá: […]
„Tudod a parancsolatokat: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne
károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” Az pedig ezt mondta neki: „Mester, mind-
ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva.” Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta
neki: „Egy valami hiányzik még belõled: menj, add el, amid van, akkor kincsed lesz a
mennyben; azután jöjj, és kövess engem.” A válasz miatt elborult az ember arca, és szo-
morúan távozott, mert nagy vagyona volt.

2003. március 14.
Farkasrét

Igehirdetés Andorka Eszter temetésén

Nevelõotthonos tábor, Csákvár, 2001
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Gyászoló Gyülekezet, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Jézus megkedvelt egy fiatalembert, és valami nem szokványosat kért tõle. Az a
fiatalember azonban csak a leckét tudta. Azt fel is mondta rögtön, mint valami
szorgalmas diák: igen, megtartottam, gyermekkorom óta. De megriadt attól, ami
túl van a leckén. Ami kívül esik a szabványon. Ami ésszerûtlen. Amire nyugod-
tan lehet azt mondani, hogy túlzás. Add el a vagyonodat – micsoda túlzás! Min-
dent föltenni a felismert igazságra – micsoda meggondolatlan kockázatvállalás!
Leckét megtanulni, leckét fölmondani, igen – de van-e értelme annak, ami nem
fér a szabványba?

Egy különleges, világoskékre pácolt koporsót állunk körül. Ez a koporsó gyö-
nyörûen ki van festve. Akik Eszter családjához tartoztak, kicsik és nagyok, azok
festették ki, szívvel, virággal, mackóval, nappal, szépséges egyedi figurákkal.
Gyakorlott kézzel vagy ügyetlenül. Olyan is volt köztük, aki azért tanult most
rajzolni, hogy õ is fessen a koporsóra.

Andorka Eszter is megkérdezte valamikor a Názáretit: mit tegyek, hogy üd-
vözüljek? Mi az az életforma, az a pálya, amit nekem szántál, amin járva boldog
lehetek, önmagam lehetek a földi életben, és ami felõl majd megkérdezel en-
gem odaát? Nem a lecke felmondását kapta feleletül. Messze nem fért a szab-
ványba, amit feleletül kapott. Kaphatott-e mást? Aligha. Hiszen azt hozta a gén-
jeiben, azt hallotta a családi történetekben, azt látta apja-anyja életében, hogy az
ember felelõs azért, hogy harmóniában legyenek a szavai és a tettei; a gondolatai
és a cselekedetei. Hogy aki erõs, az lehet erõvé a gyengék számára. Akinek hangja
és szava van, az lehet a némák és szótlanok hangja. Akinek teremtõ ereje van, az

Szabóné Mátrai Marianna a ravatalnál
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jövõt teremthet olyanok számára, akik kiszolgáltatottan, iránytû nélkül bolyon-
ganak a világban. Hogy amit tudok, azt megtaníthatom másoknak. Amit látok,
azt megmutathatom másoknak. Stabil, mások felé forduló értékrendet hozott
otthonról.

És valami hasonlót sugallt a Deák tér, ami lelki közegévé vált. Amolyan idilli
vasárnapok: apa a két lányával a templomban. Felnõttek istentiszteleten, gyere-
kek gybk-n, és utána cukrászda… Az a Deák téri szellemiség egyszerre közvetí-
tette a magas színvonalú, gondolkodó keresztyén hitet és a megélt közösséget.
Táborokat, kirándulásokat, apácai testvérgyülekezetet, együtt töltött szabadidõt,
életre szóló barátságokat. És azt az igényt, hogy erõs közösség csak érett, hordo-
zóképes, terhet vállaló tagokból alakulhat ki.

S egy szempillantás alatt az Evangélikus Hittudományi Egyetemen vagyunk,
amelynek nemcsak hallgatója és doktorandusza, hanem igazi, nagy teológus ígé-
rete is volt. És ugyanakkor a MEVISZ Bárkában, mozgássérültek, gyermekott-
honban nevelkedett fiatalok között – és a szabvány megint kicsi, megint idegen
a formája, megint nem lehet beleférni. Eszternek vannak fiai és álmai, megállás
nélküli táborai, a szó szoros értelmében nyitott ajtaja – és talán kifogyhatatlan,
kimeríthetetlen energiája, fantáziája, fizikai és akaratereje.

A nem leckét mondó, szabványba nem férõ emberek nem könnyû emberek.
És nem problémamentesek. Nem olyanok, hogy mindenki szereti õket. Nincs
körülöttük pedáns rend. Folyton akarnak valamit. Soha nem nyugszanak. Ide-
gesítik a környezetüket. Öntörvényûek. Szabad, autonóm személyiségek. Az
utakat szeretik végigjárni. Nem állnak meg ott, ahol általában meg szoktak... Nem
férnek a szabványba. Ráadásul nagyon tudják, hogy mit akarnak – és egyszerre
százfélét akarnak. Küzdenek érte – egyszerre százféléért. És közben ütköznek.
A lassúakkal, a leckét felmondókkal, a konvencionális úton járókkal.

Hogyne ütköznének! Hiszen ki bírja elviselni azt a keménységet és hajthatat-
lanságot, ami azokat az embereket jellemzi, akik mindenüket, egész vagyonu-
kat ráállították arra az útra, amelyet a követés útjaként felismertek. Normális hét-
köznapokon kit nem idegesít egy összeázott, penészes Nestle (egy görög Újszö-
vetség), amely a beázott sátorból kerül elõ, s amire azért van szükség, mert a
nevelõotthonos gyerekek nomád táborában igényesen kell felkészülni a reggeli
áhítatra…

Akik nemcsak a leckét mondják föl Jézusnak, hanem igennel válaszolnak a
Názáreti nem szokványos felszólítására is, azok nem könnyû emberek. És per-
sze nem biztosították be szerény, polgári jövõjüket sem. Mert ha valaki Jézus
nyomában jár – radikálisan és következetesen –, akkor nemcsak, sõt elsõsorban
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388 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

nem tananyagként és teológiaként találkozik a kereszttel. Semmiféle birtokvi-
szonyban vagy jelzõs szerkezetben nem találkozik a kereszttel, hanem csak an-
nak kézzelfogható, halálos valóságával. Mert létezik kereszt – különféle gram-
matikai és bölcseleti keretekbe állítva, s ez meglehetõsen népszerû; és létezik
kereszt a maga csupasz valóságával – és az nem fér bele semmiféle keretbe.

Lelöki magáról a szabványos válaszokat is:
 a bulvársajtó stílusú, szenzációhajhász megemlékezést is;
 a kispolgári sopánkodást is, amely rögtön kész a tanulsággal: ajtó és ablak azért

van, hogy legyen mire rácsot szerelni;
 a hangos szavakat sohasem vállaló, de a szív mélyén jól megférõ hûvös távol-

ságtartást is, hogy „válogasd meg, milyen körökben mozogsz”.
 S a szabványba nem férõ kereszt lelöki magáról azokat a lelkes próbálkozáso-

kat is, amelyek biztonságos távolságból, gyanakodva figyelik életében, és hõs
mártírként pajzsra emelik halálában.
Mert a kereszt mellett – ha az nem dekoráció, hanem valóság – csak nagy

csöndben lehet megállni. Megrendült csöndben, üres kézzel, mert itt nincs helye
emberi ambícióknak. Evangélikus ambícióknak sem. Van viszont helye minden
vigaszt és támaszt keresõ szemnek és kéznek.
 Azoknak, akiknek üres maradt az életük.
 Azoknak, akik Jézusban azt ismerték fel, hogy szeretettel gyõzni lehet a rossz

fölött, s most úgy látszik, vereséget szenvedtek.
 Azoknak, akik hiába próbálták védeni, nem tudták megmenteni.
 Azoknak, akik a szó fizikai és szellemi értelmében támaszukat vesztették.

Gyászolók a ravatalnál
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 És azoknak, akiknek az idegeire ment az energiájával és a nyüzsgésével, s most
nehezen tudnak mit kezdeni korábbi érzéseikkel.
Mindannyiunknak helye van a kereszt mellett. Mert jól meg kell nézni. A

kereszt húsvét óta üres. Most is üres. Akinek a teste rajta volt, az harmadnap úgy
köszöntötte tanítványait, hogy békesség nektek! Ezért a kereszt körül megrendült,
de nem lehorgasztott fejû emberek állnak. Síró, de nem vereséget szenvedett
emberek. Küszködõ, de nem kiábrándult emberek. Gyászoló, de nem remény-
telen emberek.

Márk evangéliumában egy kedves, szimpatikus fiatalember lehorgasztott fej-
jel, szomorúan elkullog Jézus mellõl. Aki pedig vállalni tudta a rászabott utat, az
távozóban, a válla fölött visszanéz ránk, és mosolyog.

Szabóné Mátrai Marianna
  

Búcsúztatók
2003. február 21.

Kedves Judit néni!
Néhány gondolatot szeretnék megosztani Esztusról, amit vele – szemérembõl
vagy más okból – soha nem beszéltünk meg.

Négy nap elmúlt már, de még mindig egészen hihetetlen és abszurd, ami
történt, mert annyira felfoghatatlan, hogy ez az örökké tervezõ, jövõbe nézõ,
bizakodó, kedves ember egyszer csak nincs. Esztus élete maga volt az önzetlen

TEMETÉS
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Szeretet. Másokért odaszánt, krisztusi élet. Õ aztán igazán komolyan vette az
írástudók felelõsségét. Sokan gondoljuk ezt így, és nem csak utólag, hanem éle-
tében is, persze ilyesmirõl az ember nem beszélget, meg hát õ úgyis csak neve-
tett volna az egészen.

És õt most elvesztettük. Óriási veszteség, ha egy ilyen elme, egy ilyen lény nincs
többé velünk; nem csak a családnak és barátoknak, de a teológiának és az egy-
háznak is. Zseniális tervei voltak, az apácai népfõiskolától a Bárka-házig, melyek-
nek õ volt a lelke, a mozgatója. Beállította a szintet az egyház missziós szolgála-
tával kapcsolatban; aki követni akarja, nem lesz könnyû dolga.

Nem tudom, mi az Isten célja ezzel, miért kellett, hogy megtörténjen. Nem
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tudom, hogy van-e egyáltalán bármiféle cél, vagy csak egyszerûen megtörténik.
Foglalkozik-e egyáltalán az Isten ezzel; miért tette ezt velünk? Végre van egy
embere, aki neki szánja a teljes életét, mire õ elveszi tõlünk, és ráadásul így. Vagy
Esztus túl jó volt hozzánk? Nem tudom.

Az emberiség kezdettõl fogva mítoszokat teremt magának, hogy legyenek
hõsei, akikre felnézhet, akikkel azonosulhat. Számomra hétfõ óta Esztus most
kicsit ilyen mitikus hõs lett; népmesei figura, aki a Jó és a Gonosz harcában most
látszólag elbukott, de a történetnek koránt sincs vége… Õ mindig töretlenül,
nagyon mélyen hitt abban, hogy a szeretet erejével a beteg lélek gyógyítható, és
ezek a sebzett életû srácok is átformálhatók.

TEMETÉS
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Olyan soha nem lehetek, mint õ, mert nem vagyok Kiválasztott. De õrzöm
magamban, és viszem tovább a jelet, amit belém vésett.

Az õ utolsó percei valószínûleg elképzelhetetlenek élõ ember számára. Még-
is valahogy biztos vagyok benne, az lehetett az utolsó gondolat, ami átfutott az
agyán: Uram, bocsásd meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik…

Köszönöm az Úristennek, hogy ismerhettem õt, és köszönöm mindazt a jót,
amit rajta keresztül adott az embereknek. Sokan vagyunk, akik visszük tovább a
Jelet…

Szabó Cili
  

Eszter, nagyon nehéz lesz nem hosszan beszélni, mert olyan gazdag személyi-
ség és olyan különleges vagy.

Azért is szólalok meg ma, mert a családom többi három tagjával együtt több
mint 30 éve kötõdünk az Andorka családhoz. Rudi, a papád, egyszer azt mondta
szüleinknek, hogy ha valami baj történne velük, örökbe fogadná testvéremet és
engem. Ezért most sajnos azt mondhatom, hogy egy testvért vesztettünk el.

Kiskorunkban, Eszter, te voltál az „olvasó”, még õrzöm azt a fényképet, amin
fürdõnadrágban ülsz sarokülésben a balatoni kertben, és olvasol. Mamám arra
emlékszik, hogy a fán olvasol. Akkor mi barátnõk voltunk, jóban voltunk. Volt
az Andorka Eszter és a Karády Eszter.

Utána is követtem életed nagy vonalait, bár kevesebbet találkoztunk, már nem
nyaraltunk együtt a Balatonon, mint kiskorunkban. Mi külföldön éltünk. Tu-

Családtagok és barátok viszik a koporsót
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dom, hogy mindent, amit tanultál, csináltál, azt nagyon jól csináltad, tehetség-
gel, igényesen, nagy energiával.

Ez év január 1-én, sok év után ismét személyesen találkoztunk, a mamádnál
ebédeltünk: nagyon jó volt. Úgy szerettem, ahogy megszólaltál, vitatkoztál, egy
kicsit pimasz is voltál. Meghatódtam, amikor Judit mutatta, milyen karácsonyi
ajándékot kapott tõled: kis madarakat, amiket te festettél. A finomságuk, ami a
tiéd is, megfogott. Annyira szimpatikus voltál számomra, hogy meghívtalak
ebédelni, hogy folytatódjon a kapcsolatunk. Jöttél, az is nagyon jó volt; ebéd után
órákig nem mentél el, mert láttad, hogy valami szöveg megírása szorongással tölt
el engem, és ajánlottad, hogy ott maradsz, amíg be nem fejezem; megnyugtatott
az ottléted. Pedig nem kértem tõled segítséget. Két héttel késõbb nálad vacsoráz-
tunk, felfedeztem a könyvekkel teli, nagyon hangulatos lakásodat. Annyira jól
éreztem magam veled ezen a három alkalmon, úgy éreztem, újra virágozni fog
a régi barátságunk. Mondtad, hogy elmész Dél-Afrikába egy konferenciára (ami-
rõl tudom, hogy nagyon jól sikerült). Tudtam, hogy jelentkezni fogunk utána.

Most azért fáj nagyon, hogy nem találkozhatunk többé, és nagyon nehezen
fogom fel, mert a «kezdet» után nem történhet meg az, hogy máris «vége».

Sajnos a pár héttel ezelõtti Deák téri megemlékezésen tudtam meg, hogy ren-
geteg terved a kezdetén tartott, illetve még az elõkészítésnél, a kezdés elõtti fá-
zisban, például a Bárka-ház.

Ami segít, az az, hogy tudom, hogy jók voltak az utolsó hónapjaid, életednek
jó szakaszában voltál.

Eszter, nagyon megszerettelek, most még jobban szeretlek.
Bármilyen fájdalmas ezt kimondani, tudom, hogy ha visszajönnél, nem kér-
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néd, hogy nagyon haragudjunk arra, aki ezt tette veled, mert õ nagyon szeren-
csétlen.

Karády Eszter
  

Az elmúlt héten felmentem Eszter teológiánkon lévõ tetõtéri szobájába. Belép-
tem abba a szobába, amelyben õ is dolgozott, amelyen otthagyta kézjegyét: a
meleg színû képeket, a takarókat a foteleken, apró kis dolgokat itt-ott és a jegy-
zeteit… Még mindig érezni lehetett az örömmel és erõvel telt élet jeleit – mindez
szomorú és vigasztaló is volt egyben.

Eszter sok erõt adott másoknak. Bátorította a hallgatókat arra, hogy a nem
mindig könnyû teológiai pályán érdemes tovább haladni. Példát mutatott arra
is, hogyan lehet nõként lelkészi és tudós munkát végezni. Nagy odaadással se-
gítette a tanulmányi rendszer reformját, gyakran mások helyett is sok munkát
vállalt magára. Sokszor nem is tudtunk lépést tartani az õ munkatempójával,
ötleteivel és energiájával. Az összes ráháruló munka mellett már dolgozott jö-
võbeni tervein: többek között az éppen létrejött, a monoteista vallások és kultú-
rák kutatására alakult Goldziher Intézet keretében vállalt témákkal kapcsolatban
és az MTA-EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport tagjaként egy le-
hetséges könyvprojekten.

A doktori iskola kurzusain Eszter volt az, aki bármilyen témával kapcsolatban
a megfelelõ impulzusokat tudta adni bárkinek. Gyors felfogóképessége és nagy
olvasottsága által pótolhatatlan beszélgetõpartnerré vált mindannyiunk számá-
ra. Eszter olyan témáról írta dolgozatát, amely néha meghökkentett, mivel nem

Családtagok a sír körül
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lehetett azonnal tudni, mirõl is van szó: kérdések Márk evangéliumában. Felis-
merte, hogy a Márk evangéliumában elhangzó kérdések nem csupán arra valók,
hogy egyszerûen feleleteket adjanak rájuk. Az evangélista inkább stilisztikai esz-
közként használja azokat, segítségükkel fontos témákra hívja fel az olvasók fi-
gyelmét, és a kérdések részben már válaszok is azáltal, hogy feltesszük õket.
Másrészt az evangélista ezen kérdéseken keresztül vonja be az olvasót a megér-
tés terébe, és indítja el a válasz megtalálása felé. Eszter disszertációja befejezet-
len maradt, ami nagy veszteség a teológiatudomány számára. Csak örülhetünk
annak, hogy elõtanulmányként 2001-ben 75 oldalas cikke jelent meg a Studia
Biblica Athanasiana címû folyóirat hasábjain.

Eszter vidámsága és nem mindig konvencionális stílusa sok frissességet ho-
zott egyetemünk mindennapjaiba. Provokált és motivált bennünket arra, hogy
a Krisztusról szóló örömhírt mai nyelven és közérthetõen szólaltassuk meg. Nagy
tekintélye volt – gyakran hallottam a hallgatóktól: „Esztus mondta, hogy…”
Látták és érezték Eszter igényességét. Saját tapasztalataim és a közösen tartott
szemináriumok alapján is tudom, hogy mennyire fontos volt számára az alapos
tudományos felkészültség. A teológia életszerûségét kreatív módszerekkel is
megpróbálta kifejteni, azzal az igénnyel, hogy a teológia „életre való teológia
legyen”.

Nagyon hiányzik, de velünk marad mindabban, amit tõle kaptunk. Hála le-
gyen Istennek azért, hogy Eszter útitársunk lehetett.

Jutta Hausmann
  

Jutta Hausmann búcsúzik a sírnál
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Leuven, 2003. március

Gyászmise Andorka Eszterért
nagyböjt elsõ vasárnapján

Ma nagyböjt elsõ vasárnapja van, és mi Andorka Esztert gyászoljuk. Eszter ma-
gyar lutheránus lelkész volt, a Leuveni Katolikus Egyetem Teológiai Karának
ösztöndíjasa, aki ittléte alatt több alkalommal járt ebben a gyülekezetben. Feb-
ruár 16-án meggyilkolták a lakásán, Budapesten.

A nagyböjti idõszak alkalmas arra, hogy elmélkedjünk egyfelõl a gonosz rej-
télyérõl, a szenvedésrõl, a fájdalomról és a halálról, másfelõl az élet misztériu-
máról is, a reményrõl, a megváltásról és a feltámadásról. A gonosz létezésének
bizonyítékai itt vannak körülöttünk – ebben a pillanatban is a bizonytalanság, a
háború, az erõszak és a gyûlölet sûrû felhõje gomolyog szerte a világban. Ártat-
lan embereket ölnek meg nap mint nap. Ezekrõl a tragédiákról folyamatosan
értesülhetünk a CNN, a BBC és a többi hírközlõ csatorna közvetítésével. Egé-
szen más azonban, ha olyan valaki esik a gonosz áldozatául, aki közel áll hoz-
zánk. A múlt hónapban „a gonosz hatalma” (emberi nézõpontból így látjuk)
elérte Andorka Esztert, aki sok szálon kötõdött ide: a teológiai kar ösztöndíjasa
volt, a Magyar Kollégium, a Women Study Group, a Felszabadítási Teológia
Fóruma és az ICEL tagja, és többször megfordult gyülekezetünkben is. Most
összegyûltünk, hogy kinyilvánítsuk hitünket és reményünket abban, hogy az Élet,
a Jó és Isten diadalmaskodik a gonosz felett. Hisszük, hogy Eszter, bár elragad-

Lawrence Nchekwube Nwankwo megáldja a sírt
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ták tõlünk ebben a halandó életben, tovább él Istennel és azokban, akik meg-
osztották vele életüket és szeretetüket rövid, ám intenzív földi léte során.

Megtiszteltetésnek éreztem a felkérést, hogy Eszter életérõl gyülekezetünk-
nek beszéljek. Eszter története számomra Jézus tanítványának története, mai
környezetben elmondva és újraélve. Olyan valaki volt, akinek embersége, a ke-
resztény hittel való viszonya és elkötelezettsége próbára tette és gazdagította éle-
temet az elmúlt három évben, amíg ismerhettem õt. Osita Onah, gyülekezetünk
tagja, így emlékezett rá:

Eszter, csodálatos voltál életedben, és tragikus a halálod. Sok-sok lelket megvidámítot-
tál. Bölcsességednek felcsillanó fényénél sok ember értett meg valami újat; beírtad magad a
szívükbe, és õk soha többé nem lesznek ugyanazok, mint elõzõleg voltak. Bátorságod, gyen-
geségeid és erõd rengeteg embert megérintett. Sokan csak akkor ismerték ezt fel, mikor már
elmentél. Miféle gonosz erõ volt képes arra, hogy lesújtson egy ilyen drága, kedves lélekre?
Egy lélekre, aki gyermeki ártatlansággal nézett a világra. Hogy mivé válhattál volna, azt
sosem fogjuk megtudni, de az örökséged tovább fog élni. Hibáid és sérülékenységed tettek
ilyen jellegzetessé, és az a csodálatos adományod, hogy akivel csak találkoztál, az különle-
gesnek érezte magát. Úgy tûnik nekem, hogy Isten tudta, hogy nem lehet ott mindenütt
személyesen, és ezért teremtett olyan embereket, mint te. Azoknak, akik személyesen is-
mertek, örökké hiányozni fogsz; azok, akik sose találkoztak veled, szerencsések, mert nem
kell arra gondolniuk, azt elképzelniük és tudniuk, hogy elmentél.

Eszter életének inspirációja az a meggyõzõdés volt, hogy minden keresztény
prófétaságra hivatott. Errõl szól utolsó megjelent prédikációja: Prófétává lenni –
gondolatok Ézsaiás 40, 1–11 soraihoz.

Szüksége volna a prófétai szóra a mi világunknak is. Hiszem ezt nem csak azért, mert
tanuljuk és tanítjuk, hogy a prófétai szolgálat az egyház küldetésének része, de mert érzem
magamban is, hogy vágyakozom arra a tiszta és erõteljes, reménnyel teli hangra, amivel
Deutero-Ézsaiás fordult az övéihez. Hiszem, hogy Isten prófétai küldetést bíz ránk is, mai
embereire, hiszem, hogy feladatunk van.

Mégis, az ember ritkán érzi magában a próféták erejét. Szorong a feladat nagyságát érezve,
halványnak és erõtlennek érzi a lelkében megképzõdõ szavakat. Érezzük a késztetést, a
küldést, de a kockázat megriaszt, a belsõ bizonytalanságaink megbénítanak. Hogyan nyújtja
ki a kezét Isten a szánk megnyílására?

Egy próféta elsõképpen is szenvedélyes odaadással szereti a rá bízott népet. Ez közös
valamennyiüknél: ha ostorozzák Izraelt, ha biztatják, mindig ugyanaz a szerelmes aggo-
dalom mozgatja õket. Maguk elõtt látják Isten népét, s Isten szemével nézik azt. Nemcsak
a látható, minden fórumon megjelenõ, hangját hallató részét veszik észre a népnek, hanem
azt is, akire csak az ÚR ügyel, a gyengéket, a peremre szorult, elfelejtett kicsinyeket is. Az
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erõ, ami mozgatja õket, Isten részvétébõl táplálkozik: „láttam népem nyomorúságát”, és
„meghallottam az özvegyek és árvák kiáltását”.

Újra meg újra ez tehet, ez tesz prófétává bennünket: ha látjuk, egészen közelrõl, a ránk
bízott emberek sorsát, köztük is különösen azokét, akikre nem figyel más, akiket nem hallgat
meg más. Ha az õ ínségük beszûrõdik a mi imádságainkba, a mi gondolkodásunkba, a mi
beszélgetéseinkbe, az olvasmányaink megválasztásába, mindenbe, ha a kiszolgáltatott
emberek fájdalma átvérzi a mindennapjainkat, akkor válunk alkalmassá, hogy prófétái
legyünk Istenünknek.

