
Az idén igen csak kur tá ra si ke re dett a víz ke resz ti idõ szak,
így bib li ai ked ven ce im tõl, a böl csek tõl is gyor san kel lett el -
bú csúz nom. Pe dig ép pen nap ja ink ban de nagy szük ség
len ne rá juk cu na mi sok kol ta vi lá gunk ban és egy há zunk -
ban! Õk még ész re vet ték a je le ket. Õk még rá ta lál tak ar ra
a bi zo nyos „má sik”, He ró dest elke rü lõ, ha za ve ze tõ út ra…

De hol van nak a 21. szá zad böl csei? Ne he zen tu dok sza -
ba dul ni Bod rog Mik lós egyik ének so rá nak kín zó kér dé sé -
tõl: „Vak sö tét ben a vi lág, hol egy em ber, aki lát?” Az el múlt
he tek apo ka lip ti kus ví zi ó kat idé zõ tu dó sí tá sa it fi gyel ve so -
ká ig úgy tûnt ne kem, hogy már csak az ál la tok „böl cses sé -
gé ben” le het bíz ni, hi szen csu pán õk érez ték meg a pusz tí -
tó ára dat kö ze led tét, és még idõ ben el me ne kül tek. Lé te zik,
hogy a 21. szá zad ra vég leg ki hal tak a Nó ék?! Gás pár,
Meny hért és Bol di zsár is csak a rég múlt ked ves fi gu rái? 

Kér dé se im re, két sé ge im re vé gül egy tíz éves brit lány,
Tilly Smith döb be ne tes ese te adott né mi re ményt is sej te tõ
vá laszt. Tör té ne tét, a The Sun cí mû lap tu dó sí tá sát az MTI
tet te köz zé. Így fi gyel tem fel a fan tasz ti kus hír re, iga zi
pro fán evan gé li um ra: 

„Tilly Smith szü le i vel és hú gá val töl töt te a ka rá cso nyi
szü ne tet a thai föl di Phu ket kö ze lé ben a ten ger par ton, ami -
kor ar ra lett fi gyel mes, hogy az óce án ka va rog ni kezd,
majd hir te len messze vissza hú zó dik a part vo nal tól. Azon -
nal eszé be ju tott, amit a szö kõ ár ról és an nak elõ je le i rõl
föld rajz ta ná ra két hét tel a szü net elõtt ta ní tott, és szólt
szü le i nek, hogy sze rin te a ten ger per ce ken be lül el fog ja
árasz ta ni a par tot. A szü lõk sze ren csé re hit tek ne ki, és ri -
asz tot ták a kör nyé ken na po zó kat, majd a he lyi szál lo dát
is, amely nek sze mély ze te azon nal el kezd te az épü let és a
part sza kasz ki ürí té sét. Né hány perc cel ké sõbb meg ér ke -
zett a szö kõ ár ha tal mas hul lá ma, min dent el sö pör ve ma -
ga elõtt. Tilly Smith száz tu ris ta éle tét men tet te meg lé lek -
je len lé té vel és az zal, hogy fi gyelt a föld rajz órán…”

Va la ki nek eszé be jut, amit ta nult! S ami szin tén nem
magától értetõdõ: a szü lõk el sõ szó ra hisz nek és en ge del -
mes ked nek tíz éves kis lá nyuk nak. En nek kö szön he tõ en
kö zel száz em ber meg me ne kült a biz tos ha lál ból. Va jon a
ka taszt ró fa száz ezer nyi ál do za tá ból há nyan hal lot tak és
ta nul tak még Tilly hez ha son ló an a szö kõ ár fi gyel mez te tõ
elõ je le i rõl? De mit ér a ta nu lás, az is me ret, az in for má ció,

s te gyük bát ran hoz zá: mit ér az ige, ha nem kap cso lunk
idõ ben, ha nem mer jük al kal maz ni, hasz nál ni, amit már
ne megy szer hal lot tunk és el vi leg tu dunk?