Itt, ebben a körben persze mindenki tudja, milyen könnyû szép prédikáció-
kat írni. Eszterben azonban éppen az volt a rendkívüli, hogy azt írta le, ahogyan
élt, és élni próbált. Egy 2002. december 21-én kelt levelében így ír:

Nehéz reggelem volt, mind lelkileg, mind fizikailag. Egy roma fiút látogattam meg a
börtönben, és ez mindig nyomasztó. Szegény fiú, és szegény többiek! Egy asszonnyal együtt
vártam, aki most jött be elõször a férjéhez. Egy kis gyerekkel volt, és láttam, hogy terhes,
talán hét hónapos terhes. Nyilvánvaló volt, hogy nincs pénze, mégis mindent elhozott, amit
csak meg tudott szerezni a férjének. Egy órát vártunk abban a rettenetes hidegben. El tu-
dom képzelni, hogy terhesen, amikor az embernek gyakrabban kell vécére mennie, milyen
szörnyû lehetett az a hosszú várakozás. Borzasztó világ!

Utána vásárolni mentem. Holnap a fiaim jönnek hozzám karácsonyi ebédre. Brrr! Még
mindig érzem a csontjaimban a reggeli hideget.

Esztert megindította ennek az asszonynak a férje iránti szeretete és törõdése,
és helyzetének nehézsége, ahogy terhesen egy órát kellett a hidegben várnia.

Ez év januárjában Dél-Afrikában volt, egy konferencián. Az elõadásának ez a
címet adta: Stigmák – a feltámadott Úr sebei és a mozgássérültség bélyege. Az elõadás
szövegében így ír: „A mozgássérültek kirekesztettségének három fõ forrása van: az épí-
tészeti akadályok, az iskolai szegregáció és a normalitás kulturális mítosza.” A konferen-
ciáról ezt írta 2003. január 27-én:

Csodálatos azt érezni, ahogy tanulok, egyre csak tanulok, mint száraz szivacs iszom az
új tudást. Ráadásul ez a legjobbfajta tudás, amit elsajátíthatok – tudás a szegényekrõl és a
szegényekért (nagyon széles, bibliai értelemben). Annyira jól érzem most magam!

Ezeket a sorokat olyan ember írta, aki szereti a tudást, különösen azt a fajtáját
a tudásnak, amely elkötelezett a szegények iránt (nagyon széles, bibliai értelem-
ben). Esztert ez az elkötelezettség vitte a konferenciára. Egy társával otthont ala-
pított Budapesten mozgássérültek számára. Jelenleg egy embernek viselik gond-
ját, és szeretnék kiterjeszteni ezt több ember számára is.

2003. február 4-én írt levelében Eszter mint a béke követe szólal meg:
Nagyon, nagyon szomorú vagyok a miatt a háborúpárti levél miatt, amelyet az európai
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miniszterelnökök írtak alá, köztük a magyar is. Mindkét világháborúban a rossz oldalon
álltunk, és úgy látszik, most is rosszul választunk. Nem gondolom, hogy világháború fe-
nyeget. De bizonyos, hogy az egész világra kiterjed majd a háborús feszültség, és Magyar-
ország ebben a helyzetben a háborúcsinálók, praktikusan a gyilkosok oldalára állt. Nagyon
készülök a 15-i nagy béketüntetésre. (Remélem, a háború nem fog addig kitörni.)

Ezeket a levélrészleteket azért olvastam fel nektek, mert ott lobog bennük a
tûz, az az elkötelezettség és szenvedély, amely Eszter életét táplálta. E miatt az
emberek, különösen a kicsinyek és kirekesztettek iránti elkötelezettség miatt
hagyott fel matematikai tanulmányaival, és fordult a teológia felé. A teológia
ugyanis Eszter számára nem csupán alapos kutatómunkát és tanulmányok írá-
sát jelentette, hanem Isten szeretetének megtestesítését is, és az isteni szeretet
megosztását másokkal, különösen legkisebb testvéreinkkel. Mint ahogyan ma-
gában foglalta az utcai tüntetéseket is egy alternatív, a környezettel harmóniá-
ban lévõ életmódért, amelyet Isten Országának víziója inspirált.

Az elsõ, fent idézett levélrészletben Eszter elmondja, hogyan látogatott meg
egy roma fiút a börtönben. (Talán Kovács Zsolt atya mesélhetne nekünk egy-
szer a magyar cigányság helyzetérõl.) Eszternek régóta volt kapcsolata a romák-
kal. Három roma fiú „büszke mostoha mamája” volt, ahogy õ mondta. Egy ne-
velõotthonban ismerte meg õket, innen vitt 19 éves korától nyaranta gyereke-
ket a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség táboraiba. Egyszer mesélt nekem
errõl, hogy a nevelõotthonokból tizennyolc éves korukban kikerülnek a gyere-
kek. Nincs családjuk, akikhez mehetnének, nincs semmiféle gyakorlatuk, hogy
hogyan kell magukról gondoskodni, és egy olyan társadalomban találják magu-
kat, amely a romákkal szemben gyanakvó, nemegyszer ellenséges. Ezek a gye-
rekek szinte arra vannak ítéltetve, hogy a bûncselekményeknek és az erõszak-
nak ugyanabba a körforgásába kerüljenek, amely korábban elpusztította vagy
börtönbe juttatta szüleiket. Eszter úgy döntött, hogy nevelõszülõje lesz három,
intézetbõl már kikerült fiúnak, hogy biztonságos hátteret, hallgató fület, meleg
szívet és pénzt biztosítson számukra. Hogy gondoskodni tudjon róluk, alkalmi
munkákat vállalt, például kórházakban dolgozott, miközben intenzíven folytat-
ta teológiai tanulmányait is.

Eszter utolsó nyilvános szereplése a február 15-i béketüntetés volt. Másnap
meggyilkolták a lakásában. A rendõrség szerint a gyilkos kábítószer hatása alatt
állt, és semmilyen indítékot nem tudott megnevezni beismerõ vallomásában.

Eszter élettörténetének egységessége megdöbbent és lenyûgöz minket. Arról
beszél, hogy minden keresztény legyen próféta, ami számára egyet jelentett az-
zal, hogy szeretetünket és életünket, erõnket és gyengeségeinket megosztjuk a

TEMETÉS
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peremre szorultakkal, a mozgássérültekkel, a kirekesztettekkel, az elhagyatottak-
kal. Radikálisan elkötelezte magát a romák, saját társadalma perifériára szorult
kisebbsége mellett. Híd akart lenni a többségi és a kisebbségi társadalom között,
és persze biztos támasz saját fiai számára. Rendkívüli erõfeszítései sikerrel jár-
tak. Egyik fia családot alapított; a másik ugyancsak talpára állt már, gondoskodik
saját magáról, a harmadik pedig hamarosan meg fogja vetni lábát a világban.

Eszter távolról sem kapott egyöntetû bátorítást, amikor úgy döntött, hogy saját
magából épít hidat a többségi magyar társadalom és a roma közösség közé, és
beengedi ennek tagjait saját személyes életébe azzal, hogy nevelõszülõjük lesz.
A kifogások egy része a cigányokkal szembeni elõítéleteket ismételgette. Mások
pedig azzal érveltek, hogy az ezekkel az állami gondozottakkal való kapcsolatte-
remtés dupla kockázatot rejt magában: egyrészt a roma identitás okozta nehéz-
ségek miatt, másrészt mert ezek a fiúk mint állami gondozottak nem ismerhet-
ték meg a szülõi szeretetet és gondoskodást, így személyiségük csak sérült le-
het. Mindezek a kifogások akár el is bátortalaníthatták volna. Eszter azonban ment
tovább a maga választott útján, és a nevelõszülõség mellett döntött. Egy interjú-
ban, amit 2002. december 30-án adott, ezt mondta: „Kereszténynek lenni ve-
szélyes vállalkozás.” Kereszténynek lenni valóban annyit jelent, mint kockáza-
tosan élni, mert Istenünk az élet és a szeretet istene, aki a keresztség által azt adja
feladatunkul, hogy életünkben jelenítsük meg az õ szeretetét és életét, és osszuk
meg ezt a szeretetet másokkal, legfõképpen legkisebb testvéreinkkel. Ez azt je-
lenti, hogy szemben úszunk az árral, és keressük magunknak a veszélyt. Eszter
számára kereszténynek lenni annyit jelent: prófétának lenni. A prófétáknak pe-
dig soha nem volt könnyû sorsuk, gyakran félreértették és üldözték õket. A mi
Urunkat, Jézust keresztre feszítették, és mi akkor tudjuk a legjobban elevenen
tartani az õ emlékét, ha úgy élünk, ahogyan õ élt, vagyis teljes mértékig mások-
nak szenteljük életünket. Eszter megpróbálta ezt, a halál pedig olyasvalaki kezé-
bõl érte, aki a társadalom nyomorultja volt, és akit a társadalom peremére szo-
rultak iránti elkötelezettsége által ismert meg.

Eszter élete nem más, mint Jézus életének mai környezetben való elbeszélése
és megjelenítése. A mai ószövetségi olvasmányban azt hallottuk, Isten az özön-
víz után megfogadta, nem pusztítja el újra a világot. Az újszövetségi olvasmány-
ban Szent Péter arról beszél, hogy Jézus nem csak az igazakért halt meg, hanem
a bûnösökért is. Jézus azért jött el közénk, hogy jót tegyen, és az Evangéliumot,
a Jó Hírt tanítsa: Isten mindnyájunkat elhív az õ isteni barátságába. Jézus min-
denkit felszólított: éljünk úgy, ahogyan õ élt, és adjuk életünket másokért; hor-
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dozzuk a keresztjét, és kövessük õt. Eszter nagyon pontosan értette ezt, és átad-
ta magát a Szentírás szavainak, azoknak a szavaknak, amelyeket oly forrón szere-
tett, tanulmányozott, tanított és prédikált. Imádkozzunk lelkének nyugalmáért,
imádkozzunk anyjáért, húgáért és nõvéreiért is! Gondoljunk arra a mozgássé-
rült emberre, aki oly sokat adott Eszternek, és aki oly sok szeretetet és figyelmet
kapott tõle cserébe! Gondoljunk fiaira, akik, úgy hallottam, bûnösnek és közve-
tett módon felelõsnek érzik magukat haláláért, mivel tudják, a halál olyasvala-
kin keresztül sújtott le Eszterre, aki velük nõtt fel a nevelõintézetben. Imádkoz-
zunk a világbékéért, a népek és más közösségek közötti jobb megértésért, ami-
ért Eszter olyan szenvedélyesen küzdött. Utolsó nyilvános szereplése ezt az ügyet
szolgálta.

Végül Eszter kedves bibliai versét idézem nektek (Ézsaiás 58,10–11):

„ha kenyeret adsz az éhezõnek,
és jól tartod a nyomorultat,
akkor fölragyog a sötétben világosságod,
és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.

Esztus sírja a Farkasréti temetõben

TEMETÉS
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Az ÚR vezet majd szüntelen,
kopár földön is jól tart téged.
Csontjaidat megerõsíti,
olyan leszel, mint a jól öntözött kert,
mint a forrás, amelybõl nem fogy ki a víz.”

Kedves testvéreim, ma a Szentírásban Jézus megkísértésérõl hallhattunk. Most,
amikor elkezdjük a nagyböjti idõszakot, emlékezzünk arra, hogyan értelmezte
Eszter az evangéliumot: Isten mindannyiunkat arra hív, hogy saját korunk pró-
fétái legyünk, osszuk meg életünket és szeretetünket legkisebb testvéreinkkel.
Így élt Jézus. És csak ha mi is ugyanígy teszünk, akkor fog felragyogni a mi vilá-
gosságunk, és akkor fogunk feltámadni Jézussal. Világítsa meg ez a látomás élet-
utunkat és választásainkat, különösen ebben a nagyböjti idõszakban.

Lawrence Nchekwube Nwankwo
(fordította: Szummer Csaba)



VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Gyerektábor, Makkoshotyka, 2002





Esztert, Julit még a járókájukban ismertem meg, együtt topogtak a rácsok mö-
gött. Tûnõdöm. A jellegzetes, fontos események közül válogatok, amiket együtt
éltünk át.

A hét-nyolc éves Eszterrel és Julival Széplakon nyaralunk, a Balatonban ját-
szunk, azt, hogy egyikünk belefullad a vízbe. Kimentjük, de már halott. Éleszt-
getjük. Mindezt teljes átéléssel és nagy lármával mûveltük. Aztán rákezdtünk és
vég nélkül skandáltuk, énekeltük:

„Gyere hozzám vacsorára,
apró vágott káposztára
bejöhetsz szûvem bátron.”

Távolabbról a felnõttek odaszólnak: „Csöndesebben, gyermekek!” De mi foly-
tatjuk. Aztán valakinek a hangját hallom, kis felháborodással: „Egy felnõtt is van
velük!” (Én olyan 50 év fölött voltam.) De úgy lehetett Eszterrel játszani, hogy
az ember megfeledkezett a külvilágról, megszûnt az idõ számunkra. A Mama
kiáltása is távolról szól, egy nem valós világból: „Gyertek, kész az ebéd!” Vala-
hogy nem jut el a tudatunkig. Ilyen elmerülten lehetett Eszterrel játszani és élni.
De különös, hogy pont a halált játszottuk.

Pár év múlva megint lent vagyunk a Balatonon, esik az esõ, fúj a szél, beszo-
rulunk a házba. Unatkozunk. Azt találják ki, hogy a Mama meg én vagyunk a
nagyságos asszonyok, és õk a kiszolgáló személyzet, szobalány, szakácsnõ. Min-
dent õk csinálnak, bevásárolnak, fõznek, reggel a kávét az ágyunkba hozzák.
Nagyon szellemesen játszanak. Kitalálják, hogy a biciklirõl leszedik a csengõt,
odateszik a kezünkhöz, hogy csak csengetni kelljen. Mi szólunk: „Kérem a kis-
asszonyt”, õk felelnek, hogy „Mit kíván a naccsága?”. Aztán jön a megjátszás, a
személyzet ambivalenciája, egyrészt, hogy rendkívül udvariasak, és „mindent,
ahogy a naccsága kívánja”, aztán kiszólások, kicsit elfordított fejjel. Rengeteget
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nevettünk. Fõztek, úgy, ahogy, néha kitûnõ
dolgokat, néha alig ehetõt, s ment a játék na-
pokon keresztül. Aztán évekig kisasszonynak
szólítottam Esztert, Julit, õk pedig nagyságá-
nak engem. Telefonban: „De jó, hogy tele-
fonál a nagysága, mit kíván?”

Polcz Alaine*

A Zoknis-tündér
Magamban így szólítalak az óta a téli este óta.
Vastag talpú csizmámban toporgok a retten-
tõ hidegben. Egyszer csak jössz. Nyitott ka-
bátod szárnyként lobog, hajadba beletúr a
szél. Mosolyogsz, örülünk egymásnak. Egy
szélroham felkapja vékony, világos szoknyá-
dat, s én rémülten látom, térdzokniban vagy!
Méltatlankodó, szemrehányó, féltõ szóára-

datomat a szokásos – „na de Zsuzsu!” – mondattal vágod el. Mintha az lenne a
megszokott ezen a táján a Földnek, hogy zokniban, kigombolt kabáttal szalad-
gálunk, a jóval fagypont alatti zimankóban.

Belém szakad a dorgáló anyai szó. Igen, igen, felnõtt nõ vagy, a magad útját
járod, már te döntöd el, mit veszel fel – gondolom hátralépve. De te kacagva
utánam nyúlsz, átölelsz. Szõke, arcodba hullott hajadon mint kesze-kusza ágacs-
kákon keresztül nézel rám.

És megcsapott egy régi nyárnak az illata...
Azon a nyáron tündérek voltatok. Hosszú, habos hálóingekbe, lebegõ anya-

gokba öltözve szaladgáltatok, libegtetek, táncoltatok, repültetek átszellemülten.
Ágakból, gallyakból kunyhót is építettünk nektek. Itt uzsonnáztak, énekeltek és
tanácskoztak mindig a tündérek. S jó tündérekhez méltóan vizsgáltátok a fákat,
növényeket, bogarakat. Minden megváltozott körülöttetek. Még a fények is
másként villogtak. Olyan mesébe illõen szépek voltatok!

Egy napon elõvettem a fényképezõgépet, hogy megörökítsem a látványt. Ak-
kor mondtad elõször: „na de Zsuzsu!” S éreztem, valami oda nem illõt tettem.
Tündérország és fényképezõgép! De te rám kacagtál a kunyhó szõkére fakult
ágfala mögül...

* Polcz Alaine visszaemlékezései részletek a Holmi 2004/11. számában „Tesókám, Eszter” címmel megjelent
írásából.

A kétéves Eszter a Hármashatár-hegyen
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Ugyanaz a varázslat akkor és most.
S a tündér, aki magában hordozza a fényt, a meleget, bármit felvehet a téli

estéken. Akár térdzoknit is. Igen, mert õ a Zoknis-tündér.
Csupor Zsuzsa

Virág volt a tenyeredben.
Régen, hétéves voltál akkor. Emlékszel?
Virágot hímeztél bele, piros tulipánt zöld szárral, levéllel. Az iskolában tanulta-
tok varrni, ki akartad próbálni, sikerül-e a tenyeredbe is.

– Nem fájt? – kérdezte az ötéves szomszéd lány, és áhítattal megtapogatta az
öltéseket. Elmagyaráztad nekem, hogy vastag a bõr a tenyéren, és ha a felszínén
ölt az ember, akkor nem érez semmit.

– Igaz – vallottad be végül –, néha mélyebbre szaladt a tû, de ki lehetett bírni.
És én tovább csodáltam a virágot és a bátorságot, hogy ki merted próbálni. Meg

azt is, hogy nem csak egy kis vonalkát hímeztél, hanem egy hatalmas tulipánt!
Anyu felidézte a Tündér-nyarat. Sokáig úgy gondoltam, hogy a gyerekeink-

nek én is ezt szeretném megteremteni. Aztán rájöttem, hogy ezt a gyermek te-
szi (ha hagyják), aki olyan bátor, nem töpreng, hogy felmásszon-e a fára, átvál-
toztassa-e a falevelet manóvá, vagy virágot hímezzen-e a tenyerébe.

És elgondolkodtam, hogy mi, akik már
nem élhetünk a mi Tündérországunkban,
õrzõi lehetünk a gyerekeinkének. Ami nem
tudom, hogy milyen lesz, olyan, mint a mi-
énk: virágkoszorús, áttetszõ-ruhás, indián-
kunyhós, íjjal-lövöldözõs; vagy teljesen
más, az övék lesz, olyan, amilyenné alakíta-
ni akarják.

Amilyenek õk lesznek. Szabadok.
Elkalandoztam a régi idõkbe, Eszter, mert

én akkor ismertelek igazán, és mert szerin-
tem nem változtál igazán azóta. És ez volt a jó.

Eszter, a mi Tündérországunk vadóc tün-
dére.

Virág volt a tenyeredben. Sok virág.

Csupor Ágnes

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Eszter a Bimbó utcai ház kertjében,
1974
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Emlékezni és az emlékezést szóba foglalni
akkor is nehéz, ha túlságosan kevés az em-
lékanyag, de akkor is, ha nagyon sok. Nekem
az utóbbi okozza a nehézséget. Szinte három
évtizednyi folyamatos kapcsolat képei rajza-
nak bennem.

Egyik elsõ emlékem Eszterrõl az, hogy hi-
deg téli vasárnap délelõtt édesapja bekíséri a
gyermekbibliakörös szobába, és lehúzza fe-
jérõl a kötött sapkát. Nedves gyûrûkben
omlik le a haja a nyakába. Reggel uszodában
voltak.

Másik kép a gyermekkorból: esõs novem-
beri kirándulás a gyermekbibliakörös cso-
porttal a Budai-hegyekben. Esztert édesap-
ja vezette. Játék, verseny, sziklamászás után
fáradtan és ázottan várunk a 11-es buszra a

fenti végállomásnál. Eszter elunja a várást, s felmászik a buszmegálló tetejére, s
nevetve lehasal a nedves tetõre pihenni.

Sok év múltán... Eszter már egyetemista, és elhatározta, hogy otthagyja az
ELTE matematikus szakot, ahová maximális pontszámmal vették fel, és felvé-
teli vizsgára jelentkezik a Teológiai Akadémiára. Nem tagadom, hogy megpró-
báltam rábeszélni: fejezze be matematikai tanulmányait. Válaszként szenvedélye-
sen kifejtette, hogy úgy érzi, a teológia az egyetlen tudomány, ami nem szorítja
be az embert egy szakmai területre, hanem onnét látni lehet és átkarolni az Egé-
szet, Mindent. És neki kevesebb nem elég.

Volt, amikor hetente többször, szinte mindennap találkoztunk. „Megbeszél-
tünk”, beszélgettünk, terveket készítettünk – többedmagunkkal – a Deák téri
parókiaépület egyik vagy másik termében, saját szobámban, majd a Teológia fo-
lyosóján, büféjében, tanári tanácskozójában, sokszor az én lakásomon, többször
az övében.

Egy hónapon át Izraelben együtt laktunk s zarándokoltunk. Jeruzsálemben egy
este különbözõ helyrõl érkeztünk szállásunkra. Valahogyan mindketten szomo-
rúan. Eszter elmesélte, hogy veszekedõket-verekedõket látott az óvárosban.
„Miért nem tudnak békésen együtt élni? Hiszen mindegyiküknek szent ez a
hely!” – mondta. Azt csodáltam Eszteren akkor – ezen a mindkettõnk számára
szomorú estén –, hogy nem próbált szabadulni, hanem intenzíven belebocsát-

Téli kirándulás a Mátrában, 1976
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kozott, s engedte magát megkínozni a ténytõl, hogy milyen kiengesztelõdés
nélküli a világ kicsiben és nagyban, hogy nem átölelik, hanem kirekesztik egy-
mást az emberek. Töprengett: Mit kell tennünk? Mit tehetünk? S felismerte, és
meg is tette.

Takácsné Kovácsházi Zelma

A Farkasréti temetõben piros a kopjafa Esztus sírján. Barátságos, meleg színû,
már-már derût sugárzó. Nem szokványos, inkább zavarba ejtõ – esztusos.

Esztust a Deák téri gyermekbibliakörben ismertem meg. Õ gyerek volt, én
majdnem felnõtt, kisegítõ gimnazista. Alaposan felkészültem az aznapra rendelt
bibliai történetbõl, utólag persze csodálom, hogy olyan fiatalon, képzetlen ho-
gyan mertem kiállni a gyerekek elé. Általában jól ment mégis minden, játszot-
tunk, énekeltünk, a gyerekbibliakörösök szépen felelgettek a kérdésekre, meg-
tanultuk a történeteket, valahogyan értelmeztük is azokat. No, ezt az eltervezett
értelmezést Esztus alaposan fel tudta borítani. Inkább berobbant, mint megjött
a két ugra-bugra kislány, Esztus és Juli. Rengeteget tudtak kérdezni, amire nem
tudtam válaszolni. Ráadásul Esztus mindig a legváratlanabb szereplõkkel érzett
együtt, egyszer Káinnal, máskor Tamással. Ha nem beszélt volna olyan szenve-
délyesen, azt gondoltam volna, hogy a bolondját járatja velem.

Hamarosan õ is aktív taggá nõtt fel a Deák téri közösségben. 1984-ben ren-
deztünk elõször nyári nomád tábort. 85-ben én már nem tudtam elutazni a tá-

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Esztus ebédet oszt a Deák téri és az apácai gyerekek közös
táborában, Madarasi-Hargita, 1994
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borozókkal, mert fiam azon a nyáron született. A tábori konyhát Esztus örököl-
te meg tõlem. Bár boldog kismama voltam, nagyon hiányzott a táborozás, ki-
mentünk hát babakocsistul a Déli pályaudvarra, hogy legalább lássuk a hazaér-
kezõ csapatot. „Nagyon hiányoztál, de Esztus sokkal finomabbakat fõzött, mint
te” – köszöntött az elsõ gyerek, és késõbb a többi, meg ifjú társaim is hasonlóan.
„Néha csak estebédet ettünk, de Esztus annyi fantáziával, ötlettel készítette az
ételeket, hogy ez senkit nem zavart.” Engem persze zavart. Esztus 15 éves volt
akkor. Késõbb én is megismerkedtem fõztjeivel, amikbe összes fantáziáját, alko-
tókedvét belefõzte.

1986 körül otthonunkba hívtuk a nálunk kicsit ifjabbakat. KEFIR volt a kör
neve (Keresztyén Fiatalok Ifjúsági Rendezvénye). Nagyokat vitatkoztunk, együtt
olvastuk olyan teológusok írásait, akiket pár évvel korábban Zelma néninél is-
mertünk meg. A beszélgetések akkori világunknak megfelelõen erõs morális
hangsúlyt kaptak. Biztattuk a fiatalokat, hogy jöjjenek velünk szeretetotthonba
betegeket, öregeket látogatni. Esztus ellenállt. Õ olvasni akart akkor, mindig,
mindenfélét. Nagyon értetlenül fogadtuk, Zelma néni intett minket türelemre:
Esztus most más életszakaszban van, hadd tanuljon, nem szabad sürgetni...

Ez az idõ hamar eljött, kevesebb ideje volt a társasági életre, megállíthatatla-
nul futott gyámolítottjai után. Mégis néha eljött havonkénti volt-ifjúságis talál-
kozóinkra, ahol Zelma nénivel ezt-azt, teológiai irodalmat olvasgatunk. Min-
dig meglepett, hogy milyen tájékozott, olvasott. Mikor ért rá ennyit olvasni?
Szenvedéllyel érvelt, kipirulva magyarázott nekünk, arca megszépült ilyenkor.
Ha értetlenkedtünk, dühös lett, vagy csak elszontyolodott. Különösen élénken
emlékszem arra az estére, amikor az iszlámmal próbáltunk ismerkedni. Esztus
váratlanul, készületlenül esett be közénk, de hamarosan ragyogó szemmel so-
rolta az adatokat az iszlám megújulásról, különös tekintettel a nõmozgalmakra.

Tavaly karácsony elõtt a szokásos mézessütésre gyûltünk össze. A hosszú,
unalmas háziasszonyi gyötrelem kellemes baráti együttlétté alakul így, társaság-
ban. Esztus teljes figyelemmel, összpontosítással díszítette a kalácsokat, szórta a
magokat, ragasztotta a mandulát, birssajtot, ahogyan általában rajzolni, alkotni
szokott. Minket is tanítgatott, kiderült, hogy tanfolyamon tanulta a mézesbáb-
készítést is. Közben bakancsot ajánlgatott nekünk: leértékelve vette, nem tudott
ellenállni a darabnak, de sajnos kicsi, hordhatatlan. Remélte, hogy az „Úr külö-
nös kegyelmébõl” valahogy mégis jó lesz – tette hozzá önironikus huncut mo-
sollyal. Nem lett jó. Pedig vidám, piros bakancs volt.

Kézdy Edit
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…kirándultunk. Ránk sötétedett. Elszisszent alólunk az út. Esztus levetette a
bakancsát, mert mezítláb jobban érzi, merre lehet az út…

Vasas-szakadék
A Vasas-szakadéknál kirándultunk, s a szurdok végén van egy kis hasadék-

barlang. Belemásztunk, ameddig tudtunk. Esztus volt a legvékonyabb, õ jutott
a legmélyebbre. De kijönni már nem tudott.

Megszorult.
Húztuk, rángattuk…
Közben eszünkbe jutott Micimackó, meg az is, hogy ki kellene hívni a bar-

langi mentõket.
Egyikünk a luk fenekén segített Esztusnak, míg a másikunk fent pihente ki az

izgalmakat. Aztán cseréltünk.
Egyszer az egyik erõsebb rántásnál egy kevéske bõr lent maradt, de Esztusnak

a döntõ többsége följött.
Emlékem szerint hazaérkezésünkkor nem avattuk be a szülõket az út min-

den apró részletébe…
Tyúklétrán
…kirándultunk. Ránk sötétedett. Volt egy doboz gyufánk, de azt az elsõ adandó

alkalommal beleborítottuk a sárba. A sötétben tapogattuk az utat.

Zsembery Ágoston

„Nõk a Dunáért” tüntetés Nagymaroson, 1989

VISSZAEMLÉKEZÉSEK
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Egyszer együtt mentünk Erdélybe. Ez az erdélyi út meghatározó, fontos volt.
Bosszankodtunk, hogy a brüsszeli emberjogi hivatalba – nem tudom, hogy hív-
ták akkor – nagyon rossz és felületes anyagot juttatnak el, ezért elhatároztuk, hogy
mi hozunk pontos adatokat. Ez a következõképpen ment. Az adatokat, a számokat
Eszter jegyezte meg: hogy melyik faluba hoznak kenyeret, van-e orvosi ellátás,
van-e magyar iskola, nincs, mit tudnak a rendeletekbõl, mi lesz végrehajtva, mi
nem. Én számoltam az út mentén a táblákat és a feliratokat, ilyesmik voltak: „Az
új század fénye – Ceausescu”; „A szabadság országa – Románia”. És így tovább.
Mama pedig – aki vezette az autót, és a legnagyobb gonddal látott el mindket-
tõnket – a relációkra figyelt. Ezt aztán összeállítottuk Pesten, és készítettem róla
egy hosszú jelentést. Amire azt a választ kaptam, hogy az adatokon kívül olyan
színes és megkapó a beszámoló, hogy akár mint élményanyagot, mint útleírást
lehetne közölni. Valóban elképesztõ volt az utunk.

Természetesen vittünk gyógyszereket, ennivalót, és sok minden tilos dolgot,
de a legfontosabbak Eszter Bibliái voltak. Egy nagyobb kenyérnek kivágta a be-
lét, apró Bibliákkal megtöltötte, aztán összeragasztotta, és bekötötte egy szõttes
kendõbe. A Bibliákat ott természetesen szétosztottuk, de hogy ez mennyire ve-
szélyes volt akkor, emlékszem, hogy visszajövet az utolsót egy Várad elõtti falu-
ban a lelkésznek akartuk odaadni, s az megrémült, hogy megállt a kocsink a háza
elõtt. Mikor elmondtuk, hogy mit akarunk, azt mondta: „Tegyék le a küszöbre
a Bibliát, és menjenek gyorsan.”

Néha a Mama, aki mindnyájunkról gondoskodott, szigorú volt, és ha mi va-
lamit nem úgy csináltunk, ahogy kellett, vagy összekevertünk tárgyakat, csoma-
gokat, ránk szólt. Ilyenkor Eszterrel összebújtunk és mondtuk: „Tesóka, a Mama
haragszik, de majd mindjárt elmúlik.” „Tesóka, erre jobban kell vigyázni!” „Te-
sókám, gyere, most egy kicsit csöndben leszünk.” Természetesen ez a szigorú-
ság nem volt nagy, de a Mama tényleg ránk tudott szólni. Ilyenkor összebújtunk.
Így lett Eszter a Tesókám, és ez aztán megmaradt, végig Tesókámnak szólítottuk
egymást.

Ez az út a maga történéseivel, kanyaraival, veszedelmeivel, fordulataival nem
mindennapi volt. Eszter mintha nem érezte volna sem a félelmet, sem a halál-
félelmet. Nem volt tervszerû, de ötletszerûen, csillogóan, ragyogóan dolgozott.
Bárhova mentünk, mindenkivel hangot talált.

Kolozsváron kimentünk az Ószerre. Nagyon szép, régi szõtteseket vettünk.
Eszter is választott, egyetlen dolgot vásárolt magának, illetve kért. Egy kis agyon-
mosott, nagyon egyszerû fehér blúzt. Meg voltam lepve. Minden gazdagság ott
állt elõttünk: hímzett csipkés blúzok, gyönggyel díszített mellények. Hihetetle-
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nül szerény tudott lenni. (Ugyanakkor egy idõ múlva eszébe jutott öltözködni.
Pár év múlva, emlékszem, egy aluljáróban találkoztam vele, és mivel rosszul látok,
néztem, hogy milyen különösen öltözött nõ ez – el is mentem mellette. S akkor
hirtelen rájöttem, hogy Eszter. Megfordultam: „Tesókám!” Õ volt az.)

Ebbõl az alkalomból is nagyon nehezen tudtunk átvergõdni a határon haza-
felé, esett az esõ, 7-8 órát álltunk Ártándon, aztán átmentünk egy másik átkelõ-
helyre, de ott is vártunk és vártunk. Az erõsen bennem maradt, hogy állunk az
esõben, várunk a kocsiban, a lámpaoszlop alatt áll egy nõ, nyári szandálban, egy
szál ruhában teljesen átázva, hangtalanul sír, csorognak a könnyei. Eszter kiszáll,
és hívja: „Szálljon be hozzánk a kocsiba, melegedjen meg egy kicsit!” „Nem”,
intett a nõ, és ott maradt sírva a lámpa alatt. Gyalog akart átkelni, s neki is órá-
kat, egész éjszaka kellett várni.

Polcz Alaine

A MEVISZ bölcsõjét jelentõ 1988-as balatonszárszói konferenciára datálódnak
az elsõ emlékeim Esztusról. Most nem a fáradhatatlanul vitázó, logikusan – bár
néha nehezen követhetõen – érvelõ, akkor még matematikusnak készülõ Deák
téri lányról szeretnék írni, remélem, ezt megteszik mások.

Egy kép maradt meg bennem, amely az-
óta is kitörölhetetlen. Édesapjuk látogatta
meg Esztust és Julit a konferencia egyik nap-
ján. Augusztus vége volt, aznap kellemetlen
hideg idõ, erõs északi szél fújt. A tó vize ta-
rajos hullámokat vetett. Mindenki behúzó-
dott az üdülõ épületébe, amely némi védel-
met jelentett az idõjárás szeszélyei ellen. Az
ablakból láttam Andorka Rudolfot és Esztust
fürdõruhában, széltõl zilált hajjal. A tó felé
mentek, kézen fogva.

Jelkép értékû lett számomra ez az azóta
kimerevedett, de akkor nagy dinamizmust és
egyben mégis mély bensõségességet árasztó
kép. Egy apa és középiskolás lánya kézen fog-
va indul a tomboló elemek ellen. Akkor arra
gondoltam, milyen jó, ha egy apa kézen tudja
fogni felnõtté vált lányát, milyen jó, ha ezt a

Eszter a már beteg édesapjával sétál
Dientenben, 1997
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kéznyújtást õ el is fogadja, sõt igényli. Akkor – még családalapítás elõtt állva –
arra gondoltam, vajon lesz-e nekem ilyen kapcsolatom a gyermekeimmel?

Azóta négy gyermekem van, köztük három lány…
ifj. Zászkaliczky Pál

Elsõ emlékem Esztusról talán húsz évvel ezelõtti, egy gyenesdiási ifjúsági konfe-
renciához kötõdik. Éppen csak megkonfirmált leányként volt jelen. Egyik elõadá-
somban vagy áhítatomban Augustinus Vallomásaiból idéztem. Utána kölcsönkérte
a könyvet, s néhány nappal késõbb azzal adta vissza, hogy az egészet elolvasta.

Talán 1989-ben történt, hogy a nem sokkal korábban megalakult MEVISZ bált
rendezett a Deák téri iskolában. Akkor még nem került vissza egyházi kezelés-
be, de az igazgató jóindulatából kölcsönkaptuk a dísztermet. Az érdeklõdés min-
den reményünket felülmúlta: több százan élveztük a báli forgatagot. Gyönyör-
ködtünk a reneszánsz zenekarban, ismerkedtünk, beszélgettünk, játszottunk és
táncoltunk. Egy érettségizõforma lány azonban talán be sem tette a lábát a bál-
terembe, mert õ vállalta a büfé megszervezését. Elsõnek érkezett, majd talán utol-
sóként ment el. Két vállán hatalmas táskák lógtak, bennük lábasok, kések, kan-
csók csörömpöltek. Persze, hogy Esztus volt az.

Érettségi után nem jött rögtön a Teológiára, hanem egy-két évet matematika
szakra járt az ELTE-re. Hamar vezéregyéniség lett. Nagyon jó évfolyamuk volt:
tanulásban is húzták elõre egymást, meg aztán rengeteg nagy közösségi élmé-
nyük volt. Eszter volt egyik fõszervezõje egy óriási közösségi élményt nyújtó
eseménynek. Reuss András professzor elõre jelezte az évfolyamnak, hogy némi
késéssel kezdi az egyik óráját, mert reggel 8-kor érkezik a vonattal Erlangenbõl.
Az évfolyam összefogott, és ünnepélyes fogadtatásban részesítette õt. A peronra
vörös szõnyeget terítettek. A hangosbeszélõvel bemondatták, hogy szeretettel
köszöntik az Evangélikus Teológiai Akadémia hazánkba érkezõ dékánját. Eszter
és egy társa menyecskének öltözve sóval, kenyérrel, valamint pálinkával kínálta
az elképedve leszálló Reuss Andrást. Az évfolyamból néhány fiú fülhallgatós
testõrt, illetve sofõrt játszott. Valaki lázasan filmezett. Így, megfelelõ biztosítás-
sal szállították a „díszvendéget” a Teológiára.

Mint másodévest tanítottam Esztust, kedden az elsõ órában. Gyakori jelenet
volt, hogy mintegy 5 perccel órakezdés után kinyílt az ajtó, s megjelent õ, lobo-
gó kabátban, félrecsúszó sállal, kezében a Magyar Hírlap friss száma. Meg talán
egy alma. Nevetve bocsánatot kért, leült az elsõ sorba, majd amint lehetett, hoz-
zászólt. Remekül.

Fabiny Tamás
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Elsõ görögóránkra gyülekeztünk 1991 egyik bágyadt októberi reggelén, amikor
hatalmas kacaj harsant a folyosón. Aztán ez a kacaj – mit kacaj, röhögés! – egyre
közelebb jött, betódult az ajtón és egyre harsányabban rázta meg dobhártyán-
kat. Az a személy azonban, aki ezt a kacajt hallatta, még mindig sehol sem volt,
csak késõbb bukkant fel az osztályterem ajtajában, amikor már mindent betöl-
tött nevetésével.

A mellettem ülõk félve fordultak felém. Ki ez? Csak nem egy osztálytárs? De
bizony! Õ is a csapat tagja volt. Azzal a velõt rázó, törvénytelen nevetésével. Ez
a nevetés nem ismert korlátokat, nem törõdött a szemérmes pillantásokkal, hogy:
„na ne már!” Ez a nevetés maga volt a szabadság, a felbuggyanó jókedv, a gyer-
meki, az önfegyelmet nem ismerõ, mindent betöltõ. Ez Esztus nevetése volt. A
semmihez sem hasonlítható.

„Teologizálás” – így nevezte el Esztus azt, amikor teológiai kérdésekrõl társa-
logtunk. Eleinte pubokban találkoztunk egymással, de ott a légkör nem volt jó
a komoly beszélgetésekhez. Esztus ezért felajánlotta, találkozzunk a Pasaréti úti
lakásán. Az itt tartott önképzõkörök aztán a Teológián eltöltött idõszak megha-
tározó élményei lettek sokunk számára. Eleinte „vendégelõadót” hívtunk (Cser-
háti Sándor, Bízik László), hogy õ tágítsa értelmünket, aztán kiválasztottunk egy
könyvet vagy témát, amirõl beszélgettünk, addig, amíg az utolsó busz indulása
is vészesen nem közelgett.

Sokszor hideg télen mentünk, és bizony átfáztunk, mire felvergõdtünk a hegy-
re. De ilyenkor háziasszonyunk jóvoltából mindig volt forralt bor és zsíros ke-
nyér gyöngyhagymával, hogy a szellemi erõfeszítés közben éhen ne haljunk.

Sokszor nem készültünk, s volt, hogy a megbeszélt könyvet vagy témát egyi-
künk sem olvasta el. Szinte õ volt az egyetlen, aki elõtt mindig egy összefirkált
papír hevert, tele észrevételeivel, megjegyzéseivel, amit végig akart beszélni ve-
lünk. Ha viszont látta, hogy nem vagyunk olyan felvilágosultak a kérdésben, mint
õ, összefoglalta nekünk a lényeget. Aztán jött a vita, pro és kontra mindenki
kötetlenül elmondhatta a véleményét, és senkit sem vetettünk meg, ha másképp
gondolkodott, mint mi.

Milyennek akarta Jézus a közösséget? – volt egyik témánk. Úgy érzem, olyan-
nak, amilyen ezeken az önképzõkörökön a mi kis csapatunk volt.

2001-ben, egy szeptemberi grillezés volt az utolsó alkalom, hogy személye-
sen találkoztam Esztussal. A rákospalotai albérletünk kertjében sütögettünk,
beszélgettünk. Esztus késõbb érkezett, mint a többiek, és egy nagy tál geszte-
nyét hozott, valami meghatározhatatlan állagú, színû és ízû mártással, aminek
receptjét a Népszabadság mellékletében olvasta. A rózsaszínes szósz senkinek
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sem tetszett, meg is maradt, de a gesztenye! Az mennyei volt. Senkinek nem jutott
volna eszébe, hogy gesztenyét vegyen. A többiek chipset, sütit, ropit, üdítõt és
bort hoztak. Õ viszont gesztenyét. A férjem azóta is emlegeti az ízét.

Bolla Zsuzsanna

Két beszélgetés emléke
Az ELTE Természettudományi Karának meteorológia szakos hallgatójaként sok
elõadáson más TTK-s hallgatókkal együtt vettünk részt. A több száz egyetemis-
ta közül felfigyeltem egy matematika szakos évfolyamtársamra, aki mindenkit
ismert, mindig sietett és mindig nagy szervezésben volt. Aztán az Evangélikus
Teológiára jelentkeztem, itt végeztem tanulmányaimat, és jó egy év múlva cso-
dálkozva láttam meg a teológia folyosóján a matematika szakos lányt. Emlékszem
a pillanatra, amikor hirtelen nem tudtam azzal mit kezdeni, hogy egykori TTK-
s hallgatótársammal itt találkozom. Korábban csak látásból ismertük egymást, a
másik nevét se tudtuk, ám ott a folyosón önkéntelenül tört fel mindkettõnkbõl
a kérdés: Hát te mit keresel itt?! Így kezdõdött elsõ, hosszúra nyúlt beszélgeté-
sünk, és ez a természettudományi-matematikai háttér volt az, ami különbözõ-
ségeink ellenére közel hozott egymáshoz bennünket. Többször is megpróbál-
tuk, bár soha nem sikerült szavakkal megfogalmazni, mit jelent, ha egy ilyen
háttérrel is érkezve gondolkodunk el teológiai kérdésekrõl, de azt éreztük, és a
kérdésfeltevések, válasz-gondolatok hasonlóságát látva bizonyosnak véltük, hogy
valamit jelent.

Egyéves teológiai ösztöndíjat kaptam a németországi Bielefeldbe. Eszter
ugyanezt az ösztöndíjat elõttem egy évvel kapta meg. Hazaérve felkeresett, és
átadta a szükséges tudnivalókat, tanácsokat. Lefoglalt számomra egy lakóközös-
ségben egy szobát, mert az sokkal jobb, mint amit ismeretlenül odaérkezve
megkaphat az ember. Pontokba összefoglalva leírta, hogyan kell elintézni a ví-
zumot, mik az elsõ teendõim Bielefeldben, melyik elõadásról, professzorról
milyen benyomásai voltak, mit érdemes megtekinteni, mit jobb elkerülni. Él-
ménybeszámoló és tanácsadó beszélgetésünk után átadta az utolsó ösztöndíját
tartalmazó bankkártyáját. „Az elsõ három hét nagyon nehéz anyagilag, mert
mindent akkor kell fizetni, és az ösztöndíj csak a harmadik-negyedik héten ér-
kezik. Én ezt nem tudtam, és nekem ez nagy nehézséget okozott. A kártyán van
az utolsó ösztöndíjam, ezt kölcsönadom a kezdéshez. Karácsony körül szeret-
nék egy látogatásra kimenni, akkor majd visszaadod.”

Solymár Mónika
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Esztusról igazi sztorim nincs, inkább csak életképek, melyek azért jellemzõek rá.
Egyik az, mikor rendszeres szemináriumra késve érkezett. Nem volt elég, hogy
megzavarta az órát, de még csilingelõ, karácsonyfadísz-forma fülbevalójával fel-
tûnést is keltett. Aztán a katalógusra térve, mivel meglehetõsen hiányos volt az
évfolyam, az õ segítségével is bõven került még, nem éppen jelen lévõ név a
papírra. Ez volt az elsõ alkalom, mikor a professzor úr a listát újra felolvasva
szembesített bennünket a valósággal, és megmagyarázta nekünk a becsület és a
betyárbecsület közötti különbséget. A szünetben Esztus volt az egyetlen, aki más
kontextusból világította meg a történteket, mindnyájunk lelkiismeretét kötöz-
getve, felmentve.

A másik a mi évfolyamunk hírhedt marokkói útja során történt, amit említe-
nék még. Számára az egész meglehetõs nagy fájdalommal indult, hiszen a túra
elõtt érkezett haza Erdélybõl, ahol, azt hiszem, vakbélgyulladással mûtötték. Nos,
a friss mûtét után pár nappal mégis vállalta az igen fárasztó, nagy utazást, kellõ
mennyiségû fájdalomcsillapító és egyéb búfelejtõ, no meg a mi társaságunkban.
Az útról Vili barátunk könyvében (Missziós lelkülettel) említést is tesz. A sok
viszontagság után (lopások, veszekedések, szerelmi háromszögek stb.) fáradtan
és elgyötörve érkeztünk Liechtestein közelébe. Itt a két kisbuszban utazó társa-
ság végleg összeveszett. Mi kifeküdtünk a parkoló kövére, és úgy maradtunk. A
másik busz indulni óhajtott. Esztus volt az egyedüli, aki – sok anyázás és üvöl-
tözés közepette – békíteni akarta a társaságot. Most is hallom a hangját: „Stermó!
Nézd, biztos igazad van, de nem ez a megoldás. Bakke, mi lenne, ha mindenki
így viselkedne?” …És még vagy öt percig gyõzködött, aztán mégis indulniuk
kellett, mert siettek haza, hiszen többüknek gyomorrontása és egyéb kellemet-
len problémája akadt.

Esztus egy évfolyambulit sem mulasztott el, és mindig mosolygott, sõt han-
gosan nevetett, de inkább „nyerített”. Ha õ ott volt, mindenki hallotta, tudtunk
róla. Egyéniség volt. Nem tudtuk elképzelni nélküle az évfolyamot. Mindig le-
hetett rá számítani, fõleg a görögben segített sokaknak. Bár nem volt koleszos,
de gyakran „élt közöttünk”. Nagy részt vállalt az évfolyamunk közösségének
kialakításában. Azt gondolom, azóta sem volt ilyen jó évfolyam, mint amelynek
meghatározó tagja volt Andorka Eszter.

Temetése napján feleségemmel elõbb érkeztünk Budapestre, és ott megnéz-
tük – az akkori hírek szerint bezárással fenyegetett – Terror Háza Múzeumot.
Az át- és kitelepítések termében az egyik telefont felvéve a döbbenet lett úrrá
rajtam. Bár tudtam, hogy Esztus édesapját is meghurcolta a kommunista dikta-
túra, akkor és ott, azon a napon mégis mélységes fájdalom volt hallgatni
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dr. Andorka Rudolf professzor úr hangját. Furcsa fintora az életnek. Esztustól
végsõ búcsút venni jöttünk, s temetése napján édesapja emléke szólal meg. Akik
valóban értéket képviselnek, és embertársaik, az igazság szolgálatába állnak, azok
nem halnak meg. Esztus is ilyen szolgálattevõ volt. Talán nem fért el az õ nagy
szíve sokak sarkos szemében, de amit hitt és tett, az valóban a Mindenhatóra
mutat. Isten áldja Esztus szeretetét, mártír emlékét!

Stermeczki András

Mint teológushallgatót megkérdeztem egyszer Esztert, hogy mivel foglalkozik,
és szakirányú olvasmányaira gondoltam. Õ azonban különbözõ pesti és vidéki
állami otthonokban nevelkedõ védenceirõl s a nekik tervezett hétvégi progra-
mokról beszélt. Akkor már konkrétan tanulmányaira kérdeztem rá. Azt felelte:
„Eddig még megéltem abból, amit a Deák téri gyermekbibliaórákon, az ifjúsági
csoportban, az elõkészítõ s munkatársi órákon tanultam, s a táborban átéltem.”