Ugye em lék szünk még, ho gyan in to nál ta a Mes ter az
in du ló esz ten dõt új évi alap igénk ben: aki hall ja és cse lek -
szi […], okos – aki hall ja, de nem cse lek szi […], bo lond…

Nap mint nap hi he tet len mennyi sé gû tu dás, is me ret és
in for má ció zú dul ránk. Re á lis ve szély, hogy mind ezek
özö ne ma gá val so dor és el nyel min ket, mert nem tu dunk
él ni ve lük, nem tu dunk él ni be lõ lük. Egy há zunk ban,
szol gá la ta ink ban, is ten tisz te le ti éle tünk ben is kí sért a
szó özön, a „köz lé si kény szer”, ahogy Ful bert Stef fens ky
fo gal maz „A hol nap egy há zá nak spi ri tu a li tá sa” cí mû ta -
nul má nyá ban (Az egy ház a 21. szá zad ban. Kál vin Já nos
Ki adó, 2004.). Ke se rû en szel le mes iró ni á val a „fe cse gés
kul tú rá já nak” ne ve zi ko run kat, mely ben az fe nye get,
hogy is ten tisz te le te in ket is „a foly to nos be széd szap pan -
hab ja ve szi kö rül”.

In du la to kat ka va ró li tur gi kus re for mok ide jén ér de mes
me di tál ni a né met teo ló gus pro vo ka tív ér ve lé sén: „Az is -
ten tisz te let a hall ga tás ból él, mi vel vol ta kép pe ni fel ada ta
a ma gasz ta lás és az imád ság… Le szok tunk a hall ga tás -
ról. Hall gat ni nem csak annyi, hogy csend ben ma ra dunk
és nem be szé lünk. A hall ga tás te szi hi te les sé az igét…”

De te gyük hoz zá rög tön a jé zu si fi gyel mez te tést és ígé -
re tet: Bol do gok, akik Is ten igé jét hall gat ják és meg tart ják.

Csak a be vett or vos ság gyó gyít hat meg. Csak a meg -
emész tett táp lá lék vál hat épí tõ ener gi á vá ben nünk. Csak a
gya kor lat ban ki pró bált, al kal ma zott, te hát „fel mon dott
szent lec ke” nyo mán le he tünk az élet ben is, az élet bõl is
jól vizs gá zó, bol dog ta nít vánnyá. 

Ezt ol vas suk Jé zus név je gyén: Én va gyok az út, az igaz -
ság és az élet… Mi lyen von zó be mu tat ko zás! Mi lyen szép
gon do lat! Mi lyen nagy sze rû „Lo sung”! De az út csak ak -
kor ve zet cél ba, ha me rünk rá lép ni és jár ni raj ta. Az igaz -
ság csak ak kor tesz sza bad dá, ha fel is mer jük és hir det jük.
Az élet ak kor lesz a mi énk, ha meg él jük és nem fé lünk to -
vább ad ni.

Így vál ha tunk csu pán sze ren csés túl élõk bõl akár em be -
ri éle tek meg men tõ i vé. Amint ezt a bölcs di ák lány, Tilly
tör té ne te, pro fán evan gé li u ma is il luszt rál ja.
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PROB LÉ MA FEL VE TÉS

Az el múlt év ti ze dek új szö vet sé gi ku ta tá sá nak egyik fõ té -
má ját a zsi dó Jé zus cím mel le het il let ni. Ma már ál ta lá no -
san el is mert nek szá mít Scha lom Ben-C ho rin szép me ta fo rá -
ja, amel  lyel a té koz ló fiú pél dá za tát (Lk 15,11–32) gon dol -
ja to vább. Sze rin te ez a pa ra bo la idõ vel – Jé zus szán dé ká tól
füg get le nül – olyan ér tel met is nyert, amely sze rint a pél dá -
zat el mon dó ja lett – aka ra ta el le né re – Iz rá el el ve szett fia:
„Kö zel két ezer éven át ide gen ben volt, mi köz ben az idõ sebb
test vér, a zsi dó nép az Atya szi go rú fe gyel me alatt ma radt.
Most azon ban úgy tû nik, mint ha meg kez dõ dött vol na az a
fo lya mat, amely Jé zust ha za ve ze ti a zsi dó nép kö ré be. Õ
vissza tér az atyai ház hoz, s ott az idõ sebb test vér nek örül -
nie kell, mi vel ez a test vé rünk, Jé zus ha lott volt, és fel tá -
madt, el ve szett, és meg ta lál ta tott.”1 Ezt a jé zu si pél dá za tot
az óta szá mo san fel hasz nál ták a ke resz té nyek és zsi dók
egy más hoz, va la mint az egy Atyá hoz va ló vi szo nyá nak
szem lél te té sé re.2