Németországi ösztöndíjas évének téli szünetében meghívott otthonába, hogy
új beszerzésû könyveit megmutassa, és beszámoljon egy speciális szeminárium-
ról, melyen az „anyag”, a „tárgy” olyan német professzorasszony és mûve volt,
akirõl korábban tõlem hallott. Most azonban egy fél éven át hétrõl hétre több
órában s video- és hangfelvételek segítségével, egy professzor avatott vezetése
mellett úgy megtöltekezett és belelkesedett, hogy meg akarta osztani velem. A
vacsorát elõre elkészítette, hogy a beszélgetésnek szentelhessünk minden per-
cet. S akkor kiderült, hogy én nem eszem halat... Egy percre befelhõsödött, el-
borult az arca, de azután elpakolta a halvacsorát, hogy még csak ne is lássuk, és
villámgyorsan valami egészen mást varázsolt elõ. Nem szenvedett megrövidí-
tést a tanulmányi beszámoló és a könyvek megmutatása. Én pedig boldog vol-
tam azoknak a tanítóknak az örömével, akik meglátják, hogy tanítványuk messze
elhagyta õket...

Takácsné Kovácsházi Zelma

Esztusra várva
1984-ben kezdõdtek a Zelma néni Deák téri ifjúsága által szervezett téli és nyári
táborok. Az elsõket számunkra szervezték, késõbb mi vettük át a szervezést.
Hagyománnyá vált, hogy a nyári tábor elõtt néhány napig együtt nyaraltunk, hogy
kitaláljuk a tábori programokat. Ilyen összejövetelre gyûltünk össze nehezen
egyeztetett két napra Tápióbicskén. Esztus késett, nélküle próbáltunk szellemi
programot összeszedni, de nem ment. Az elsõ napot gondolatok nélkül nyûg-
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lõdtük végig, egyre fokozódó nehezteléssel
Esztusra, aki már megint valami másik tá-
borból jön. Amikor teljesen kimerülve meg-
érkezett, eldõlt és aludt. Ment az idõ, Esz-
tusra nem lehetett számítani, úgy tûnt, ku-
darc lesz a gyerektábor. A második nap aztán
valamikor magához tért, és ontotta az ötle-
teket, melyek aztán mindenkiben újakat
szültek. A reménytelen táborszervezés hir-
telen izgalmassá vált. Azt hiszem, akik Esz-
tussal munkatársi kapcsolatba kerültek, azok
mind átélték ezeket a stádiumokat: a türel-
metlen várakozást, a kimerülten megérkezõ
Esztust, végül a sziporkázó és ötletet adó
gondolatokat.

Szentelés a Deák téri templomban
Esztussal kapcsolatban a legnagyobb élmé-
nyem lelkésszé szentelése volt. Vele együtt egy másik lelkészt is akkor szentelt
fel Harmati Béla püspök, mégis viszonylag kevesen voltunk a Deák téri temp-
lomban – bár lehet, hogy csak a templom méretei mellett tûntünk kevésnek. A
szertartás egy ponton váratlanul és hátborzongatóan egyedivé vált, amikor a gyü-
lekezet háta mögül vérpezsdítõ cigányzene szólalt meg. Mindenki hátrafordult
és felnézett a karzatra, ahol Esztus állami gondozott fiai zenéltek és énekeltek:
„megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél”. Ilyen még nem történt a Deák
téren. A Lutheránia énekkar helyett néhány cigány fiú gitárral, köcsöggel, ka-
nállal. Reményt adott, ahogy ez a zene szétfeszítette az itt megszokott kerete-
ket: a frissen felszentelt Esztus az elnyomottakért való munkájával és forradal-
mi teológiai gondolataival az egyház megszokott kereteit fogja feszegetni.

Kézdy Pál

Néhány éve már a Deák téri ifjúsággal szilvesztereztem. Jó házból való úrilányok
és úrifiúk három napig táboroztunk. Egy erdei kulcsosházban szálltunk meg,
kirándultunk, beszélgettünk, játszottunk, éjfélkor gyertyával a kezünkben kört
alkottunk, és elénekeltük a Himnuszt a szabad ég alatt.

Istentisztelet a Deák téri gyerekek
táborában, Farkasgyepû, 1992
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92-ben Orfûre készültünk. Hallottam, hogy Esztus hoz magával néhány ál-
lami gondozott gyereket. Örültem is, hogy lesz kit dédelgetni, mint az árva és
vak kisiskolásokat, akikhez éppen Esztuson keresztül jutottam el, és akikhez jó
is, és gyötrelmes is volt járni. Kicsik, kedvesek, lelkesek, ragaszkodóak és végte-
lenül elhanyagoltak voltak.

Megrettentem, mikor az orfûi házban hét-nyolc vad nagykamasz nehézfiú-
val találtam magam szemközt. Tagbaszakadt keménygyerekek és szerencsétlen
csenevészek is voltak köztük. De jó képet a rossz tréfához: két-három nap velük
is eltelik. Végül játszani, beszélgetni is lehetett velük.

Az elsõ nap határozottan jól éreztem magam. Csak Esztus nem. Kimerülten
érkezett a táborba és, mint annyiszor, most is azonnal megbetegedett. Elvonult
a hátsó szobába, ágyba bújt, ott olvasott. Nagyokat nevetett, élvezte a sajnálko-
zást, gondolom a láz is földobta. Rosszul lett, telehányta az ágyat, a padlót és saját
ruháját is.

Én azt sem tudtam, hova forduljak, undorom hogy leplezzem. A kemény fiúk
vödröt kerestek, vizet fogtak. Az egyikük térdre ereszkedett és fölmosta a pad-
lót, egy másik Esztusnak segített mosakodni. Még meg is jegyezték, hogy érte
akármit.

Ekkor találkoztam Esztus fiaival és a gyilkosával is.
Lengyel Zsuzsa

Kezdõdõ Deák téri emlékeim egyike Esztus. Ifjúsági alkalmak, nagyheti virrasz-
tás, balatoni hétvége náluk. Istennel töltött hosszú, magányos együttlétem után
a „hívek közösségének” örömét, erejét jelentették ezek az idõk.

Az események sorrendjében nem vagyok biztos, emlékeim összemosódnak,
de ekkortájt volt az elsõ Bárka-táborom, mozgássérülteknek. Esztus azon még
nem volt ott, a következõ évek egyre sûrûsödõ nyaraltatásain annál inkább. Neki
mondtam azt is, hogy a vak gyerekeknek boldogan lennék „mesemondó néni-
kéje”.

Nem tudom, mikor volt az elsõ nevelõotthonos tábor, akkor én már alig tá-
boroztam.

Õt (talán elfoglaltsága miatt is?) egyre ritkábban láttam a Deák téren, de a
családi istentiszteleteken mégis szinte biztosan „összefuthattunk”. A kezdésre
váró, nyüzsgõ csendben mindig megköszönhettem õt is Istennek. Bizony nem
lepõdnék meg, ha vibráló, gondoskodó, fáradhatatlan lénye az alkalmak elõtt
most is elsuhanna mellettem.
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Vannak rövid, mégis befejezett életek: Mozart 36, Schubert 31 évet élt…
Jézus (kb.) 33 évet kapott „tér és idõ keresztjén”, hogy elvégezze a megváltás

felfoghatatlan mûvét, és elvégeztetett. Egyúttal elkezdett valami újat a szeretet
törvényének „új”-ságával, ami tart, míg világ a világ.

Esztus fogyhatatlan energiával, kimeríthetetlen ötlettárral kezdett el ezzel az
új-sággal oly sok mindent, aminek elvégzéséhez az õ erejével is kevés lenne egy
teljes emberélet, de amiben máig felfoghatatlan hiánya ellenére is jelen van.

Kemény Ágnes

Nem könnyû beletúrni a MEVISZ lassan 15 évét felölelõ iratkötegekbe, céltu-
datosan keresni a közgyûlések, Hírmondók, Bárka-körlevelek szívszorító vagy
vidám emlékeket fel-felvillantó tömegében egy féloldalas epizódot Eszterrõl.

A „feltárás mélyén”, mint drágakõ, csillannak fel az 1990. július 16–22. kö-
zött Õrimagyarósdon tartott elsõ „mágyós tábor” gyûrött, sárga dokumentumai.
Igen, ez a hét meghatározó volt sokak, így Esztus életében is, e nélkül nem tel-
jes a visszaemlékezés. Mit válasszak a pergõ képsorokból: az elsõ napok „darwi-
ni” mohóságából családi ebédekké szelídülõ, imádsággal kezdett étkezéseket a
szellõs pajtában; a heavy metaltól Illésen át a könnyes, Új Énekkel való búcsú-
zásig tartó vándorlást a zene világában; a zi-
vatar miatt „templomba kényszerült” elsõ
áhítatot a soha nem hallott orgona freneti-
kus hatásával; az erdõben öltözõ szabad-
strandolók rémült „részvételét” a Vadása-tó
mellett tartott öldöklõ számháborúban?

Azt érzem a legmegfelelõbbnek, ha át-
adom a szót a ma már Eszterrel együtt odaát
tartózkodó egykori kedves barátunknak, a
MEVISZ elsõ elnökének, Bárdossy Gyuri-
nak. Õk, hatodmagukkal akkor is egy cso-
portban, a tizenegy legidõsebb, 14–16 éves
fiúval alkottak közösséget. Így írt Gyuri
„Megajándékozottak” címmel a MEVISZ
Hírmondóban:

…Áprilisban megkezdtük a tábor elõkészítését
a bejáratott keresztyén táborok fölkészülési sémái

Esztus Hírmondót gépel a MEVISZ
elsõ irodájában, 1990-ben
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alapján. Persze ez rengeteg ellentmondást szült és talán már itt kezdett egy-két munkatár-
sunk annak tudatára ébredni, hogy most valami teljesen szokatlanra, ismeretlenre készü-
lünk, emiatt is többünkben a tábor elõtti héten csúcsosodott ki a feszültség…

…Ez a bizonytalanság és meg-nem-felelés-érzés szülte szorongás elmúlt, ahogy megér-
keztek a fiúk… A kicsik sután, hónuk alatt a kis „batyujukkal”, az egységcsomag nejlon
reklámszatyrokkal elrebegtek egy csókolomot, örültek, ha találtak egy-egy ismerõs májusi
arcot a fogadásukra kisereglettek között. A nagyok keményen, zárkózottan léptek közénk,
szemükben az „intézetisek” bizalmatlanságával, ugyanakkor várakozó álláspontra helyez-
kedtek, bemértek és felmértek mindent, bennünket is, mire számíthatnak, meddig mehet-
nek majd el?

…A hét elején kedden egy jó elõadással kezdett a mi csoportunk (a 11 nagyfiúval vol-
tunk együtt), látványos kudarcot vallottunk, volt még néhány elõre kigondolt „pedagógiai”
ötletünk, de ezekkel is hasonlóan megbuktunk. Közülünk aztán ki kedden, ki szerdán rájött
arra, hogy itt nincs „rutinszerûség”, nincs a „partvonalról való bekiabálás”, hanem „pá-
lyára lépés” van, csak és kizárólagosan személyesség és hitelesség lehetséges. Mikor ezt a rejtélyt
megoldottuk – pontosabban engedtük, hogy segítsen az Isten –, akkor már nagy-nagy ér-
deklõdéssel vettek részt a srácok a beszélgetésekben, akkor már Jézusról is, és Istenrõl is be-
szélhettünk nekik.

A csoport „sikerét” jól példázza a hét számomra legtanulságosabb epizódja. A
napok során egyre-másra tûntek el kisebb tárgyaim: bicska, olló, kazetta stb. Nem
szóltam senkinek, de magamban úgy értékeltem a dolgot, hogy a fiúk körülmé-
nyeik miatt és nyilván családi, származási okokból kissé másképp játsszák a „tit-
kos testvért”. Az utolsó este a tábortûznél minden csoport egy kis mûsort adott.
Gyuriék egy cigánytábor életét mutatták be, ahol õ maga volt a „vajda”. A „csá-
vók” behoztak elé egy nagy zsákot, és elkezdték kiosztani a hét közben gyûjtött
„szajrét”. Így kaptam én is vissza az utolsó szemig mindent…

Végül ismét Gyuri: …Befejezésként álljon itt az az ige, amelyet a nagyfiúk kaptak a
búcsú reggelén, ez az ige fejezi ki a legjobban a hétnek a lényegét: Amit tehát láttunk és
hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közös-
ségünk pedig közösség az Atyával és az õ Fiával, a Jézus Krisztussal. (1Ján 1,3)

Cserháti Péter

Kicsinek és ügyetlennek érzem magam ahhoz, hogy Esztusról írjak… Nekem
még mindig nem sikerül múlt idõbe tennem õt, nem fér bele ebbe a szûk agyam-
ba, hogy ezen a földön már nem találkozhatom vele.
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Annyi minden van, amit szeretnék megköszönni neki, meg elmesélni. Ha nem
jött volna el hozzánk hat évvel ezelõtt egy vasárnap délután, és nem küldött volna
el egy MEVISZ táborba, most nem tudom, hol lennék, és mit csinálnék.

Akkor, épp érettségi után, nem találtam munkát, haszontalannak éreztem
magam. Õ jött és utat mutatott nekem, és hat éve vagyok már azon az úton, amin
elindított, és ezt nem volt lehetõségem megköszönni.

Becsei Zsuzsi

Valamikor az 1990 évek nyarán a Táborba Kemenesmihályfán, akkor láttam elõ-
ször és már ott is jó kedvûnek. Aztán majd 1992 nyarán Csákváron vezetett egy
Tábort Zászkaliczky Eszterrel ami akkor nagyon jó sikerült és ha jó tudom ak-
kor nekem Esztuska volt a titkos testvér, mert pont engem húzott ki a névsor-
ból és két alkalommal kaptam tõle egy üveg sört valamint egy csokoládét. Aztán
késõbb járt hozzám beszélgetni, és fürdetni amikor õ volt be írva a Meviszbe.
Igazából egészen közelrõl 2002 januárba amikor én ide kerültem a Váci út 44
szám alá és õ járt minden hétfõn ebédet adni
és mindig megkérdezte, hogy mit fõzzön a
következõ hétre és nem egyszer itt állította
öszsze egy süteményt magyaráztam, hogy mi
kell bele. Az elsõ hétvégén 2002 március 10
szombat délutánján az Állatkertbe vitt mi
közbe tolt a kabát alja be akadt a ball hátsó
kerékbe oly annyira, hogy egy kicsit fel emel-
kedet szerencsére sikerült a kabátját ki akasz-
tani a kerékbõl, és vett állat eledelt és a Kecs-
kék közé mentünk és az egyik Kecske nem
az eledelt ette meg hanem a papír zacskót az
ölembe volt. Utána még el mentünk süte-
ményt enni még szerencsére, hogy jó idõ
volt. Kaptam húsvétra egy nagy Csokoládé
tojást és melléje egy fekete zokni ami a sö-
tétbe is világít. Majd 2002 október 15 körül
Számítógépet kaptam és õ tanított, hogy ho-
gyan kell használni és õ tett bele egy Memó-
ria játékot amit most már kívülrõl tudom.
Majd 2002 december 14 szombat a Mevisz

Ferencz Laci, Szász Gizi, Boxi
(Ráduly Imre), Nikl Magdi és Kisa
(Kis Annamária) Esztus temetésén.
Lacit Esztus és Szász Gizi együtt

gondozták, ez jelentette a Bárka-ház
alapját.
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nagytermébe egy közös Karácsonyi ünnepség volt és az Esztus fõzött valami
nagyon finomat Pulyka ragu, meggyes mákos gubát, és borleves volt hozzá és õ
osztotta ki a Karácsonyi ajándékot. Esztusnak talán ez volt az elsõ és az utolsó az
õ számára az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem soha nem múlnak el. Én a
magam részemrõl amit tudtam így emlékszem Esztuskára.

Ferencz Laci

Esztus magánéletével nem álltam kapcsolatban, mindvégig a közösségi embert
láttam benne. Nem emlékszem arra, hogy négyszemközt lettünk volna egymás-
sal, de azért alig észrevehetõ jelzésekkel idõnként kifejeztük kölcsönös szimpá-
tiánkat. A következõ eset ezért fontos számomra. 8-10 évvel ezelõtt történt, és
szerintem másnak nemigen lehetett emlékezetes. Mozgássérültekkel és segítõk-
kel voltunk a Szentkirályi utcára nyíló pincehelyiségben. Indítványomra azt ját-
szottuk, hogy egy zene elhangzása után, akinek volt kedve, nyilatkozhatott ar-
ról, mit jelentett neki az elõbbi hallás-élmény. Közel tízperces, szépen felépített,
finoman, helyenként virtuóz módon elõadott latinos jazz-darabot választottam
hallgatásra. A megnyilatkozások közül egyedül Esztusét tudom felidézni. Vala-
hogy így hangzott:

– Olyan volt, mintha álmodtam volna. Pálmafákra kötözött hintaágyban him-
bálóztam a szelíd tengerparton. Jó melegen sütött a nap, és nem volt semmi
dolgom. Fantasztikusan könnyûnek és gondtalannak éreztem magam, ahogy a
valóságban szinte soha. Kár, hogy olyan hamar vége lett...

Igen, Esztus, kár, hogy olyan hamar vége lett!
De hiszem, hogy a túloldalon szelíd partot értél.

Nyemec (Németh Gábor)

Esztussal 1991–1998 között táboroztunk együtt Telekgerendáson és Csákváron,
mozgássérült táborban. Rajta keresztül ismerkedtem meg állami gondozott srá-
cokkal.

Tele volt szeretettel, és ahol tudott, segített. Én nála laktam egy ideig, mikor
mûtöttek, mert kezelésre kellett járnom mindennap, és Nyíregyházáról sajnos
nem tudtam volna bejárni a kórházba. És Esztus felajánlotta a lakását.

Nagyon sokoldalú embernek ismertem meg, én csak jót tudok mondani róla.
Sajnos az utóbbi idõben nem találkoztunk. Hallottam róla, hogy kórházban volt,
és örültem, hogy meggyógyult.
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Nem gondoltam volna, hogy ilyen tragikusan ér véget az élete. Ugyanis én
nem tudtam, hogy õ halt meg. A tv-ben láttam, és megismertem a bejárati ajtót.
Utána telefonáltam a barátoknak: igaz-e a hír? Mondták, hogy igaz. Ledöb-
bentem.

Idén augusztus 20-án a táborral ellátogattunk a sírjához. Köszönöm nektek,
hogy megismerhettem.

Pálesz (Ifj. Pálinkás László)

Pár hónapja dolgoztam már a MEVISZ-nél, mire sikerült elõször négyszemközt
beszélnünk. A mozgássérültek és hozzátartozóik olyan problémáiról, amelyek
eddig nem kaptak nyílt teret. Ezek a témák elég „kényesek” és intimek. Ilyen a
jelenleg otthon élõk késõbb intézetbeni elhelyezésének elõkészítése. Mi van
abban az esetben, ha a szülõ hirtelen meghal? Erre nem szívesen gondol senki.
Mégis itt a kérdés: hol és hogyan tovább nélküle? Jobb, ha errõl nyíltan beszé-
lünk, segítvén felkészülni a jövõre. Csak így nyugodt az, aki elmegy, és az, aki itt
marad.

Más náluk a társkeresés, a párkapcsolat kialakítása, a szexuális élet. Általában
ezek csak vágy szinten maradnak. Sok esetben az ezekrõl való õszinte beszélge-
tés már oldja a fájó hiányt.

Bepillantván a családok életébe azt tapasztaltam, hogy a szülõk is komoly lel-
ki támaszt igényelnének. Fõleg az anyák. Visszamenõleg a szüléstõl fogva. Esz-
tusnak célja volt, hogy számukra közös foglalkozásokat tartson, és elõadásokat
szervezzen. Gyerekek nélkül. Ahol egymást segítve megoszthatják tapasztalatai-
kat is. Ebben a feladatban nagyon szerettem volna részt venni. Elmondtam, hogy
szívesen vezetnék meditációkat vagy a táncterápiás tanulmányaim alatt szerzett
más módszert.

Az irodában épp ennél a számítógépnél ültünk. Közös távlati tervek reményé-
ben...

Kiss Katalin (Csicsi)

Eszterlánc
Írni nem is olyan egyszerû Eszternek – Eszterrõl. Egyrészt azért, mert sokszor
úgy érzem, a lényeget nem tudom érthetõ módon megfogalmazni, másrészt,
mert úgy érzem, nálam alkalmasabb ember is van erre. Aki hosszú évek óta is-
merte, és napi kapcsolatot tartottak fenn egymással. Én ritkán találkoztam vele,
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évente egyszer, mégis minden alkalommal úgy éreztem, mintha egyszerre len-
ne testvér és jó barát, a barátaim közt is ritka ember. Feltétel nélkül adott, tett,
szeretett úgy, hogy nem várt, nem kért érte semmit: láthatatlan lelki szálra fû-
zött fel mindent, emberi hibáim, vétkeim, tökéletlenségeim is részemben érez-
te. Nem akart sem megjavítani, sem jobbá tenni. Ha úrrá lett rajtam – hitemen
és sorsomon – a csüggedés, tudtunk róla beszélgetni – úgy, hogy õ is megosz-
totta velem mindazt, ami az õ „hátizsákjában” összegyûlt az éppen aktuális ta-
lálkozás óta. Egy ilyen beszélgetés maradt köztünk félbe.

Ma már tudom, nem marad befejezetlenül. Amikor megtudtam, mi történt
vele, akkor még nem tudtam ezt ilyen világosan, talán éppen ezért nem volt
könnyû útjára engednem. Volt, hogy együtt sírtunk vagy nevettünk, az is meg-
esett, hogy kimondott szavak nélkül tudtuk, mit akar a másik. Tudtam róla, hogy
szereti a csapolt sört, a nyakláncokat, amit nyaranta vásározók árultak, és hogy
szeret mezítláb járkálni, meg persze azt is, milyen fontos neki a Bárka-ház. Min-
den mozdulatában ott volt az életszeretet. Mindannyiunkat erre tanított, min-
denkit a maga nyelvén. Nekem halála, emléke, élete is erre példa. Amit nem
tudtam szavakba foglalni, azt reményeim szerint õ már éli, és megfogalmazzák
helyettem mások, a maguk módján.

Kovács Beáta

Esztus halála óta gondolatban gyakran végigpergettem az emlékezetemben anek-
dotákká vált, közösen megélt eseményeket. Ezek a történetek fájdalmasak most,
mint minden, ami Esztussal kapcsolatos, de ugyanakkor tele vannak örömmel
is, mert arról az emberrõl szólnak, aki úgy tudta kibontakoztatni személyiségé-
nek hihetetlen sokszínûségét, hogy közben egész életével szolgált, és úgy tudott
teljes intenzitásában önmaga lenni, hogy közben a felebarátjáért élt. Ezek az
anekdoták nagyon fontosak, és fontos az is, hogy elmeséljük õket egymásnak,
és együtt sírjunk és nevessünk rajtuk.

Én most mégis valami mást szeretnék elmondani. Egy mosolyt szeretnék
nektek leírni, ha találnék rá szavakat, egy arc virágba-borulásáról szeretnék be-
szélni. A mosoly keretét egy mozgássérült tábor adta, amelynek utolsó elõtti
napjára véletlenül cseppentem be. Ez nem Esztus tábora volt, õ máshol tábo-
roztatott. A tábort õrzõ néhány emberen kívül az összes mozgássérült és segítõ
kirándulni ment aznap délután, de már kis csoportokban kezdtek visszaszállin-
gózni. Ahogy az udvar túlsó végén álltam, beszélgetve, újabb kiránduló csoport
érkezett a kapuhoz. Volt, akit tolószékben toltak, volt, aki bottal járt. Látszott,
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hogy mindenki fáradt a túrától. Hirtelen az egyik mozgássérült fiú – nem tu-
dom a nevét – rám nézett, és felkiáltott: ESZTUS, miközben valami hihetet-
len, sugárzó öröm töltötte el az arcát. Csak egy pillanatig tartott, mert a fiú ha-
mar rájött, hogy tévedett, és kicsit zavartan elnézett másfelé. Nem tudta, hogy
ezzel a mosollyal micsoda ajándékot adott nekem. Mert ez a mosoly, ami téve-
désbõl sugárzott rám, Esztus szeretetének tükrözõdése volt egy idegen arcban.

Ennek a pillanatnyi felragyogásnak az emléke gyakran adott nekem vigaszt az
Esztus halálát követõ napokban. Esztus már nincs velünk, de szeretete ott ra-
gyog, benned is, és a melletted lévõben is.

Réthelyi Orsi

In Memoriam „Dorka”!
Egy szép napos délelõtti órára emlékezem, vagy 15 esztendõ telt el azóta, mikor
Te meg Gizmancs elõször jelentetek meg szerény hajlékunkban. Jóllehet min-
dig és mindenki felé nyitott voltam (mert hiába, a mozgássérültek élete már csak
ilyen nyitott könyv, vagy legalábbis annak kéne lenni), mégis meglepetten tapasz-
taltam, hogy Te, Esztus, úgy, olyan barátian kezeltél, mintha már évtizedes „or-
szágos” barátunk lettél – pontosabban barátaink lettetek – volna. Úgy tûnik szá-
momra, legalábbis így a sok-sok barátság tapasztalatából, hogy ez a fajta közvet-
lenség csak ritka kevesek tálentuma, s valóban közeli, mondhatni mindennapos,
személyes kapcsolatra van szükség a Teremtõvel és a Lélekkel, hogy eme kegyelmi
állapotra eljuthassunk, sõt az eredmény még ebben az esetben is kérdéses. Te-
hát hiába szeretném én ezt a megtisztelõ és felemelõ közvetlenséget, csak az Is-

Bácsalmási Mártikával
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ten jóságán múlik, hogy kinek adja meg. Neked megadta, köszönet és hála érte
Neki.

Olyan jó volt veletek beszélgetni, megismerkedni terveitekkel, melyekbõl
azóta bizony sok minden valósággá vált, így többek közt a nyári táboraink jól szer-
vezett, organikus hálózata, több elhagyott parókiát átépítve, s lakályossá téve, még
az ilyen tolókocsihoz kötött „emberkék” számára, mint jómagam.

A következõ emlék, mely Rólad szól, az az ismerkedési estek pszichológiailag
jól kitalált játékai, melyek az egymás számára vadidegen, sérült és kevésbé sé-
rült, különbözõ társadalmi csoportokból, különbözõ kultúrkörnyezetbõl érke-
zettek beilleszkedését, barátokká válását segítették elõ. És valóban könnyebb volt
ilyen játékos formában átlépni a társadalom által felállított korlátokat – a moz-
gásukban korlátozott és az ún. „egészséges” táborozók között. Oldottabb lett a
hangulat, mindenki az önfeledt játékra koncentrált, nem pedig arra, hogy „te jó
ég, hogy szólítsam meg?” vagy „ki is lehet õ?”. Ennek a problémának a felisme-
réséhez és kezeléséhez is nagyon kellettél!

Az esti áhítatok feledhetetlen hangulata, melyben mindenki, még a magát
megrögzött ateistának való is megtalálhatta a számára fontos üzenetet, amely által
épülhetett emberségében, bennünket – magunkat idealistának mondókat – min-
dig felrepített a Magasságos trónusának lábához, mely elõtt mindnyájan szíve-
sen térdelünk, megbeszélve az aznapot, és elkérve Istentõl a másnap feladatait.
A Szeretetet, melyet Te oly tökéletesen közvetítettél a világban, most már ne-
künk kell (kellene) továbbadnunk az emberek felé, hogy ezáltal élhetõbb legyen
a világ! Ehhez kérjük fentrõl jövõ imádságos támogatásodat! Ámen!

Witz Erik

Egy mozgássérült tábor alkalmával Eszter engem kért meg arra, hogy lenne-e
kedvem az esti áhítatot megtartani. Boldogan mondtam igent, ugyanis Eszter
kérésének nehezen lehetett ellentmondani, mivel önmagát odaadó szeretete
mélységes hálára kötelezett mindnyájunkat! Kis lámpalázam azért természete-
sen volt, hiszen nem gyakran van módom ilyesmirõl közösség elõtt beszélni.
Esztus azonban támogató szeretetével segítségemre sietett, s így vele együtt si-
került egy máig is emlékezetes áhítatot tartani.

Witz Éva
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Esztussal 2001 novemberében találkoztam utoljára: Kõbánya-Kispesten volt a
találkozás helye, a 68-as buszmegállónál. A tervek szerint a Kozma utcába ké-
szültünk börtönlátogatásra. Jeges szél fújt, havas esõ esett. A megbeszélt idõpont-
hoz képest majdnem egy óra telt el, de úgy éreztem, hogy jönni fog. Azt tud-
tam, hogy a Bosnyák tér felõl kell érkeznie busszal. Éppen kezdtem odafagyni
az aszfalthoz, gondoltam arra is, hogy mégsem tud jönni. Aztán lassított egy sûrûn
tömött busz, a tömegbõl mosolyogva integetett ki egy kötött sapkás, szemüve-
ges Esztus. Mivel a Kozma utcai intézményben szigorú rend uralkodik, hiába
volt beszélõre kiküldött értesítésünk, hiába minden: elkéstünk, nem engedtek
be. Fölkerestük az egyik fõ-fõ illetékest. Persze csak a portáig jutottunk el, ahol
ismét a szigorú renddel találtuk magunkat szembe. Esztus érvelt, hihetetlen
vehemenciával próbálta jobb belátásra bírni valamelyik illetékest. Nem volt mit
tenni, visszamentünk Kõbánya-Kispestre. Ott aztán beültünk melegedni egy
minibárba. Mintegy fél órát beszélgettünk: valahogy Harry Potterhez lyukad-
tunk ki, kiderült, hogy mind a ketten szeretjük. Aztán elköszöntünk…

Elõfordult, hogy többhónapos (-éves) szünet után találkoztunk egy Bárka-
táborban, a MEVISZ irodán, Kõbánya-Kispesten. Emlékeim szerint mindig vib-
rált a levegõ, ha Esztussal beszélgettem, ezen az utolsó, novemberi délutánon is
valahogy felizzott. Bár elég ritkán találkoztam vele, olyankor mindig kaptam va-
lamit: inspirációt, rádöbbenést dolgokra, energiát túllépni az idõnként beszûkülni
látszó világomból.

Sok évvel ezelõtt kaptam tõle kölcsön egy könyvet, Diósi Ágnes: Hetedízig-
len. Ez a könyv állami nevelésben részesült fiatalokról szól. A könyv már az

Esztus és Witz Évi vízibicikliznek a gyulai tavon, 1995-ben
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enyém marad a sok élménnyel, sokféle érzéssel együtt. Valójában õ inspirált
engem arra, hogy megtaláljam a nekem való munkát: a hetedik tanévet kezdtem
el nevelõként egy gyermekotthonban. Ezt most már nem mondhatom el neki…

Ha kapnék egy feladatot, hogy milyen fogalommal asszociálnék Esztus nevé-
nek hallatára, talán a legkifejezõbb lenne szerintem a hitelesség fogalma. Ritka
nagy kincs ez!

Inspiráljon minket az emléke, azt gondolom, õ igazán ennek örülne.

Krahulcsán Bori

Mindig megleptek a kanyarjai. Meglepett az, hogy tudta szervezni a nyári tábo-
rokat. Hogy mit tudott csinálni a pártfogolt gyermekeivel, akik cigányok voltak,
hátrányos helyzetûek és állami gondozottak. Azt hitték, hogy õk a legszerencsét-
lenebbek az egész világon. Elvitte õket egy olyan táborba, ahol súlyos mozgás-
korlátozottakat kellett emelni, mosdatni, tisztába tenni, amit õ maga szervezett
minden évben. Eleinte lázadoztak, s nem akartak segíteni. Aztán nagyon szépen
dolgoztak. S mire visszajöttek, már tudták, hogy nem õk a legszerencsétleneb-
bek a világon. Ezeket a fiúkat végig pártfogolta. Hihetetlen türelemmel és sze-
retettel. Valahol az anyjuknak tekintették. Nekik azt hiszem, hogy õ lehetett a
Mama. Néha úgy tûnt, hogy ki is használják. De mérhetetlenül szerették. Min-
dig egyensúlyozott olyan meredélyek felett, amiket mi nem mertünk volna vál-
lalni. Mert ezt a négy-öt fiút pártolni a nagyon kicsi pénzébõl, segíteni, az útju-
kat egyengetni, tanítani, s ugyanakkor, mikor nála aludtak öten-hatan a kisszo-
bában a földön, akkor mindegyiknek ágyba adta reggelire a feketét.

Nem tudom, hogy hol voltak a határok. Sokszor azt gondolom, s ezt több-
ször mondtam a Mamának, hogy Eszter a szentség és a felelõtlenség határán jár.
Többször gondoltam, hogy a kettõ nem jár-e együtt? Hihetetlenül megbízha-
tatlan volt. És hihetetlenül áldozatkész. Úgy élte az életet, hogy mi azt el se tud-
juk képzelni – így láttam én.

Késõbb valahol meglátogattam Esztert, ahol albérletben lakott. Csodálatos
rend, harmónia és a dolgoknak jó elhelyezése, ami a munkával összefüggött.
Másrészt szédületes rendetlenség – a lakás másik részében. Valami nagyobb ven-
déglátás után voltak, egyik barátnõjével lakott együtt. Döbbenten néztem ezt a
háztartást. Kiderült, hogy hónapokon át elfelejtették befizetni a villanyszámlát,
ki akarják kapcsolni. Elromlik a mosógép, egyebek, amiket aztán a Mamának
kellett rendezni. Ugyanakkor Eszter futotta a maga köreit. Például a Hospice-
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ban. Én hívtam, hogy jöjjön oda dolgozni. Gondoltam, hogy itt akad neki való
munka, tud is rendesebben keresni. Kiemelt fizetést kapott. Ennek hol csodála-
tosan eleget tett – hihetetlen, hogy tudott odalépni egy haldoklóhoz –, másrészt
pedig elszámolás, papírok, mi hol van – a nyomát se találtuk. Ha kértem, hogy
„Tesókám, nekem el kell számolni”, „Igen, igen”. „De hol vannak a papírjaim?”
Ígérte, hogy elhozza, aztán azt is elfelejtette, hogy megígérte. Én is szoktam ilyen
lenni. Megértettem, de ugyanakkor nehéz volt, sokat bosszankodtam.

Másik emlékem, Eszter megbetegszik, súlyos, központi idegrendszeri törté-
nés, bármelyik pillanatban belehalhat. Természetesen szó sincs halálfélelemrõl,
sõt még betegségtudatról se. Komputert kért be, laptopot, dolgozni akart. Mama
beviszi Miklós laptopját. Aztán beküldtem neki egy nagyon szép, kovácsoltvas
kosárkában sok kis cserép, nyíló virágot. Nagyon kedvesek voltak így együtt, az
apró cserepek összefogva kör alakban. De megüzenem, hogy „vissza kell adnom
a tartót, én is úgy kaptam”. Természetesen elajándékozza mindenestõl, s a tar-
tónak a nyomára se tudtam jutni. Ez mind Eszterhez tartozik.

Sokat tûnõdtem rajta, a Mamával néha bosszankodtunk is, kerestük a kiveze-
tõ utat. Már akkor úgy éltem meg, és többször mondtam, hogy Tesókám élet-
szentségben él, de elviselni nem mindig könnyû.

Ezek után, mikor bármelyik percben elfoghatja egy rosszullét, s ha nincs azon-
nali segítség, meg kell halnia, mintha errõl mit se tudna – illetõleg tudja, de nem
törõdik vele –, vállalja a belga utat, a belga ösztöndíjat. Úgy élt, mintha semmi
baja se lehetne. És a lehetetlenségei és a bûbájai közé tartozik, hogy fölhívja a
Mamát telefonon – interurbán, Belgiumból: „Hogyan készítik a szilvás gombó-
cot?”, mert a vendégeknek szilvás gombócot akar fõzni. Nekem szakácsköny-
vem jelent meg, de mégis meggondolom, ha szilvásgombócot akarok fõzni, mert
ahhoz érteni kell. De telefonon megkapni a receptet, és azt jól elkészíteni? Állí-
tólag kitûnõen sikerült. Nem tudom, hogy Esztert szerették a vendégei vagy a
szilvás gombócot?

Aztán itt, a Guyon közben, a kedves kicsi lakásába elmegyek, és tele-tele van
a roma fiúkkal. Láthatólag zavartan fogadnak, telefonálni akarnak valamit – ki-
derül, hogy csak most tanulják a telefon kezelését. A szobában lépésnyi hely sincs,
úgy zsúfolódnak.

Meghív magához egy este, a kis lakásba. Csodálatos, háromféle pizzával vár.
Ülünk a pici konyhában és beszélgetünk. Nem értem, hogy olyan végtelen sza-
bad, zárt és szabad ez az este, mint gyermekkoromban voltak az esték. S aztán
rájövök, mert nem szól a telefon, mert nem csönget senki, és mert a leglénye-
gesebb – Tesókámmal az idõn kívül tudunk lenni. Ez különleges adottság volt
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nála. A kronoszból át lehetett lépni vele a kairoszba. És milyen remek volt a piz-
za. Milyen ügyesen berendezett a konyhája. Mennyi játékosság, melegség, pe-
dig akkora az egész, mint a tenyerem.

Polcz Alaine

Minden ismerõsöm és barátom között talán Esztusra illik leginkább az a mon-
dás, hogy egy nap 24 órából és egy éjszakából áll. Amin gyakran kiborultunk,
hogy mindenhova az utolsó pillanatban érkezik, azt õ olyan természetességgel
tette, amit egy kis falfirka így fogalmaz meg: „A pillangó még akkor sem siet, ha
üldözik.” Ez a pillangóság egy kicsit talán a külsõ megjelenésében is jellemzõ volt
rá. Gyakran rácsodálkoztam, hogy milyen bátran öltözködik, szerette a nagyon
színes dolgokat, de leginkább az fogott meg, amilyen könnyedén elfogadta a saját
testi valóságát. Ezen a téren nekem õ tudat alatt példaképem lett, amit csak mos-
tanában kezdek felismerni (pl. van egy zöld harisnyám, amirõl mindig az jut
eszembe, hogy Esztusnak biztos tetszene).

Múlt nyáron a mûtétem után kaptam tõle egy e-mailt, amiben azt írta, hogy
betegnek lenni olyan érzés, mint annak kõnek, akibõl virágot akarnak faragni
(Lázár Ervin), és hogy õ ebben már profi, de szemérmessége több dumát nem
engedett ennél, csak arról biztosított, hogy velem a lelke, és gondol rám, hogy
bírjam a vésegetést-kalapácsolást. Úgy érzem, hogy ez a pár sor mindennél job-
ban jellemzi, mert van még valami, amiben õ profi (volt?): az a teljesen egysze-

Guyon Richárd utcai lakásának konyhájában, 2002-ben
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rû és minden ájtatoskodástól mentes Isten-kapcsolat, ami képessé tette õt arra,
hogy nagy szavak és mellédumálások nélkül egészen szabadon és õszintén az
emberek szolgálatának szentelje az életét. Soha nem mondtuk ki, de szavak nél-
kül talán még biztosabban éreztük egymásról, hogy van egy közös Szerelmünk,
akinek a „fényképét” ehhez a bizonyos levélhez csatoltan vigasztalásul elküldte
nekem. Hiszem, hogy õk immár örökre boldogan együtt szurkolnak nekünk,
hogy mi is ezzel a szenvedélyes szeretettel és örömmel adjuk oda magunkat és
az életünket.

Halmi Krisztina

Visszagondolva rá, egy elillanó pillanatnak tûnik a dunaharaszti gyülekezetnek
a vele való kapcsolata. Alig ismerhettük meg, elment külföldre tanulni. Csak
sejtettük, hogy nagyon értékes, okos ember. Volt olyan testvérünk, aki azt mond-
ta, hogy tudósnak, kutatónak való, nem egy kisvárosi gyülekezet lelkészének, aki-
nek napi gondokkal, szervezési és gyakorlati kérdésekkel kell megküzdenie.

Már külföldön volt, amikor visszagondolva és ragaszkodva a gyülekezetünk-
höz, elkészített egy olyan missziós programot, amely most is kiindulópontját
képezi a gyülekezeti munkának.

Halmi Krisztával Csöngén,
a Weöres Sándor Emlékház elõtt, 1991
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Ha valaki úgy érezné, hogy tudós attitûdje miatt nem tudott kapcsolatot te-
remteni a gyülekezet tagjaival, téved. Mosolygós volt, és mindenkinek a sorsa
érdekelte. A gyerekeket maga köré gyûjtötte. Egy karácsonyi alkalomkor, ami-
kor kicsik és nagyok együtt szerepeltek a mûsorban, zsúfolásig megtelt a temp-
lom, pedig egy „egyszerû” vasárnapon szinte alig jött le 10-15 ember az isten-
tiszteletre. Az volt az elképzelése, hogy a gyermekeken keresztül meg lehet ta-
lálni a hiányzó középgenerációt, a szülõket is.

Ma sem lehet a gyülekezet lapját anélkül kézbe venni, hogy ne gondolnánk
arra, õ volt, aki elõször szerkesztett gyülekezeti lapot. Azt szerette volna, ha a
szórványba eljuttathatjuk a hangunkat, jelet küldhetünk, hogy él, élni akar a
gyülekezet. A Csengettyû megmaradt, most is hírvivõ, és Eszter nevével fonó-
dik össze.

Bárd Anna és Müller György

Eszter egy alkalommal részt vett a Katolikus Pszichológusok Baráti Köre által
szervezett dobogókõi konferencián. Elsõ alkalommal volt ott, de természetesen
azonnal aktívan, konstruktívan kapcsolódott a munkába. Az érintett kérdések-
ben kifejtette véleményét, még akkor is, ha tudta, hogy nem mindenki fog vele
egyetérteni. Bár nagyon-nagyon imponáló volt, ahogy vitatkozott, érvelt, cáfolt,
úgy, hogy a másikban nem ellenérzést, ellenállást váltott ki, hanem továbbgon-
dolkodásra ösztönözte – nekem mégsem ez volt a legfontosabb ebbõl az együtt-
létbõl. Bennem mélyen megmaradt, hogy Szabolcs atya miséje után, melyen
különbözõ rendekhez tartozó papok, sõt, görög katolikus pap is koncelebrált,
hosszan beszélgettünk arról, elképzelhetõ-e, hogy egyszer ökumenikus misén
katolikus, evangélikus, református pap egyszerre misézzen. Ebben én voltam az
optimistább, de mind a ketten vártunk egy ilyen alkalomra.

Röviddel ezután ment Leuvenbe, ahonnan késõbb lelkesen írta, hogy részt
vehetett egy ilyen misén. Tervezte, hogy itthon, talán éppen Dobogókõn legyen
ökumenikus istentisztelet.

Rigler Ilona

Vérbeli újszövetségessé leuveni ösztöndíjas tanulmányai során lett. 1999 õszén
Belgiumban járván meglátogattam õt Leuvenben. Csak a címét ismertem, elõre
nem tudtam értesíteni, így aztán nem is találtam otthon. Vasárnap dél volt. Egy
ideig azért várakoztam a ház elõtt, hátha véletlenül befut. És úgy történt. Kerék-
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páron jött, hatalmas hátizsákjából mindenféle színes papír kandikált ki. Egy
nemzetközi gyülekezetben tartott vasárnapi iskolát. Felmentünk a lakásra, ha jól
emlékszem, valami padlásszoba volt. Teát ittunk, s közben sorra mutatta, mivel
foglalkozik, mennyi mindent kutatott már. Aztán elvitt egy pubba, amolyan di-
áktanyára. Azt tanácsolta: kóstoljam meg a hely különlegességét, a három jópo-
fa kis korsóban felszolgált sört. Beszélgetésünket gyakran meg kellett szakítani,
mert újra és újra ismerõsei, barátai bukkantak fel.

Fabiny Tamás

1999-ben egy õszi napon találkoztunk elõször, mikor felkeresett irodámban, és
megkért, hogy legyek ideiglenes témavezetõje leuveni ösztöndíjának ideje alatt.
Hamarosan máshol is találkoztam Eszterrel: a könyvtárban, egy „Nõk és a tra-
díció” címû doktori szemináriumon, a felszabadítási teológiáról rendezett fó-
rumon, a János evangéliumáról szóló órámon és a nemzetközi egyetemi gyüle-
kezetben.

Mivel én lettem disszertációjának ideiglenes témavezetõje, számos hosszú
beszélgetésünk volt doktori témájáról, a kérdésekrõl Márk evangéliumában.
Elolvastam kutatási vázlatait, és megbeszéltük õket. Értelmes, elkötelezett és
céltudatos személyisége nagy hatást tett rám. Az órákon és a szemináriumokon
olyan szokatlan kérdéseket tett föl, amelyek segítettek kilépni a régi, jól ismert
gondolatmenetekbõl. Mind a társait, mind a tanárait próbára tette egyenes kér-
déseivel és kritikáival.

Hamarosan felismertem, hogy bár komolyan kutatott és írt, Eszter nem tar-
tozott a tipikus elefántcsonttorony-tudósok közé; aktívan részt vállalt minden
olyan ügyben, amely a világ igazságtalanságai ellen küzdött. Egy nap, a kelet-
timori válság idején, egy kis, kézzel írott üzenetet találtam könyvtári irodám aj-
taján, amelyben javasolta, szinte megparancsolta, hogy szervezzünk közös al-
kalmat, ahol a szenvedõ emberekért és a konfliktus békés megoldásáért imád-
kozunk.

2003. március 9-én a Leuveni Katolikus Egyetem és a Collegium Hungaricum
szervezésében a nemzetközi evangélikus gyülekezet képviselõinek részvételé-
vel megemlékezõ liturgiát tartottunk Eszterért. Ezen az alkalmon mindannyian
éreztük, milyen erõs hatást tett Eszter itt, Leuvenben az emberek életére, annak
ellenére, hogy csak rövid ideig volt itt. Átéreztük életének és meggyõzõdésének
erõs integráló erejét, amely képessé tette arra, hogy kapcsolatot teremtsen és
barátságot kössön különbözõ vallási és kulturális hátterû emberekkel. Különö-
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sen becsültük azért az erõs elkötelezettségéért, amelyet a világ szegény és nehéz
sorsú emberei iránt érzett, és ami egész életét és szolgálatát inspirálta. Élete Krisz-
tus üzenetének élõ tanúsága volt.

Gyászoljuk idõ elõtti halálát, és kifejezzük erõs meggyõzõdésünket, hogy
Eszter belépett az élet teljességébe azon a helyen, melyet Krisztus elkészített
számára.

Reimund Bieringer

Eszter Leuvenben (képek–emlékek)
Esztert még a rendszerváltás „szabadságreményének igézetében” zajló hónapja-
iban ismertem meg. Emlékszem, feltûnt nekem, hogy Tõkés László lefogását
követõen a román követség elé szervezett gyertyás virrasztáson milyen sok szép
népdalt tudott „bedobni” a közös éneklésbe. Aztán még összefutottunk itt-ott.

Aztán egyszer vagy tíz év múltán a leuveni Naamsetsraaton (Leuven egyik fõ
utcája) a könyvtárba tartva látom, hogy egy elszánt leányzó rángatja hatalmas
bõröndjét a járdán. A csomagjukat rángató fiatalok látványa nem ritka Leuvenben,
hiszen nagyon sok hosszabb-rövidebb idõre a városba utazó ösztöndíjas tanul-
kutat ott, akik persze nem kevés poggyásszal érkeznek. Ami mégis feltûnt, hogy
ez a lány nagyon hasonlított Andorka Eszterre. De, kérdeztem magamtól, mit
keresne éppen Andorka Eszter éppen Leuvenben? De aztán a teológiai könyvtár-
ban megszólítottam. S kiderült, hogy valóban õ az.

Eszter elsõ leuveni „hõstette” az volt, hogy bemutatott Xeravits Gézának („van
itt valaki, akit feltétlenül meg kell ismerj!”), akivel késõbb a Leuveni Magyar
Kollégiumban együtt laktunk, nagyon összebarátkoztunk, s megtisztelt azzal,
hogy Leuvenben világra jött Ábris fiának keresztapja lettem. Szóval, Eszter na-
gyon hamar – „jóságos moiraként” – vette kézbe a sorsok és az emberi viszo-
nyok szálait. Néhány hónap alatt több barátra tett szert Leuven nagy nemzetkö-
zi kavalkádjában, mint sokan évek alatt; sõt: képes volt flamand barátokat sze-
rezni (ez a flamandok szívélyes, de amúgy igencsak távolságtartó viselkedése
mellett kisebb csodának számít!).

Emlékszem, volt egy nagyon különös biciklije (Leuvenben a bicikli a szoká-
sos közlekedési eszköz, s néha igen érdekes állapotban mûködõ járgányokat is
látni), amelyre különbözõ táskákat és dobozokat szerelt föl. Mindig ott parkolt
a teológiai könyvtár elõtt, és szombatonként (a piacnapon) ezekbõl a tárolókból
sok-sok zöldség lógott ki.