Jé zust ha za le het ve zet ni a zsi dó ság ba. Egyik ta nít vá -
nyá val, Jú dás sal ez azért nem tör tén het meg, mert ku ta tói
és ér tel me zõi õt két év ez re den át szin te el sem en ged ték
in nen. Jú dás nem csak az egész Új szö vet ség leg ne ga tí vabb
sze rep lõ je lett, ha nem õt rá adá sul új ra és új ra össze kap -
csol ták a zsi dó ság gal, a zsi dó nép pel. Bi zo nyos ese tek ben
egé szen tra gi kus kö vet kez mé nyei is let tek an nak a meg -
gyõ zõ dés nek, hogy a „zsi dó Jú dás” okoz ta mes te re vesz -
tét. Ez a Jú dás-kép je len tõs mér ték ben hoz zá já rult a zsi dó
nép meg ve té sé hez és meg bé lyeg zé sé hez. 

Ilyen ter hes elõz mé nyek után in do kolt nak tû nik az a
kér dés fel ve tés is, hogy kü lön bö zõ ko rok ban mi ként te kin -
tet tek a zsi dó ha gyo mány kép vi se lõi – ezen be lül a To le dot
Jesu cí mû pamf let szer zõi, majd val lás tör té né szek vagy
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FA BINY TA MÁS

Jú dás, az el ve szett ta nít vány
Egy ha bi li tá ci ós dol go zat be ve ze tõ fe je ze te

ép pen mû vé szek – Jú dás ra. Min dig iz gal mas szel le mi él -
ményt ígér an nak meg vizs gá lá sa, hogy egy kö zös ség
mennyi ben pró bál azo no sul ni a má sok ál tal rá osz tott sze -
rep pel, vagy ép pen mennyi ben akar meg sza ba dul ni at tól.
Lát ni fog juk, hogy le het sé ges egy har ma dik meg ol dás is:
a má sok tól ka pott jel mez át sza bá sa, sõt az egész sze rep
át ér tel me zé se.

Vizs gá la tunk so rán te hát ar ra a kér dés re ke re sünk vá -
laszt, hogy a bib li ai ha tás tör té net ben ho gyan ala kult át
egy re erõ tel je seb ben Jú dás ké pe. Pál apos tol, a leg ré geb bi
új szö vet sé gi szer zõ egy ál ta lán nem em lí ti Jú dást, azu tán
ahogy tá vo lo dunk idõ ben a tör té ne ti ke re tek tõl, an nál bõ -
veb ben árad nak a Jú dás sal kap cso la tos in for má ci ók. A
dol go zat ban ezt az ug rás sze rû mennyi sé gi gaz da go dást
kí ván juk be mu tat ni oly mó don, hogy elõbb a Jú dás ra vo -
nat ko zó új szö vet sé gi, majd a poszt bib li kus iro dal mat is -
mer tet jük (Pa pi as, apok ri fok, le gen dák). Ezt kö ve tõ en ke -
rül sor a kü lön bö zõ kul túr kö rök ben je lent ke zõ ha tás tör té -
net fel vá zo lá sá ra: elõbb az isz lám Jú dás-kép re te kin tünk
ki, majd a kép zõ mû vé szet, az iro da lom és a kö zép ko ri
pas sió já té kok vi lá gát idéz zük meg. Vé gül a folk lór nak a
bib li kus ha gyo mány tól már igen je len tõ sen el tá vo lo dott
vi lá gá ban ke res sük Jú dást. Lát ni fog juk, hogy Jé zus e ta -
nít vá nyá nak port ré ja az idõ mú lá sá val nem csak szí ne se -
dett, ha nem bi zony tor zult is. Jú dás nak egy re dé mo ni ku -
sabb ar ca lett. Ahogy tért nyert ez a min den ros  szat meg -
tes te sí tõ fi gu ra, úgy ho má lyo sult el egy re in kább Jú dás -
nak, a ti zen ket tõ egyi ké nek az alak ja. Jól szem lél te ti ezt a
vis  sza ta szí tó Judás-képet Otto Pankok fest mé nye (1. kép).