A könyvtárban Eszter asztala (mivel kölcsönzés nincs, ott kell dolgoznia min-
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denkinek a könyvtárban) rendhagyó helyen állt. Az emeleteket a fõlépcsõházon
kívül egy szûk csigalépcsõ is összeköti, amely az olvasótermek közepén helyez-
kedik el, megkönnyítendõ a szintek közti közlekedést. Eszter asztala e mellett a
lépcsõ mellett volt (egyedüliként a könyvtárban), s akárki le- vagy fölfelé közle-
kedett a lépcsõn valamely könyvet keresve vagy asztalához tartva, szükségszerûen
találkozott Eszterrel. Eszter mintegy a könyvtár köldökében ült, s a könyvkupa-
cok mögül minden ismerõst köszöntött (persze, ez többnyire nem maradt ennyi-
ben, s „értékes percek vesztek el” beszélgetéssel).

Eszter úgy volt részese a leuveni diákéletnek, mintha egyszerre több helyen
is jelen tudott volna lenni. Az Egyetemi Lelkészség, a Felszabadításteológiai
Centrum, a Magyar Ház filmklubja, a sörözgetések, hogy csak néhányat említ-
sek: õ mindenrõl tudott, mindenhol jelen volt.

Egy közös magyar sörözgetés alkalmával sikerült „botrányt” is okoznunk.
Ugyanis a leuveni decens kispolgárok és turisták legfelkapottabb sörözõjében
négyen keveredtünk politikai eszmecserébe („egy oldalon álltunk”, csak másképp
láttunk bizonyos dolgokat), ami olyan hangerõt implikált, hogy a derék flaman-
dusok csak meregették a szemüket: gondolom, azt hitték, mindjárt ölre megyünk.
Pedig csak jóízûen, magyar módra politizáltunk.

Szóval, Eszter mindenben benne volt. S igyekezett mindenkit megérteni, s
mindenben segíteni. Például, amikor a tiszai ciánszennyezés elleni tiltakozásul
a leuveni diákok egyesülete tüntetést szervezett Brüsszelbe az ausztrál követség-
hez, kidolgoztunk egy koreográfiát (ellensúlyozandó a jelenlévõk alacsony szá-
mából fakadó rossz benyomást). E koreográfia meghatározó elemeként Eszter
valahonnan szerezni tudott egy gömbakváriumot, amelybe egy aranyhalat tet-
tünk, s egyikünk azt vitte a „tömeg” elõtt haladva. Nem emlékszem már, hon-
nan került elõ az az akvárium, de újabb fegyverténye volt Eszternek. Aki, per-
sze, az egyesület munkájában is lelkesen részt vett, sokszor éppenséggel emberi
konfliktusok tompítását is magára vállalva.

Persze, a tudományt sem hanyagolta, sõt. Sokat dolgozott, tanulmányok ter-
veit dolgozta ki, s kezdeményezte, hogy Gézával hármasban állítsunk össze egy
kötetet a vallási pluralizmus kérdésében. Sajnos elfoglaltságai miatt ebben a
munkában nem tudott részt venni, de a kötet hamarosan megjelenik a Goldziher
Intézet sorozatában (az Intézet szintén Eszter egyik „projektje” volt másokkal
összefogásban).

Ezek a kis felvillanásnyi képek, remélem, visszaadnak valamit abból, ahogy
Eszter Belgiumban élt. Mások talán más történeteket mondanának el, más ké-
peket hívnának elõ. De azt hiszem, mindannyian valami olyasmit éreznének,
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mondanának: egy nagyon különleges és sokszínû ember volt Leuvenben közöt-
tünk, aki most is, így is képes arra, hogy több helyen, több dimenzióban legyen
jelen.

Losonczi Péter

Eszter a könyvtárban
1999 kora õszének egy estéjén, zuhogó esõben érkeztünk meg feleségemmel
Leuvenbe, az izgága diákvárosba. A hétvége elõestéje volt, másnap ügyintézés,
majd vasárnap; tûkön ülve vártam, hogy végre testközelbe kerüljek az európai
teológiai tudományosság egyik fellegvárának lelkével, a könyvtárral. Hétfõn egy
frissen szerzett ismerõssel végül elindultunk a „szentélybe”. Mellesleg elejtett
mondatából derült ki, hogy Andorka Eszter is itt kutat. A könyvtár már a mére-
teivel is lenyûgözött, s épp elkezdtem volna anyagával ismerkedni, mikor a má-
sodik emeleten kusza hajfürtök zuhatagába botlottam… A megismerkedés egy
pillanat mûve volt, s a következõ év során szinte nap napot követett beszélgeté-
sekkel, kemény, a sörözõkben néha asztalcsapkodásig menõ vitákkal, s egy ko-
moly és õszinte barátsággal. Mégis, a leuveni év egyetlen pillanata sem õrzi olyan
élénken Eszter emlékét, mint az az elsõ néhány óra a könyvtárban.

Eszter megtáltosodott. Oszlopról oszlopra, polcról polcra, kötetrõl kötetre
ugrottunk – alapmûvek, melyeket az otthoni kutató címrõl vagy másodkézbõl
ismer csak, aztán mindezidáig elérhetetlenségbe burkolózó szövegkiadások.
Eszter pedig szélsebesen robogott mellettem. „És még ezt nézd meg… és még

Esztus utazás közben, 2000 körül
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amazt is…” Azóta sem láttam senkit ilyen végtelen lelkesedéssel azonosulni a
másik örömével, de azt sem, hogy valakiben ennyire buzgott volna a könyvek-
ben õrzött tradíciónak a szeretete. S ezt akkor kezdtem különös megbecsüléssel
figyelni, mikor kiderült, hogy Eszter egyáltalán nem mindennapos gondolko-
dó; anyagkezelésében, véleményalkotásában, de megrögzöttségeiben is az egyik
legfüggetlenebb ember volt, akivel valaha is találkoztam.

Temetésén, a paradox módon életet hirdetõ élénk-kék koporsó mellett hihe-
tetlen élességgel világított belém ez a röpködõ, de mégis a végletekig komoly
igenlése a mélységnek, amely annyira jellemezte õt. Eszter egyik legfelejthetet-
lenebb öröksége számomra ez.

Xeravits Géza

Eszter mindig úgy fog megmaradni az emlékezetemben, mint egy olyan lány,
aki különösen szerette az Úr Jézust. Mindig eljött az imaóráinkra, és mikor
imádkozott, az olyan volt, mint egy bensõséges beszélgetés az Atyával. Az egyik
dolog, amely nagyon megérintette a szívemet, és most is könnyekre fakaszt,
nagypénteken történt, mikor Utolsó Vacsora ünnepséget tartottunk, kevés részt-
vevõvel. Csendben ültünk az úrvacsora elõtt, mikor Eszter bejött egy gyönyörû
és drága fehér orchideával. Halkan elõrement a szertartás alatt, és letette a virá-
got a kenyér és a bor mellé, szenvedõ Ura iránt érzett szeretete jeleként. Azt az
asszonyt juttatta eszembe, aki drága parfümmel kente meg Jézust a kereszt-
refeszítés elõtt. Ez volt Eszter: olyan nõ, aki nagyon szerette Jézust.

Nem csak az Urat szerette ilyen erõsen, ez a szeretet õt más emberek, külö-
nösen a szenvedõk felé fordította. Gyülekezetünk egyik tagja, az afrikai Tshiunza
autóbalesetben eltörte a nyakcsigolyáját, és hónapokon át bénultan feküdt a
pellenbergi kórházban. Ez alatt az idõ alatt Eszter hetente háromszor megláto-
gatta õt, és gyakran kiültette tolószékbe, hogy sétálni menjenek, hogy kimoz-
duljon a kórházi szobából. Nem volt autója, ezért busszal ment Pellenbergbe,
csendesen szolgálta szenvedõ testvérét. Mindig úgy tudtam, hogy hetente egy-
szer ment. Csak a halála után mondta el nekünk Tshiunza, hogy Eszter ezekben
a hónapokban minden héten háromszor meglátogatta. Eszter szerette szenvedõ
testvéreit, és ezt a szeretetet cselekedetekké formálta.

Eszter a gyerekeket is nagyon szerette. Egy nyáron, mikor nagyon nehéz volt
embert találni az egyházi szolgálatokra, önként elvállalta, hogy tanítja azt a né-
hány gyereket, aki ott volt, minden vasárnap, hónapokon keresztül. Örömmel
feláldozta a saját vasárnapi istentiszteletét ezeknek a gyerekeknek a szolgálatáért.
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Eszter halála nagy veszteség a világnak és az egyháznak. Ám biztosak vagyunk
benne, hogy az Úr e szavakkal üdvözölte õt: „Jól van, jó és hûséges szolga vol-
tál, lépj be Atyád dicsõségébe!” Ez a mi vigasztalásunk, és reméljük és imád-
kozunk, hogy családja is vigasztalást találjon ebben a bizonyosságban.

Toos Roosies

Milyen figyelmesen tudott hallgatni – nem lehetett nem észrevenni, mikor az
ember Eszterrel beszélgetett. Magamban most is hallom „mmhh, mmhh”-jének
visszhangját. Mindig kész volt segíteni. Milyen ritka drágakõ! Kedves lelke nyu-
godjék békében!

Flowrence Nwabuike

Mikor Eszterre gondolok, ez a textus jut eszembe: „Nemzedékrõl nemzedékre
az isteni bölcsesség lelke betér a szent lelkekbe, és Isten barátaivá és prófétákká
formálja õket.” (Bölcsességek könyve 7,27)

Nem találok jobb szavakat Eszter jellemzésére. Az igazság iránti szenvedélyes
elkötelezettsége és vágya, hogy a mindennapi életben valóra váljon mindaz,
amiben hitt, olyan szent lélekké tette, akit átjárt Isten életet adó bölcs lelke. A
Centre for Women’s Studies in Theology többi tagjával együtt úgy emlékszünk Esz-
terre, mint egy nagyon élénk emberre. Mindig hirtelen, tele energiával érkezett,

Eszter nigériai barátai körében, Leuven, 2000
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melegen üdvözölte a többieket, és érdeklõdött, hogy éppen mi történik. Igaz-
ságérzete hozta a Centre for Women’s Studies in Theology-ba. Nagyon élveztük a
jelenlétét a találkozókon és megbeszéléseken, mivel új szempontokat tudott
hozni, rámutatott arra, ha a katolikus háttér és elfogultság játszott valamiben
szerepet, vitába szállt a meggondolatlan kijelentésekkel, és erõsítette a beszélge-
téseket. Szorgalmasan dolgozott, és mégis úgy tûnt, mintha mindig lenne ideje
másokra, hogy meghallgassa õket, örömeiket éppen úgy, mint problémáikat. Va-
lahogy úgy érzem, hogy mindig érezni fogom a jelenlétét, váratlan pillanatok-
ban, hol lágy kérdésként, hol kihívásként, hol meleg üdvözlésként.

S. Van Den Eynde

Mikor meghallottam a hírt, arra vágytam, bárcsak aludnék, és ez csak álom vol-
na, s felébredve tudnám, hogy csak vicc volt. De Isten ad, és Isten elvesz.

Csodálatos voltál életedben, és tragikus a halálod. Sok-sok lelket megvidámí-
tottál. Bölcsességednek felcsillanó fényénél sok ember értett meg valami újat;
beírtad magad a szívükbe, és õk soha többé nem lesznek ugyanazok, mint elõ-
zõleg voltak. Bátorságod, gyengeségeid és erõd rengeteg embert megérintett.
Sokan csak akkor ismerték ezt fel, mikor már elmentél. Miféle gonosz erõ volt
képes arra, hogy lesújtson egy ilyen drága, kedves lélekre? Egy lélekre, aki gyer-
meki ártatlansággal nézett a világra. Hogy mivé válhattál volna, azt sosem fog-
juk megtudni, de az örökséged tovább fog élni. Hibáid és sérülékenységed tet-

Eszter és Osita Onah egy belga utcai fesztiválon, afrikai ruhában, 1999-ben
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tek ilyen jellegzetessé, és az a csodálatos adományod, hogy akivel csak találkoz-
tál, az különlegesnek érezte magát. Úgy tûnik nekem, hogy Isten tudta, hogy nem
lehet ott mindenütt személyesen, és ezért teremtett olyan embereket, mint te.
Azoknak, akik személyesen ismertek, örökké hiányozni fogsz; azok, akik sose
találkoztak veled, szerencsések, mert nem kell arra gondolniuk, elképzelniük és
tudniuk, hogy elmentél.

Hiányozni fogsz nekünk, Eszter. Sosem fogunk elfelejteni. Mindig szeretni
fogunk téged. Reméljük, hogy örök békességet találsz.

Adieu! A viszontlátásra!
Osita Onah

A mi Esztusunkra emlékezve
Andorka Esztert (Esztust) 1990 nyarán ismertük meg. Ebben az évben a Deák
téri gyülekezet meghívására Magyarországon táborozó nyolcadik osztályosokat
néhány Deák téri ifjú kísérte vissza Apácára. Közöttük volt Esztus is. A pár órá-
nyi beszélgetés után úgy éreztük, mintha már rég ismertük volna egymást. To-
vább mélyült a barátság a következõ években együtt töltött táborozások alkal-
mával is. Az, hogy többször tartózkodott Apácán, még közelebb hozott egymás-
hoz. Mindig azt mondta: „Annuska, olyan szívesen jövök hozzátok, és olyan jól
érzem magam nálatok, akár otthon.” Amikor a kaput megnyitotta, kedves hang-
jával már kiáltotta: „Ismét itt vagyok!”, és a kedves, mosolygós arcával már meg
is jelent. Együtt készítettünk ebédeket, vacsorákat. A vasárnapi ebédek után, kint
a virágos udvaron hosszú, meghitt beszélgetésbe kezdtek Balázzsal. Nagyon
szerették tervezgetni az egyház, a fiatalság és a gyülekezet jövõjét. Nemegyszer
befogtuk a lovakat, és szekérre ülve mentünk ki a mezõre. Nagyon szeretett a
mezõre járni, ahol nem csak kirándult, hanem megfogta a villa nyelét, és beállt
a sorba dolgozni. Amikor együtt voltunk, szinte repült az idõ. Egy szombaton
történt, amikor kocsival mentünk a királyi kastélyt meglátogatni Sinaiara. Figyel-
meztettem Esztust, hogy nem maradhatunk sokáig, mert esketési istentisztele-
te lesz délután hat órától. Olyan csodálatos volt minden, jól éreztük magunkat,
de az idõ repült, és mi az órára nem pillantottunk. Amikor sebtében hazaindul-
tunk, Esztus nagyon izgult, hogy nem érünk idõben haza, és még a prédikációját
is át kellene olvassa. Pár kilométerre voltunk Apácától, amikor elkezdett zuhogni
az esõ. A zuhogó esõben az esküvõi menet nem tudott elindulni a templomba,
így Esztus, ha késve is, de mégis idõben, az esküvõi menet elõtt ért a templom-
ba. Ezt a napot még sokszor és sokáig emlegettük. Sokszor kimentünk a kopja-
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fás temetõbe, hogy virágot tegyen Margit néni (az én édesanyám) sírjára. Sajnos
most mi teszünk virágot az apácai temetõben álló emlék kopjafájához. Esztust
nem fogjuk feledni soha. „A mi Esztusunk nem halt meg, õ életre kel mindig az
emlékeinkben, mert sokat gondolunk rá.”

Oláh Anna

...Hamarosan doktorandusz lett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Foly-
tatta korábban megkezdett Márk-tanulmányait. Nagyon jól haladt a disszertá-
ciójával.

Elõzetesének lehet tekinteni azt a nagyszerû, testes tanulmányt, amely a nyír-
egyházi Studia Biblica Athanasiana egy 2001-es számában jelent meg. Egy idõ-
ben ugyanis lejárt a nyíregyházi fõiskolára is tanítani. Nálunk pedig egyre több
órát vállalt. Szívügye volt a biblikus proszeminárium, amelynek keretében el-
sõsorban kutatásmódszertanra igyekezett a hallgatókat megtanítani. Azon kevés
oktatók közé tartozott, aki bevitte a hallgatókat a könyvtárba, s ott magyarázta el
nekik a kutatás fortélyait. Lehetõséget kért bioetikai kurzusra, valamint kézmû-
ves speckollra is. Tele volt ötlettel: mire és hogyan kellene pályázni, miként lehet-
ne megreformálni a tantervet és könyvtári rendet, milyen konferenciákat kelle-
ne szervezni.

2002 tavaszán remek tanszéki napot rendeztünk, amelynek ugyancsak õ volt
a motorja. Játékosan akartuk a hallgatókat közel hozni az újszövetségi korhoz.
Õ vállalta magára a legtöbbet. Görög nyelvû éneket tanított, a helyszínen gyár-

A Mikulás krampuszaként Apácán, 2002-ben
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tott táblácskára régies írószerszámokkal bibliai szövegeket írtunk, ókori társas-
játékokat játszottunk, a nagyrészt általa behozott ruhákat és ékszereket kinek-
kinek fel lehetett venni. Boldog volt, hogy olyan jól sikerült.

Fabiny Tamás

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem auditorium maximumában, legnagyobb
elõadótermében 2002 õszén, a Tudomány Napján leendõ tudósok, doktoran-
duszok mutatkoztak be egy-egy rövid elõadás erejéig. Közöttük Andorka Eszter
is. Készülõ disszertációja témájáról beszélt: a beszédrõl, a nyelvrõl, a szóról, a
kérdésrõl, és mindezt Márk evangéliumával kapcsolatban. Gondolatmenete vi-
lágos, kristálytiszta volt. Szépen, artikuláltan beszélt. Hangja csengett, arca ra-
gyogott. Könnyed volt és humoros, kitérõket engedett meg magának, mint aki
biztonságosan mozog témájában, ahogyan a hal ficánkol a vízben. Látszott Esz-
teren az öröm s a gyönyörûség a tudományos munkában, s abban, hogy abból
most a hallgatósággal valamit megoszthat. Ahogyan naplójába írta ez év január-
jában Dél-Afrikában, ahol elõadást tartott egy konferencián, amely a hátrányos
helyzetû emberek problémáival foglalkozott. Ezt írta: „Csodálatos azt érezni,
ahogy tanulok, egyre csak tanulok, úgy iszom be az új tudást, mint egy száraz
szivacs a vizet. Ráadásul ez az a tudás, a legjobbfajta tudás, amit elsajátíthatok –
tudás a szegényekrõl és a szegényekért (abban az értelemben, ahogyan a Biblia
érti a kifejezést)”.

Takácsné Kovácsházi Zelma

Eszter hosszas kapacitálására vettem részt tavaly novemberben a Közgazdasági
Egyetem szervezésében megrendezett „Nõ és férfi, férfi és nõ” címû konferen-
cia teológiai szekciójának munkájában. Vonakodásom fõ oka az volt, hogy nem
hittem abban, hogy a feminista teológia témái, melyeket néhány éve olyan izga-
lommal fedeztem fel, magyar viszonyok között egyáltalán megszólalhatnak vagy
megvitathatóak. Kishitûségemre alaposan rácáfolt az a novemberi nap, Eszter
kitartásának és lelkesedésének gyümölcse. Õ szívügyének tekintette, hogy a szé-
lesebb tudományos közéletben megjelenjen a teológia, mint izgalmas és rele-
váns tudományág, ahogyan azt is, hogy a teológia mûvelésében végre komolyan
szóhoz jussanak a nõk. Visszatekintve úgy látom, minket is megfertõzõ lelkese-
dését egy szerencsés alkati tulajdonsága, s egy mélyebb, bátor, a szenvedéssel
illúziók nélkül szembenézõ hitbeli alapállás táplálta. Optimizmusa, a minden-
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ben a jót észrevenni akarása megszólal például egy posztumusz megjelent in-
terjúban (Férfi és nõ egyfajta anyagból van: az immár halott Andorka Eszter szavai a
Biblia feminista olvasatáról). A mélyebb ok pedig a konferencián elhangzott elõ-
adása s egy 2001-es tanulmánya („Azt mondja nekem: „Abba” és „Eloi”: Mk 15,34
exegézise”, Studia Biblica Athanasiana vol. 4) hermeneutikai alapelvében tapint-
ható ki. A tanulmányban hangsúlyozza, hogy Jézus szenvedésérõl csak az em-
beri szenvedés, különösen a megalázottak és alávetettek szenvedése elleni harc
kontextusában szabad gondolkodni. „Egy exegézis, mely túlságos készséggel üti
Isten akaratának pecsétjét Jézus szenvedésére és halálára, utat készít az emberi
szenvedésbe való olcsó belenyugvásnak”. (78. o.) Ez a felismerés pedig követ-
kezményekkel kell, hogy járjon a nõk alávetettségének kérdésére nézve: „Ha az
újszövetségi vagy akár a mai kor közfelfogásával tartva elfogadhatónak, sõt ter-
mészetesnek tekintjük a nõk önkizsákmányolását, alávettetését, akkor az evan-
gélium logikája szerint nem tekinthetjük botránynak Jézus kereszthalálát sem.
Ha azonban Jézus kivégzését botránynak tartjuk, akkor az evangélium nõi szerep-
lõinek kiszolgáltatottsága, elnémítása is elfogadhatatlan kell legyen számunkra.”

Cserháti Márta

Mottó: „Azáltal, hogy a szeretetre törekszünk, és olyan kultúra megteremtésén fáradozunk,
amely az életet ünnepli, és lehetõvé teszi a szeretetet, pontosan az elembertelenedés és az
uralom ellen munkálkodunk.” (Bell Hooks: A feminizmus mint transzformációs politika)

Pár évvel ezelõtt kitaláltam, hogy kéne egy rádiómûsort készíteni, amit nõk
vezetnek, és nõkrõl szól. Igazi feminista mûsor lett volna a Tilos Rádióban.
Esztust így ismertem meg közelebbrõl, ugyanis lelkes szerkesztõtársaimmal a
mûsor elõkészítése kapcsán fél éven keresztül hetente találkoztunk. A mûsor-
ból nem lett semmi, viszont megismertem Esztert. Ha arra gondolunk, hogy
hamarosan egy angyallal találkozunk, akkor jó esélye van annak, hogy fantázi-
ánkban a csoda központi szerepet kapjon. Eszter kapcsán nem beszélhetek cso-
dáról, jobban mondva, nem beszélhetek a csodának az emberi szubjektivitáshoz
köthetõ jelentésérõl. Eszter úgy volt csodálatos, hogy nem is vettem észre a sze-
mélyét. Ez talán paradoxonnak tûnik, bár a Szentírást olvasgatva cseppet sem az.
Szelídség és transzparencia jellemezte õt, még akkor is, mikor éppen a környe-
zetünkben elõforduló legelfogadottabb dolgokat kérdõjelezte meg. Az egész
féléves munkából leginkább az a kép tölt el jólesõ melegséggel, ahogy éppen
bevonulunk Esztussal az élen a rádió új stúdiójába, terepszemlézni. Bemutat-
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kozunk a technikusnak, megnézzük a mikrofonokat (miképp használhatja egy-
szerre hat nõ!), és Esztus – már nem tudom pontosan, milyen – keresztkérdé-
seket tesz fel a srácnak, aki láthatóan hibbantnak tart mindannyiunkat. Eszter ezt
észre sem veszi, csak kedvesen, ugyanakkor határozottan faggatja tovább. (Én
természetesen képtelen vagyok felülemelkedni.) Majd szépen elbúcsúzunk, és
kis csapatunk kivonul.

Eszter szerette az embereket, ami nagyon nehéz, fõképp ha határozott terve-
id vannak, amikrõl szent meggyõzõdésed, hogy helyesek, és amiket feltétlen meg
akarsz valósítani. Eszter idealista volt, ebbõl adódóan kicsit „gyerekes”: a kör-
nyezetemben élõ legerõsebb gyerek.

Süvecz Emese

Kezdet
A Teológiára való jelentkezése óta ismertem, de közelebbi kapcsolatunk – én
legalábbis így emlékezem vissza – a rendszeres teológiai doktori kurzusokon való
részvételével kezdõdött. Tervezett témáim iránti lelkesedése soha nem volt ga-
rantált. A bevezetõ alkalom mindig egy – nagyon békés, de pezsgõ – szellemi
párbajjal kezdõdött. Voltak pontok, ahol sikerült pártomra téríteni, és voltak
olyanok is, ahol õ rukkolt elõ igen jó ötlettel úgy, hogy az programunk része lett.

Az MTA-EHE kutatócsoporti pályázat írása idején talán mindennap bejött a
tanszékre, olykor napjában többször is, mert mindig eszébe jutott még valami.
Mindannyian hasznosítottuk ötleteit, érveit. 2002 õszén izgatottan kérdezte az
eredményt, és lesújtotta a hír, hogy nem nyertünk.

Együtt repültünk Pietermaritzburgba az egyetemközi konferenciára. Kalan-
dos, gyönyörû utunk során nyugatról keletre átrepültük Afrika déli részét, próbál-
va magunkba szívni a számunkra ismeretlen tájat, már amennyire a gép ablakán
keresztül lehet. Rengeteget beszélgettünk is a csaknem kétszer 24 órás repülõ-
út, no meg a várakozások alatt. A konferencia témája a stigmatizáció, a bélyegek,
amelyeket embertársaink hordoznak, és persze Jézus. A legtöbben az AIDS-rõl
beszéltek, az indiaiak a dalitokról, a kaszton kívüliekrõl, mások a különféle be-
tegségekrõl. Mint a magyar összekötõ, tõlünk Esztert kértem föl. Elõadását,
amelyhez írásvetítõt kért, nekem elõzetesen nem mutatta meg, én pedig külö-
nösnek tartottam volna elõbb elkérni tõle. A kezdõ kép engem éppen úgy meg-
lepett, mint a többi részvevõt: egy függõleges sziklafal, amelyet kerekes kocsijá-
ban, kötelek segítségével igyekszik valaki „megmászni”. Címe pedig: „A feltá-
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madott Úr sebei és a mozgáskorlátozottság bélyege” (The Wounds of the Risen
Lord and the Brand of Disability). Ahogy belegondolok: mirõl is szólhatott volna
másról?

Talán, mert a kis konferenciának legfiatalabb tagja volt, õ nemcsak észrevette
a szervezõnek, egy fiatal anyának hat év körüli fiát, Nátánt, hanem meg is szó-
lította, beszélgetett és játszott vele. Látva õket, nem tudtam volna megmonda-
ni, melyiküknek nagyobb gyönyörûség ez.

A szokásos városnézés keretében egy kis idõtöltés a bolhapiacon, ahol Eszter
mintha csak azt kereste volna, ami felhasználható lesz két nap múlva, a február
másodikai Deák téri gyermekistentiszteleten. Végig mellette ültem a repülõgé-
peken, amelyeken egyetlen szabad hely sem volt, de hogy hová tette és hogy õrizte
meg épségben a magával hozott afrikai dobokat, száraz virágokat és egyebeket,
miközben kétszer is át kellett szállnunk, rejtély marad.

Itthon már várt a hír, hogy fele támogatással ugyan, de nyertünk a pályázaton,
és az egész hatályba lép az év elejétõl. Idõ kellett, míg kezdtük fölfogni, hogy ez
mit jelent, és mi az elõttünk álló feladat. Eszter a következõ héten megint talán
mindennap, naponta többször is rám nyitotta az ajtót. Egyre újabb gondola-
tokkal, ötletekkel, tervekkel. Az ember úgy érezte, hogy szikrázik körülötte a le-
vegõ.

Így kezdõdött a barátságunk.
Reuss András

Amire személyes emlékeim közt különösen is sokszor visszagondolok Esztus
kapcsán, az figyelmessége. Gyakran történt meg, hogy vasárnap délután vagy este
megszólalt a telefon, és õ jelentkezett. Ilyenkor rendszerint a délelõtti vagy az
esti istentiszteleten elhangzott prédikációm egy-egy képére, gondolatára reagált,
elmondva, mit váltott ki belõle, milyen gondolatokat indított meg benne. Mi-
kor például illusztráció gyanánt lefestettem szeleburdi kislányomat, vagy épp a
kis mosolygós linzi gipszangyalkákat. Mindig kedves, figyelmes szavai megerõ-
sítést, bátorítást sugároztak. Azt hiszem, tudatosan ez is volt a célja ezekkel a
hívásokkal. Tudta, a lelkésztársaknak is szükségük van lelkipásztorolásra, báto-
rításra. A sok egyéb közt erre is maradt figyelme.

Utolsó emlékem tõle egy sms. 2003. február 10-e reggelén, második kislá-
nyunk megszületésekor a kórházból küldött üzenetünkre kaptuk ezt a választ:
„Éljen!!! Ha az Isten megszomorodik a világ folyásán, elég csak Cselovszkyékra
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néznie, máris jókedvre derül. Esztus”. Ezeket a szavakat, amíg csak tudom, meg-
õrzöm a memóriában. A telefonéban, s a magaméban is. Még most is erõ van
bennük. Megszomorodás ellen.

Cselovszky Ferenc

2003. február 14-én, péntek délután doktori védésre került sor a Teológián. Mi-
után a vendégek elmentek, beszélgetni kezdtünk az újszövetségi tanszéken.
Mindketten örültünk ennek, hiszen sokszor csak elrohantunk egymás mellett,
s talán nem is mindig húztuk egy ütemre az evezõket. Egyebek mellett egy ber-
ni biblikus konferenciára készültünk. Meg szó volt arról, hogy a következõ dok-
tori vizsga alighanem az övé lesz. Majd felhívta figyelmemet arra, hogy a könyvtár
raktárának egy rejtett zugában remek biblikus könyvek lapulnak. Kezébe adtam
a legfrissebb Evangélikus Életet, amit még nem olvasott. Mutattam neki azt a
cikket, amit egyik nevelõotthonban felnõtt, fogadott fiával közösen írt. Ujjon-
gani kezdett, amolyan eszteresen. Külön örült a jó fényképnek. Aztán néhány
héttel korábbi dél-afrikai útjáról mesélt. Végül azt mondta, hogy a nyáron sze-
retne rendezni egy konferenciát a nõk elleni erõszakról.

Fabiny Tamás

Utoljára február 14-én találkoztam Eszterrel Béres Tamás doktori védésén.
Együtt utaztunk hazafelé a 7-es buszon. Lelkes és boldog volt, hogy olyan ra-
gyogó, a bírálók által is elismert, dicsért védés volt. „Most már rajtam van a sor!”
– mondta nevetve, és lelibbent a buszról a Keleti pályaudvarnál. Alakja eltûnt
szemem elõl, és nem tudtam, hogy végleg...

Takácsné Kovácsházi Zelma

Persze nem volt véletlen, hogy összefutottunk a februári béketüntetésen.
Néha végiggondolom, milyen sokféle önkiteljesítõ dologgal töltöm a hét 168 óráját,
legyen szó tanulmányokról, társaságokról, olvasásról, hitrõl, karitatív-félórák-
ról vagy sportról – nagyszerû ez a változatosság. De hát persze az ember ne ap-
rózza el túlságosan az energiáit, hallom magam – és sajnos megint nem jutott
idõ arra, hogy a kirándulásokon majomként fáról fára, szikláról sziklára szökel-
lõ pilisi mágyóst elvigyük valami artistaképzõbe, nyilvánvaló tehetsége nehogy
parlagon maradjon. Ez persze rendjén is van, elvégre még így is többet törõdök
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másokkal, mint a többiek – hangzik a kissé sértõdött önsimogatás. Csak hát, ha
az ember ismerte Esztust, az önelégülten kényelmes ücsörgés hirtelen zavartan
félrenézõ fészkelõdéssé változik. Õ talán valahogy talált volna rá idõt. Mint aho-
gyan az éppen aktuális Ügyért való tüntetésre is valahogy, fene tudja hogy, sza-
kított néhány órát.

Büszke magyarok hõzöngõ gyûlése mellett találkoztunk szombat délután.
Egyedül jött, s pár szót váltva együtt mentünk tovább egy darabon.

Esztussal különösen izgalmas volt vitázni. Gondolatmenete talán nem volt
mindig tökéletesen következetes, s nekem, makacsnak roppant idegesítõ volt az
õ makacssága. A hév, a lendület, Esztus vibrálása ugyanakkor élvezetesen bosszan-
tóvá tette a légkört, én meg azt éreztem, hogy az ilyen típusú viták egyedülálló
élményt jelentenek. De akármilyen elszánt és elszállt is volt idõnként, egy bizo-
nyos határt nem lépett át. Ott, az Andrássy úton együtt röhögtünk a balga bocs-
kaisok ostobaságán.

Azon a februári napon is vele volt világosbarna bõr válltáskája.
Egy tizenegyes istentiszteletre egyszer kicsit késve érkezett, belépett a lengõ-

ajtón, s egy pillanatra megállt. A repedésig tömött világosbarna bõr válltáska ott
lógott a vállán. Becsatolni nem lehetett, a kezével kellett tartani az alját. A táská-
ról szólva, talán nem volt a legmegfelelõbb darab Esztus számára. Könyvei, pa-
pírjai, cuccai, élete szétfeszítették szegény világosbarna bõr válltáskát.

Számomra még mindig ott áll a Hõsök terének egy hókupacán, kezében egy

Ez az utolsó fénykép, amely Esztusról készült:
a halála elõtti estén, az iraki háború elleni tüntetésen,

2003. február 15-én.
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Pace zászlóval. Ez pedig nem megnyugtató esti mese, hanem zavaró, válaszra
késztetõ jelenlét.

Hát csak zavarjon is!
Liska Márton

Fekszem a MÁV kórházban, besüt a nap, az ablakon nincs roló. Elõttem dübö-
rögnek a pályaudvar vonatai. Azt álmodom, éjszaka, de lehet, hogy délután,
mindenesetre sokat tûnõdöm az álmomon: Eszter valami ételt hoz, hogy adjam
át édesanyámnak. Édesanyám már rég halott. S én nem találok semmilyen edényt,
tányért, tálacskát, ami jó volna, mert az egyik piszkos, a másik repedt, a harma-
diknak nem jó a formája. Tûnõdöm, hogy ezt a tiszta és jó ételt, amit Eszter
hozott, hogy adjam oda anyámnak?

Másnap vagy harmadnap áll az orvos az ágyam mellett, lehajol, hogy beszúrja
az infúziós tût. Abban a pillanatban megszólal a mobilom, fölemelkedik és
azt mondja: „Nyugodtan vegye fel, megvárom.” Fölveszem: „Esztert meggyil-
kolták.”

Fekszem az infúzióban, és Esztert látom, szüntelenül Esztert, ahogy fekszik
az ágyon, holtan. Semmi eufemizmus. Megölve. Bármit csinálok, éjjel és nap-
pal Esztert látom. Akkor egyik munkatársam, Pilling János az internetrõl le-
vesz egy pár oldalt, és abban olvasom, hogy a meggyilkoltak hozzátartozói ele-
inte folyton a halott képét látják. Apróság, de nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy
tudjuk, mi történik. Hiszen ezért dolgoztunk ennyi ideig a gyászoló csoportok-
kal, a gyászmunkával, az irodalmával, a tapasztalatokkal. Az, hogy én jutok el ilyen
tapasztalatig, soha, álmomban nem jutott eszembe. Eszter hozta. Persze, a csa-
ládban, az életében mellékes a létezésem, a részvevésem, de mégis õ volt a Tesó-
kám. Nehéz elmondani, mi volt. Minden volt. Eszter volt.

Fekszem nap mint nap az infúzió alatt, és küszködöm. S egyszer csak eszem-
be jut az álmom. S elkezdem számolni a napokat, igen. Akkor ölhették meg
Esztert.

Az elsõ vigasztalás. Eszter valami tisztát hozott onnan. Azt gondolom magam-
ban, tisztát vitt, tisztán van ott, és tisztát tudott hozni. Persze, komoly anya-gyer-
mek problémám van nekem is. Mindenkinek van. Az elsõ lény, aki igazában a
miénk volt, és mi az övé. Itt kezdõdik: az anya az alfa és az omega. Mindent
meghatározó. És Eszter valami olyan tisztaságot tudott oda vinni, az tudott len-
ni (történetesen, hogy feminista teológiával foglalkozott). Hogy ilyen tudott
lenni, õ tudott lenni, aki, és így fölvállalni a sorsot. Ez az élet titka, a sors titka.
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Keresem a szavakat, és nem találom, hogy fejezzem ki pontosabban. Abba a
különleges rendszerbe, amin keresztül a teremtés megvalósul, hogy az ember
hogy illeszkedik be... Eszter így illeszkedett. Lassan, lassan világosodik elõttem,
de ehhez hosszú idõ kell. Eleinte marad a nyugtalanság, a tépelõdés, minden-
nek a megkérdõjelezése. De aztán az enyhülés, amikor elõször vagyok együtt a
családdal, és el tudunk menni a rendõrség által lezárt lakás ablaka elé, és a pár-
kányra virágokat teszünk. Ugyanakkor sok galamb van, és sok madárpiszok. Még
ott az étel, amit kirakott a madaraknak, penészedve, megromolva. Azokat Juli-
val eltakarítjuk, a párkányt is letakarítjuk. Akkor egy kicsivel könnyebb.

Aztán a koporsó készítése, a temetés. A Mama kér, intézzem el, hogy kézben
lehessen vinni. Elképesztõ, hogy milyen nehézségeket támasztanak. Nagy ne-
hezen aztán megegyezünk. Jó volt és nagyon oldó. Lehet a jó szót használni? Igen,
csakis ezt.

Én is megyek a lakásra a koporsót festeni. Nem tudok festeni, de nem zavar.
Látom, hogy az unokák, a családtagok s akik nagyon szerették, ahogy festenek,
és összeáll a szépen díszített koporsó. Ami egy egyszerû, keményfa – azt hiszem,
keményfa, de nem vagyok benne biztos –, a Mama jön-megy a lakásban, kibé-
leli párnákkal, szõttesekkel. S mi festünk. Napraforgókat festek. Miklóst a ha-
lottas ágyon, mielõtt a tûztérbe betoltuk volna, napraforgókkal vettem körül. Eze-
ket a napraforgókat festettem Eszter koporsójának a végére. Úgy, ahogy tudtam.
Juli segített, hogy kell festeni: „Engedd el magad, nagysága, csak könnyedén,
lazán. És akkor meglesz.” A Mama megdicséri, amit csináltam. Elõször egy pa-
píron próbálom ki. Most valami kezd oldódni. És akkor, amikor a Mama azt
mondja, hogy „Védõügyvédet kéne fogadni a gyilkosnak. Eszternek már jó. De
a férfi életének vége.” Megkértem a vallatókat, hogy ne legyenek nagyon dur-
vák. Mert hiszen „akiket gyanúsítanak, azokat Eszter mind istápolta, segítette,
vitte tovább az úton, hogy emberré tudjanak válni”. (Egyre jobban cserbenhagy-
nak a szavak.)

Eszter temetése. Hullott a hó. Nagyon sokan voltunk. Juli a teljes kétségbeesés
és a túlhajtott tevékenység között ingadozva. A tömeg, a halotti beszéd, beszé-
dek. Eszter egyre jobban bontakozik ki. Állok a hóesésben és hallgatom. S ami-
kor meghallom a halotti beszédet, egyszerre föloldódik bennem valami. Én nem
hittem volna, hogy így lehet búcsúztatni. Kezdek megnyugodni. Nem megnyu-
godni, könnyebbedni. Könnyebbedik. Könnyebbedik.

Múlnak a hónapok. Ha Eszter lakását fölhívom, akkor bejelentkezik a hang-
ja. Az Eszter hangja. Múlnak a hónapok, elmegyek Eszter lakására. Erre vágy-
tam, Mama tette lehetõvé. Mondtam, hogy egyedül szeretnék lenni. Azonnal
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megérti, kinyit, szellõztet, vár az utcán, amíg bent leszek. Vártam, míg szellõz-
tetett, és féltem. Abban a pillanatban, ahogy beléptem, megnyugodtam. Valami
megragadott. Leültem egy fotelbe, és néztem. Néztem az ágyat, ami Miklósé volt,
amin megölték. Néztem az anyám sublótját. De ezek mellékesek önmagukban.
Mégis valahogy a szálaknak az összefonódása. Az íróasztala, a komputere, a köny-
vei, a dobozok, amiket õ maga készített, amiben tárolt, olyan tökéletes élet volt.
Valahol sugárzott belõle egy szellemnek, egy lénynek, egy embernek a tevékeny-
sége. Az egésze. Elkezdve a konyhától végig az Eszter otthona, amiben minde-
nestül benne volt az élete. És már nem fájt – de megnyugtatott. Mert ilyen tu-
dott lenni. És hirtelen, amit csak vele tudtam, ameddig élt, kiléptem a konkrét
idõbõl, a kronoszból a kairoszba, ahol az ember már tudja, hogy nem lényeges
az idõ. Amikor az idõ keretei kitágulnak, és másként éli meg az ember az életet.

Mint amikor magamnak volt halálközeli élményem, és hirtelen megéltem azt,
hogy eddig úgy néztem az életet, mint messzelátón keresztül, ami mindent kö-
zel hoz, és óriási lesz, mozgékony. Gyermekkorunkban megfordítottuk a messze-
látót, és távolivá, kicsivé lett minden. Akkor így láttam az életet, és megéltem,
hogy mindegy, hogy az ember 18 évet vagy 80 évet él: a hogyan a fontos.

Polcz Alaine

Az egyházat alkotó kövek vagyunk. De nem csak kövekbõl áll az épület, vannak
közöttünk, akik ablakok. Különös képességükkel teszik láthatóvá a kívül levõk-
nek a falak közt rejtõzõ lényeget. A bentlévõknek pedig láthatóvá teszik, hogy a
falakon kívül is van világ, és élnek emberek. Az épület szempontjából nélkülöz-
hetetlen a szerepük, mégis hálátlan a sorsuk. Mert mások, mint a kövek. Mert
nem illeszkednek sablonszerûen a falba, nem állnak be az egymáshoz igazított
kövek sorába. Látványosan különböznek a fal egyhangúságától, magukra vonják
a figyelmet, átláthatóvá, sõt átjárhatóvá teszik a falat. A kövek számára õk a fal
gyenge pontjai. Akiknél megtörik a fal védelmet, biztonságot jelentõ folytonos-
sága. Akiken keresztül a külvilág zaja és fénye megzavarja a belsõ nyugalmat, a
jótékony félhomályt. Akiken át csípõs, ébresztõ, kora tavaszi fuvallat járja át a
langymeleg szobát. A kövek szeretnek zárt ajtó és ablakok mellett beszédeket
tartani és beszédeket hallgatni az épület jövõjérõl, fontosságáról, küldetésérõl.
Az ablakok nem vesznek részt ezeken a gyûléseken. Õk ezalatt is azzal foglal-
koznak, ami a jövõ, ami fontos, ami a küldetés.
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Az ablakok kiszolgáltatottak. Ki vannak szolgáltatva a kövek bírálatának. Mire
jó ez a túlzott extravagancia, ez a feltûnési vágy, ez a magamutogatás? Pedig õk
nem lehetnek mások, hiszen ablakok.

Ki vannak szolgáltatva az esetleg rossz szándékkal érkezõknek. Aki így köze-
lít, biztosan náluk próbálkozik. Mert õk nyitottak, illetve könnyen nyithatók. A
köveket védi a falbaépítettség. Az ablakok védtelenek, egyedül vannak.

Ha valami bajuk esik, a kövek képesek a fejüket csóválni. Hallgatás helyett
bölcseket mondani. Mi megmondtuk elõre. Így jár, aki átlép bizonyos határo-
kat. Mert a kövek szerint mindennek van határa. A szeretetnek is, a nyitottság-
nak is, az elfogadásnak is, az önátadásnak is. A kövek szeretik ezeket a határokat.
Észre sem veszik, milyen szánalmas, milyen szeretetlen, milyen üres, milyen
méltatlan, milyen embertelen ilyenkor ez a fejcsóválás, ez a bölcselkedés. A kövek
nem tudnak fejet hajtani, csendben lenni. Ha fülünket a falhoz szorítjuk, hall-
ható az állandó susmutolás. Megszokták, hogy nekik mindig beszélni kell. Meg-
magyarázni, indokolni, nyilatkozni, az elfogadhatatlant is elfogadhatóvá tenni.
Mindennek azonban egyetlen célja van: semmilyen körülmények között ne
kelljen az épületen alapvetõ átalakításokat elvégezni. Az ablakokat megbecsül-
ni. Szolgálatukat elengedhetetlenül fontosnak tartani, annak keretet biztosítani.
Ne adj Isten, a falba még több ablakot vágni.

Vannak ablakok, akik nem bírva tovább a kövek szorítását, más épület falába
költöznek át. Mások egy idõ után, bár itt maradnak, lehúzzák a rolót. És vannak
néhányan, kevesen, akik mindvégig, mindhalálig kitartanak.

Az ablakok fogynak. A kõ marad. A kõ marad.
Az ablakok üresen maradt helyét pedig befalazzák.

Németh Zoltán

„Bolond, aki nem az örök életre rendezkedik be”
/Hamvas Béla/

Töredék gondolatok Andorka Eszter halála után
Halála napján a kõbányai gyülekezet szeretetvendégségére várták, ahol a Bárka-
ház terveirõl számolt volna be... A Bárka-ház régi közös álma azoknak, akik évek
óta részt veszünk a MEVISZ-Bárka munkájában. Az elmúlt évtized alatt több-
ször hittük, hogy már nem vagyunk messze a megvalósulástól (ilyenkor Esztus
újra és újra bekerült a látókörömbe). Mostanában megint úgy látszik: létrejöhet
a ház, amely közös, családias otthont adhat néhány mozgássérült barátunknak,
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és önkéntes segítõnek. Legutóbbi találkozásunkkor Esztus azt is mondta: kész
lenne beköltözni.

„Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van.” – Nem hessegetjük el
tragédiák közelében az ilyen mondatokat? A bennünk növekvõ, üvöltõ kérdé-
sekkel, kétségekkel együtt?

Hitünk vizsgája ez?
Kérdések vannak. Akár fel merjük õket tenni, akár nem, akár szembe merünk

nézni velük, akár nem. Minden javunkra van?
Lehet, hogy lassan megvilágosodik számomra, mit jelent ez. Javunk: nem a

földi koordinátarendszerben kellene elhelyeznünk ezt a szót! Az Istent szeretõ
ember számára a jó: Isten közelsége. Aki Istent szereti, azt minden Hozzá vonz-
za, Hozzá közelíti. Az öröm, a bánat, a kétség, a gyász, a hiány.

Vannak kérdések. Nem mindig leljük meg rájuk a feleletet. De hihetjük: Is-
ten kezében megvan minden válasz. Igenis kell kommunikálni a rosszról: fáj-
dalmainkról, kétségeinkrõl, gyászunkról.

Nem hagy békén, folyton kísér a kép: az égszínkékre pácolt, vidámra pingált
faláda – Esztus koporsója. Ez a koporsó szimbólummá vált számomra: a hit és
az életöröm szimbólumává.

Semmiképpen nem szeretnék részt venni a mítoszteremtésben: Andorka Esz-
ter nem volt mitikus hõs. Hihetetlen sokoldalúságát, teherbírását eleget méltat-
ja a sajtó. Hiánya nehezen lesz áthidalható sok-sok fontos ügyben. Félbehagyott
feladatok sora maradt mögötte.

Sokan mondják: hibát követett el, felelõtlen volt, túlságosan közel engedte ma-
gához patronáltjait. Tény: nem a védekezésre rendezkedett be.

Nem tudom, kinek van igaza.
De én most azzal szembesültem, hogy nagyon távol vagyok a krisztusi felszó-

lítástól: „vagyonodat oszd szét a szegények között”.
Van katarzis? Lehetséges? Amikor valaki hirtelen már csak múlt idejû mon-

datok alanya lehet...
Nem hiszem, hogy halála Isten akarata volt.
Azt viszont hiszem, hogy az ilyen sötétségekben, az ilyen belsõ fázást hozó

helyzetekben is közelebb kerülhetünk Istenhez. Nincs más, akihez mehetnénk.
És egymáshoz is közelebb léphetünk: azért is, hogy enyhítsük egymás fájdal-

mát, és azért is, hogy ne növeljük mulasztásaink számát.
Magyarázatot nem keresek. De vigasztalást igen. Vigasztal az égszínkék ko-

porsó emléke: akit belefektettek, csak átmenetileg takarja a halál.
Vigasztal a tudat: Esztus erõsen hitt húsvét valóságában. Igaz, földi terveinket
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már õt nélkülözve kell megvalósítanunk. De hiszem, hogy Isten tervében sze-
repel az õ neve is.

Kertész Eszter
  

Andorka Esztus – ahogyan az intézetis fiúk látták

Az alábbi interjú 2003. március 23-án készült. A résztvevõk, Nagy Imre, Nagy Zoltán
(Indián), Ráduly Imre (Boxi), Orsós Dénes, akik állami gondozásban nõttek fel, kisgye-
rekkoruktól fogva ismerték Andorka Esztert a MEVISZ állami gondozottakat célzó mun-
káján keresztül. Ezekrõl az emlékekrõl kérdeztem õket.

Elõször azt szeretném megkérdezni tõletek, hogy ti hogy ismertétek meg Esztust?
IMI: Hát, 1989-ben ismertük meg Andorka Esztert, a balatonalmádi nevelõott-
honban, ahová a MEVISZ keretében jöttek le, ilyen jótékonysági napra, ahol
megmutatták nekünk, hogy valójában kik is õk, és mit is akarnak tõlünk. Ezek
után a nyári hónapokban elmentünk közösen táborozni.