Mind ezek el len ha tá sa ként is ér té kel het jük azo kat a Jú -
dás-áb rá zo lá so kat, ame lyek az im már kon ven ci oná lis sá
vált ké pet a fe je te te jé re ál lít ják, és Jú dást bi zo nyos ér te lem -
ben re ha bi li tál ják, sõt akár po zi tív hõs sé is te szik. Eb ben a
tö rek vés ben ért he tõ mó don a teo ló gi ai ta ní tás tól füg get le -
nebb mû vé szek jár nak az élen. A ha tás tör té net ben nem fel -
tét le nül a leg na gyobb esz té ti kai ér té ket kép vi se lõ al ko tá sok
ját sza nak dön tõ sze re pet. Két emb le ma ti kus al ko tás ként a
Jé zus Krisz tus Szu per sztár cí mû, 1971-ben ké szült rock -
ope ra, va la mint Wal ter Jens 1975-ben írt Jú dás-köny ve em -

1 Ben-Chorin, Sch.: Bruder Jesus. Der Nazarener in jüdischer Licht.
München, 1967. 24. o.

2 Az egyik leg újabb és leg ala po sabb ta nul mány eb ben a tárgy kör ben:
Ge réby Gy.: Egy atya és két fia. In Tal lár F. (szer k.): A ke resz tény ség és az
eu ró pai tra dí ció. Bu da pest, 2001. 123–167. o.
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dalt éne kel, amely ben vi szont már nem lá zad Jé zus el len,
ha nem a kó rus sal együtt di csõ í ti õt. 

Wal ter Jens né met író és teo ló gus Der Fall Ju das cí mû
köny ve 1975-ben je lent meg. A ha gyo má nyos Jú dás-kép át -
ér té ke lé sét cél zó mû fik tív ke re té ben a szer zõ ren ge teg tör -
té nel mi ada tot he lyez el. Nem tud juk, hogy köny vét akár 
csak rész ben a rockope ra ha tá sa alatt ír ta-e, az aláb bi mon -
da tok azon ban meg mu tat ják, mi kép pen kap cso ló dik akár
ön tu dat la nul is ah hoz: „Jú dás, a fe ke te a szõ kék kö zött;
azok kö zé pen, õ a szé lén – oly kor nagy, oly kor ki csi, mint
egy tör pe. Min den kép pen a má sik. Míg a ti zen egy egy más -
hoz tar to zik, Jú dás ön ma gá ban. Tár sa sá ga: ör dö gök, ál la -
tok és zsi dók. Ku tyák és meg ko pasz tott ka ka sok, a po kol
szel le mei és csú csos sip kás fér fi ak.”5 Az idé zet utol só két
mon da ta vissza ve zet min ket szû kebb té mánk hoz, Jú dás és
a zsi dó ság össze kap cso lá sá hoz. Va la mi vel lej jebb Jens még
sar kí tot tab ban fo gal maz: „A ki szi sze gett és ki ta szí tott. Ti -
zen egy em ber a temp lom ba megy. (A temp lom je len té se: ró -
zsa fü zér és ke reszt). Egy a zsi na gó gá ba megy. (A zsi na gó -
ga je len té se: kín zó szer szám és ket té tört pál ca).”6 Jú dás nak
és a kö zép ko ri zsi dó ke res ke dõk nek ös  sze kap cso lá sát
szem lél te ti egy „Judas mer ca tor” áb rá zo lás (2. kép).7