BOXI: Hát én is hasonlóképpen ismertem meg Esztust, és hát itt az a lényeg,
hogy mindenkinek másképp alakult ki vele a viszonya. Érted, mindenki egyszerre
ismerte meg, abban az idõben, és az évek folyamán mindenkinek másképp vi-
szonyult vele a kapcsolata.

Esztus egy vita lezárásaként bebizonyítja, hogy fel bírja emelni
Dénest. Ördögrét, Bakony, 1993

VISSZAEMLÉKEZÉSEK



456 ANDORKA ESZTER EMLÉKKÖNYV

INDIÁN: Én akkor még 9 éves voltam, de én Esztust nem 89-ben ismertem meg
igazán, hanem úgy 90 nyarán, egy csákvári találkozón kezdtem el Esztussal be-
szélgetni, meg úgy akkor kerültünk közel egymáshoz. Egy nagyon jó és kelle-
mes barátság alakult ki, hát, úgy különösebben ennyi a dolog lényege.

DÉNES: Mikor? 1989-ben ismertem meg Esztust Almádiban.
BOXI: Az a baj, tudod, Jáni, hogy senki nem emlékszik rá.
IMI: Emlékszem, mert õ állt a kapuban, én lõttem az elsõ lövést. Jöttek, és egy

barátságos meccs alakult köztünk, lementünk a pályára focizni, hát én akkor is-
mertem meg Andorka Esztert. Elsõ lövésem alkalmából a kapuban támolygott
szegény.

És milyen volt a nevelõotthon, milyen volt ott gyereknek lenni?
IMI: Aki erõs volt, annak jó volt, és aki sportolt, annak nagyon jó volt. Aki nem

csinált semmit, annak nem volt jó.
Te sportoltál?
IMI: Igen, fociztam, meg atletizáltam, meg kézilabdáztam.
BOXI: Úgy volt az egész, hogy én kajak emlékszem rá, ahogy amikor belép-

tem az intézetbe, én egybõl rohantam a pályára, mert én nagyon szerettem fo-
cizni, pedig még kis pisis voltam. Eleinte nagyon sokat sírtam, azt nem tudom
megmagyarázni, hogy miért, de nagyon sokat sírtam az intézetben. Aztán utána
megismerkedtünk Esztusékkal, én annyira tudok visszaemlékezni, hogy amikor
így fiatal voltam, és vége volt a tábornak, és vissza kellett menni az intézetbe, mert
annyira jó volt velük, komolyan mondom, akkor sírtam 1-2 napig, és mintha
álom lett volna az egész, és alig vártam a következõ pillanatot.

Miért volt annyira jó a tábor? Miben volt más, mint a mindennapok?
BOXI: Számomra talán azért, mert elsõ nekifutásra olyan idegen emberekkel

voltunk együtt, akik annyira közvetlenek voltak velünk szemben, és próbáltak
segítõkészek lenni, és úgymond tanítani. Úgy az élet felé, meg szóval ilyen dol-
gokban. És ez nekem így nagyon tetszett, hogy hát tényleg ott teljes mértékben
ki tudtam kapcsolódni, ott elfelejtettem azt, hogy intézetis vagyok, hát ennyi.
Talán ami fontos volt számomra ezekben a táborokban, hogy tényleg sok ember
közt voltam, és azok mind szerettek engem. Ennyi.

IMI: Volt egy olyan sztorink Esztussal, az elsõ táborban, Õrimagyarósdon,
mikor Andorka Eszter éjnek közben kijött sátrat igazítani hosszú fehér hálóing-
ben, és semmi nem látszott, csak a hálóinge, még az Andorka se látszott. Érted?
És hárman, a Dénes, Bogdán Feri meg én mentünk el vécére, és elõtte hülyés-
kedtünk Freddie Krügerrel, és megjelent az Andorka sátrat igazítani, fehér há-
lóingben, és nagyon bedaráztunk tõle, nem mertünk elmenni vécére, mert azt
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hittük, hogy Esztus holdkóros. Az nagyon nagy volt. És akkor kapta ezt a bece-
nevet tõlünk, hogy Holdkóros.

És mit gondoltatok róla, meg a többi Meviszesrõl?
DÉNES: Eszterrõl? Hogy nikotingolyó.
INDIÁN: Eleinte, hát, én elég gyerekszemmel néztem rájuk, tény és való. De

elsõnek mindenkinek az volt a gondolata, legalábbis az ottani emberek meg gye-
rekek részérõl, hogy kik ezek? Elsõsorban amire volt így kb. egy hetünk, 60 gye-
reknek, hogy ezt így feltárjuk, és ezt így megtudjuk, hogy õk kik is valójában –
mármint ez a Mevisz-gárda. Régen Bárkának hívták õket, és sikerült az elsõ al-
kalommal az elsõ 10 napban egy olyan barátságot kötni, amire abból a 60 gye-
rekbõl 30 biztos elmondta, hogy ez egy életre szóló barátság, és életre szóló
emberekkel. És Esztus révén is ugyanez.

Mit gondoltatok a Meviszesekrõl, miért csinálják ezt a munkát? Miért jó ez?
BOXI: Na én most a frankót mondom. Én esküszöm, hogy nem tudom, hogy

miért jöttek le egyáltalán oda, érted? Most így durván mondom, hogy miért
akartak így beavatkozni végül is az életünkbe? De õszerintük… Hát én nem
tudom. Engem nem zavartak egyáltalán, én nem tudom, errõl nagyon nehéz
beszélni, már csak olyan szempontból is, hogy nem nagyon emlékszem rá. Én
abban az idõben annak örültem, hogy valaki foglalkozik velem. Olyan szinten,
ahogy a Meviszesek akkor. És nekem csak ez volt a lényeg.

Kik azok a Meviszesek, akikkel megmaradt a kapcsolat? Kik azok, akikkel úgy érzi-
tek, hogy kialakult valami barátság?

BOXI: Akik úgy az életünk során végigkísértek, az Gizi meg Esztus.

Csövi, Esztus, Lawrence, Dénes és Bogjos Józsi a Guyon
Richárd utcai lakásban
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És mit jelent pontosan, hogy „nevelõanyátok”?
IMI: 18 éves korunkban kitettek az intézetbõl, akkor kellett (mert hogy tovább-

tanultunk) egy gyámi határozat, hogy tovább tudjunk tanulni, és hogy a tanul-
mányainkat finanszírozni tudjuk. Ehhez kellett valaki. Mi utógondozottak let-
tünk, ehhez kellett egy nevelõszülõ, aki adja a nevét, hogy gondoskodni fog ar-
ról, hogy azt a pénzt így megkapjuk, és felügyelni az egész dolgainkat. És ez volt
az Esztus meg a Szász Gizi.

BOXI: Ez csak az elsõ pár évben volt gyakorlatilag igaz. Most is igaz, csak idõk
után kialakult bennünk az, legalábbis bennem, én nagyon megszerettem Esztust,
és olyan viszonyba kerültem vele, mintha anyám lenne. Szóval most már úgy
szerettem az Esztust, meg õ is minket, mint anyu-apu vagy anya-fia, és ez fon-
tos nagyon.

Meséljetek egy kicsit a táborokról, hogy ott mi volt, milyen programok voltak.
IMI: Hát voltak mindenféle vetélkedõk, sportvetélkedõ, strandra jártunk, sé-

táltunk, kocsmáztunk, nem volt vészes annyira. Jók voltak, minden, amit most
is csinálsz egy táborba, vetélkedõket, mindent, amit kellett, mindent megcsi-
náltunk.

INDIÁN: Hogy Esztus révén is meséljek valamit, ez már a solymári táborban
történt. Esztus befeküdt a kajás sátorba. Én nem tudtam, hogy a feje épp a sarok-
ban van kinn. Azt hittem, hogy egy labda, persze a sátor össze volt húzva, és én
véletlen odarúgtam a sarkára a sátornak, kiabálva azt, hogy Happy Birthday to
You, és az Esztus felkiáltott, hogy ki volt az a szemét, aki megrúgott, és én mond-
tam, hogy ne haragudj, Esztus, és négy szál ropival mentem oda kuncsolni, hogy

Esztus fogadott fiai közül hárman a temetésen:
Nagy Imi, Indián (Nagy Zoli), Bogjos Józsi
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bocsásson meg, hogy fejbe rúgtam. De nagyon jók voltak a táborok, szóval na-
gyon meleg táborok voltak, úgyhogy ennyi.

A Mevisz egyházi intézmény, én is emlékszem, hogy volt a táborokban áhítat, isten-
tisztelet.

INDIÁN: Hát, eleinte magunkban nagyon elleneztük a dolgot, aztán úgy az évek
során hozzászoktunk a gondolathoz. És aztán nagyon sok ember bekapcsolódott
az énekekbe, imádságokba, és megszokottá vált. Megláttuk abban is a szépséget.

Közben ti is felnõttetek, a gyerekkor elmúlt, többen felkerültek Budapestre, és megválto-
zott a kapcsolat a Meviszesekkel és Eszterrel is. Utána hogyan alakult a sorsotok? Hogy
változott Esztussal a kapcsolat?

IMI: Felkerültünk Pestre, õ adta a nevét, és ezek után már nemcsak arról szólt
a dolog, hogy én adom valamihez a nevemet, hanem ha bármi problémánk volt,
oda tudtunk hozzá fordulni. Érzelmileg is, anyagilag is, mindenhogy. Tényleg
egy olyan anya-gyerek viszonyba kerültünk Esztussal. Ez több éven keresztül így
zajlott.

Imi, te hol tanultál, amikor Pestre kerültél?
IMI: A Kalyi Jag Roma Nemzeti Szakiskolába jártam 2 évig. Utána jártam több

iskolába is, félévente kirúgtak.
Volt, aki tanult, és volt, aki dolgozott, és mostanra mindenkinek volt állása. Több he-

lyen dolgoztatok. Mi az a Pongrácz utca, és hogy laktatok ott, mikor kezdõdött?
DÉNES: 6 éve, és elõtte egy évig a MEVISZ bérelt a Peterdy utcában egy la-

kást. Az megszûnt, és most itt lakunk hatodik éve a Pongrácz-telepen. Augusz-
tusban vége. Ezt Andorka Eszter pályázaton nyerte meg nekünk, úgy tudták
megvenni ezt a lakást.

Hányan laktatok ott?
DÉNES: Ott négyen kezdtük, aztán voltunk 5–8-an, ennél csak lejjebb men-

tünk mindig. Most 3-4-en lakunk megint, ugyanúgy.
Mondjatok Eszterrel kapcsolatos történeteket, közös élményeket vagy közös döntést, amit

együtt hoztatok meg. Mi az, amire vissza tudtok emlékezni?
BOXI: A 90-es években elég tré volt az életem, alvilágban éltem. Az Eszti errõl

tudott. Volt egy alkalom, amikor az Eszti rászánta magát arra, hogy kirángat ab-
ból az életbõl, amit éltem. Ez nem tetszett neki, fájt neki olyan szempontból,
hogy nem tudta elviselni azt, hogy én milyen irányba megyek. Úgy történt, hogy
én összepakoltam a Peterdy utcából a ruháimat, stb. El akartam költözni. Én nem
tudom, hogyan, de Esztus megtudta, hogy hova megyek. Amikor megjelent az
Esztus, elég sok haverom ott volt velem, amikor odaköltöztem abba a lakásba.
És esküszöm neked, hogy egy normális nõ, vagyis lány, megijedt volna azoktól
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az arcoktól. Azt hittem, hogy amikor meglátták Esztust, le fogják csavarni, hogy
mit keres ott, miért foglalkozik velem. Olyan téren, hogy gyere el innen, ezek
nem a te társaid, nem a te barátaid, nem a te életed. Nem is tudtam szóhoz jut-
ni, csak mondta Esztus a magáét, hogy hát gyere el innen, Boxi, el, ez nem a te
utad. Szóval jó irányba akart terelni, és nem is tudtam semmit csinálni, csak
annyit, hogy fogtam, és mentem utána. Ennyi volt az egész.

INDIÁN: Nekem is volt egyszer egy nagyon nagy problémám, és Esztust kér-
tem, hogy találkozzunk, mert szeretnék beszélni vele. Akkor már nekem meg-
volt az elsõ gyerekem. Tél eleji idõszak volt. Mondtam neki, hogy nincs hol alud-
ni, elutasított, mondta, hogy nem, most nem tud ebben a pillanatban segíteni.
De meg is értettem, hogy miért nem akart segíteni, mert hogy ezzel késztetett
arra, hogy oldjam meg, mert nem lesz mindig ott valaki, hogy mindig segítsen.
Ezzel így egy tanuló utat mutatott, amit nem bántam meg, és azóta is százszor
megköszöntem neki.

DÉNES: Hát én elmesélem a karácsonyt. Jó volt Esztussal karácsonyozni. Ki-
jöttünk a nevelõotthonból, még sehol nem karácsonyoztunk. Már jó pár éve
Esztus minket ugyanúgy szeretettel fogad karácsony napján. De elõtte is, és utána
is. Csak nekünk ez olyan ünnep, a család ünnepe, és õ velünk úgy érezteti, hogy
õ az anyánk lenne. Hát, jól érezzük magunkat odafenn nála. Ajándékozunk,
kapunk tõle sok mindent, örömet. Fõz, nagyon jókat fõz, nagyon jól fõzött min-
dig. Örültünk annak, hogy jót burkoltunk nála.

Kit hozott ki a börtönbõl, és hogy történt ez?
DÉNES: Még réges-régen B. Zoltánt. Meg egyszer minket, mikor majdnem

tárgyalás lett, akkor Eszter fogadott nekünk ügyvédet, nekem meg a Zolikának,
és sikerült. De aztán a Zolikának volt egyszer egy ügye, amiben majdnem, hogy
börtönbe vitték, és Esztus sokat segített rajta. Veszprémben volt, Esztus tanús-
kodott. Mozgássérültek mentek le, hogy Zoli mennyit segített nekik.

INDIÁN: Régebben nekem is voltak ilyen ügyeim, hogy rendõrkocsi-lopás, meg
súlyos testi sértés, amibõl volt párszor rendõrökkel összetûzésem. Volt két tár-
gyalásom, ahol Andorka Eszter volt az én megmentõm, õ mondta a védõbeszé-
det, az ügyvéd helyett. És a harmadik, ami egy súlyos testi sértés, verekedés, ott
Szász Gizella és Andorka Eszter, és mellette még sok mindenki segített. Ott
nagyon kevésen múlt, hogy be ne kerüljek. Voltak, akiket rendszeresen látoga-
tott börtönben, és küldött be csomagot.

Ti mit éreztetek akkor, mikor megtudtátok, hogy meghalt?
INDIÁN: Én úgy tudom, hogy felhívtam Józsit Veszprémbõl, megkérdezni,

hogy van. Õ mondta, hogy Indián, meghalt az Eszter. Mondtam neki, hogy ne
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hülyéskedjél, ilyenekkel nem illik hülyéskedni. De mondta, hogy tényleg meg-
halt. Elsõnek úgy nem is fogtam fel, aztán még egyszer, rá vagy 2-3 napra, fel-
hívtam a Józsit, hogy igaz-e, amit mondott, mert az hihetetlen. Mondta, hogy
igen, igaz, de akkor már láttam az újságot is, hogy meghalt az Eszter. De én
mondtam, hogy én nem hiszem, hogy egy ilyen jó emberrel elõfordulhat, szó-
val én nem hittem el.

IMI: Bennem meg mély döbbenet volt, mert felhívtak Józsiék, hogy találkoz-
zunk, mert nagy baj van. És megérkeztem egy kocsmába, ahol hárman ültek
szomorúan. Éppen ettek két sírás között. Kérdeztem, hogy mi a probléma, és
mondták, hogy meghalt Esztus. Mondtam, hogy ne hülyéskedjetek, gyerekek,
ez nem jó vicc. Mondták, ha nem hiszem el, hívjam fel Gizit. Akkor én felhív-
tam Gizit, és õ igen elcsukló hangon mondta, hogy igaz. Egy mély döbbenet van
bennem mai napig is, mert nem akarom elhinni, hogy ez így megtörtént.

DÉNES: Mi hétfõi nap tudtuk meg. Én úgy tudtam meg, hogy a barátaimmal
lent piáztam, és a Józsi telefonján felhívott a Boxi, hogy menjek haza gyorsan,
mert nagyon nagy baj van. Hát elsõnek azt hittem, hogy a Józsival van baj, de
aztán észrevettem, hogy a mobiltelefonomon ki van írva, hogy Józsi, akkor mon-
dom, sietek fel. Vele nincs semmi baj. Felmentem, és a Józsi úgy láttam, hogy
remeg. Megkérdeztem, hogy mi van, azt mondta, hogy Esztus meghalt. Hát
mondtam, hogy ne hazudjon nekem. Hülyeséget beszél, mondom. Mondta,
hogy hívjam fel Gizit, és én felhívtam. És mondta, hogy ez tényleg így van.

A temetésen felemelõ volt azt látni, hogy akiken õ segített, azok vitték a koporsóját. Er-
rõl akartok valamit mondani?

INDIÁN: Én azt mondom, hogy az egy kiváltság volt. Nagyon sok emberben
megfordult szerintem az a gondolat, hogy miért pont õ, mert hogy kinézetre nem
vagyunk mi egy szent angyalok szerintem. Nekünk egy megtiszteltetés és egy
dicsõség volt.

IMI: Nekem nagyon megtisztelõ volt.
DÉNES: Ugyanaz, mint a barátomnak. Köszönöm szépen.
INDIÁN: Jáni, te csak kérdezel minket, de te nem mondtál semmit. Úgyhogy

most mondjál valamit, hogy neked milyen élményed volt Esztussal, illetve hogy
milyen viszonyban voltál vele?

Tényleg úgy illik, hogy mondjak én is néhány sztorit. Elõször is, el kell mondanom, hogy
nekem milyen volt a mágyós munka, ahogy mi neveztük a MEVISZ-ben. Én elõször 93-
ban vettem részt az állami gondozottas munkában egyszer-kétszer a Meviszesekkel, és aztán
a 94-es ajkai táborban voltam, ami nagy élmény volt számomra. Megmondom õszintén,
féltem egy kicsit. Volt ott néhány ember, akivel nem szívesen verekedtem volna, de ugyan-
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akkor fantasztikus élmény volt a srácokkal, segítõkkel együtt lennem 10 napig. Aztán utá-
na még találkoztunk többször. Emlékszem egy szilveszteri alkalomra valahol Pécs környé-
kén, Orfûn. Aztán a 96-os tábor a Börzsönyben, akkor már én szállítottam a fiúkat Veszp-
rémbõl. Nem voltam olyan kitartó, mint Eszter, ezt tényleg csak õ meg 1-2 ember tudták
így csinálni.

Tavaly nyáron a Deák téri gyerektáborban ott volt, és az volt az érdekes, hogy ez egy
viszonylag nyugodt tábor volt, hogy nem kellett sokat melózni, én is csak 4 napig voltam
ott. Csak úgy heverésztünk, meg fociztunk, és elég sok idõnk volt, hogy beszélgessünk.
Úgyhogy én itt is megköszöntem a jó Istennek ezt a kegyelmet, hogy így utoljára volt né-
hány nap, amit együtt töltöttünk, és sokat beszélgettünk, politikáról, teológiáról, errõl-ar-
ról. Úgyhogy nekem így marad meg az emlékezetemben, a többi emlék mellett, természe-
tesen.

INDIÁN: Volt komoly konfliktusod?
96-ban voltunk közösen Erdélyben, nem, 97 nyarán, augusztusban. Akkor egymás

agyára mentünk teljesen. De hát ez is belefér egy barátságba. Csak olyan emberrel veszek-
szünk, akivel jóban vagyunk. Megmondom õszintén, hogy másokkal is beszélgettünk
Esztusról, sokan úgy látták, hogy õ különc, teljesen a maga útját járja. De hát most már
másként látja az ember…

INDIÁN: Ne haragudj, Jáni, nem sértésképpen, de Esztus tudott néha olyat
mûvelni, ami aztán tényleg nem vallott rá, pedig õ aztán tényleg okos nõ volt.

DÉNES: Számunkra tényleg egy okos nõ volt Esztus, de voltak ilyen kikapcso-
lódásai, hogy kérdezett tõle valamit az ember, és akkor így megállt, és hallgatott,
és rá csak 5-6 mp-re válaszolt a dologra. Á, de jófej volt.

Az interjút készítette: Réthelyi János
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Andorka Eszter 1970-ben született Budapesten.
Hároméves korától járt a Deák téri gyülekezetbe, ahol 1983-ban konfirmált.
1984-tõl 1988-ig a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanulója volt.
1985-tõl vezetett gyermekbibliakört a Deák téri gyülekezetben, részt vett a gye-

rekbibliakörös (nomád) táborok szervezésében, vezetésében.
1988-tól 1990-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Karának matematikus szakán tanult.
1988-tól, az elõkészítés és szervezés idõszakától vett részt a Magyarországi Evan-

gélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) munkájában. Volt elnökségi tag, Bárka-
témafelelõs, mozgássérült-, nevelõotthonos- és vaktábori segítõ, késõbb tá-
borvezetõ. Az évek során összesen 27 táborban és 18 hétvégi tábortalálkozón
vett részt segítõként vagy vezetõként.

1990-ben négy hónapot dolgozott a Kállai Éva Kórház elfekvõ részlegén.
1991-tõl 1996-ig az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) hallgatója volt.
1994–95-ben a bielefeldi Kirchliche Hochschule Bethelben töltött egy tanévet.

A következõ tanévben az EHE Újszövetségi Tanszékének demonstrátoraként
dolgozott, és vett részt a tanszék újszövetségi munkaközösségének munká-
jában.

1992–93-ban a HOSPICE munkatársaként vállalta haldoklók lelkigondozását.
1996-ban négy hónapig dolgozott a Petõ Intézetben éjszakás gondozóként.
1996. június 30-án avatta lelkésszé Harmati Béla püspök.
1996–98-ig segédlelkész volt az aszódi, majd a dunaharaszti gyülekezetben.
1996-tól a MEVISZ keretében lakásotthont szervezett állami gondozásból ki-

került fiatalok számára. 1997-tõl hivatalos nevelõszülõje volt egy, késõbb még
egy utógondozott fiatalembernek.

1998-ban tett lelkészvizsgát.
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1999–2000-ben a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjasaként a Leuveni Kato-
likus Egyetemen tanult és kutatott.

2000 szeptemberétõl az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktorandusza volt.
Doktori témája: A kérdések szerepe Márk evangéliumában. Ugyanekkor a
Közép-Európai Egyetem Gender and Culture (társadalmi nem és kultúra) sza-
kán szerzett másoddiplomát.

2000-tõl rendszeresen vállalt helyettesítõ lelkészi szolgálatot a Deák téri gyüle-
kezet erdélyi testvérgyülekezetében, Apácán.

2002-tõl „gazdasszonya” volt a MEVISZ Bárka-ház kezdeményezésének.
2003. február 16-án lakásában meggyilkolta egy hajdani nevelõotthonos tábo-

rokból ismert fiú.
2003. március 14-én temették el Budapesten.

Itt szeretnénk néhány szóban összefoglalni mindazt, ami Eszter halálának kö-
rülményeirõl kideríthetõ volt.

J. Cs., aki gyerekkorában többször vett részt a MEVISZ táboraiban, és azóta is
feltûnt néha-néha, a rendõrségen tett vallomása szerint elõzõ nap jött Pestre
bulizni. Kora reggelre elfogyott a pénze, és ekkor arra gondolt, felkeresi Esztert.
Eszter már fent volt, beengedte lakásába. Beszélgettek, Eszter teát fõzött neki.
Pénzt kért Esztertõl, majd elmondása szerint Eszternek egy õt bíráló megjegy-
zését követõen szóváltás alakult ki kettõjük között, dulakodtak. Eszter halálát
fojtás okozta, nemi erõszak nem történt. J. Cs. az elsõ kihallgatás során beismerte,
hogy õ ölte meg Esztert. Február 21-én zavaros levelet írt Eszter családjának
címezve, de sem ebben, sem a többszöri kihallgatások során nem sikerült ma-
gyarázatot találni a gyilkosság indítóokára.
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Nem vállalkoztunk arra, hogy teljes publikációs listát állítsunk össze Andorka
Eszter írásaiból és elõadásaiból. Célunk elsõsorban az volt, hogy felhívjuk az
érdeklõdõk figyelmét azokra az írásokra, tudományos tanulmányokra is, melyek
nem kerültek be az emlékkönyvbe.
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