lít he tõ meg eb ben az össze füg gés ben. And rew Lloyd Web ber
és Tim Ri ce al ko tá sa nem csak a kor társ ze né ben je len tett
for ra dal mat, ha nem Jú dás meg íté lé sé ben is. A hí vei ál tal
„szu per sztár nak” ki ki ál tott, ám meg le he tõ sen re zig nált,
meg hal ni ké szü lõ Jé zus sal szem ben Jú dás a meg nem ér tett,
ép pen ezért ma gá ra ma ra dó hõs.3 Jel lem zõ, hogy az alap -
mû bõl 1973-ban ké szült film ben Jé zust – amíg ke reszt re
nem fe szí tik – min dig hí vei kö ré ben lát juk, Jú dás vi szont
kez det tõl fog va ma gá nyo san, a pe ri fé ri á ra szo rít va mu tat -
ko zik. A szer zõk en nek a lá za dó nak a szem szö gé bõl mu tat -
ják be a pas si ót, amely nem csak Jé zus, ha nem az õ sze mé -
lyes szen ve dés tör té ne té vé is vá lik. Ön gyil kos sá ga elõtt õ is
ének li Má ria Mag da lé na da lát („I don’t know how to lo ve
him…”), ám an nak ben sõ sé ges sé gé vel szem ben itt már tel -
jes két ség be esés sel. Jú dás Is tent vá dol ja, hogy õt er re a bûn -
re ki vá lasz tot ta, ezért ha lá lá ért is õt tart ja fe le lõs nek.4 A ha -
lál ból vissza té rõ – fel tá madt? – Jú dás a mû vé gén még egy
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3 Klas sen, W.: Ju das: Be tra yer or Fri end of Jesus. Min nea po lis, 1996. 7. o.
sze rint a mû ere de ti leg a Jú dás evan gé li u ma cí met kap ta vol na, de azu tán
el sõ sor ban mar ke tingszem pon tok alap ján áll tak el et tõl. Fens ke, W.: Bra -
uch te Gott den Verrä ter? Die Gest alt des Ju das in Theo lo gie, Un ter richt und
Got tes di enst. Gött in gen, 1999. 116. o. a mû „tit kos szu per sztár já nak” ne -
ve zi Jú dást. A film még az zal a ren de zõi le le ménnyel is fel erõ sí ti Jú dás
meg nem ér tett sé gét, hogy a sze re pét egy fe ke te szí nésszel ját szat ja el.

4 „God! I’ll ne ver ever know why you cho se me for yo ur cri me. […] You
ha ve murd e red me.” Idé ze tek Fens ke 2000, 120. o. nyo mán.

5 Jens, W.: A Jú dás-ügy. Ford. Ke ré nyi Gá bor. Bu da pest, 2003. 92. o.
6 Jens 2003, 92. o.
7 Herrald von Landsberg: „Hortus deliciarum”, Strassburg, Bibliotheque

de la Ville, in: Westerhoff-Sebald 1996, 97. ábra
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A Jú dás sze mé lyét új meg vi lá go sí tás ba he lye zõ mû vek so -
ka sá gát ter mé sze te sen kel lõ kri ti ká val kell ke zel ni, hi szen az
ere de ti teo ló gi ai és mû vé szi lá tás gyak ran ke ve re dik bom -
basz ti kus sem mit mon dás sal. Egyet azon ban már le szö gez -
he tünk: a ha gyo má nyos egy há zi Jú dás-kép ár nya lá sa jó ha -
tás sal le het a zsi dó–ke resz tény vi szony ala ku lá sá ra.

Má ra bi zo nyos ér te lem ben Jú dás lett „Iz rá el el ve szett
fia”. E dol go zat szá mos ada ta, va la mint ké pi és iro dal mi
il luszt rá ci ó ja azt mu tat ja majd meg, hogy Jú dás több ér te -
lem ben is „el ve szett ta nít vány”. Ugyan ak kor – is mét csak
a bib li ai szö veg, va la mint a ha tás tör té net ré szét ké pe zõ
mun kák elem zé se nyo mán – ta lán si ke rül han got ad ni an -
nak a re mény nek is, hogy az Em ber fia azért jött, hogy
meg ke res se és meg ment se, ami el ve szett (Lk 19,10).

JÚ DÁS: LE TER HELT NÉV

Az 1999-ben meg je lent Ma gyar szó kincs tár a kö vet ke zõ
szi no ni má kat ren de li a „jú dás” fõ név mel lé: áru ló, be sú -
gó, spic li (biz), spi on, kém, be épí tett em ber, tit kosügy -
nök, in for má tor, fül (biz), de lá tor (id), de nun ci ás (id), de -
nun ci á tor (id), fel adó, szag lár (rég), rend õr ko pó, spi gó
(szleng), mó szer (szleng), kí ber (szleng), fu ru lya
(szleng), pa csir ta (szleng), szi ko fan ta (id), vam zer
(szleng), árul ko dó (biz).8 Eb bõl a szó tá ri le let bõl két
alap ve tõ kö vet kez te tést von ha tunk le: a) a ma gyar nyelv
meg en ge di, hogy az ere de ti leg tu laj don név Jú dás kis be -
tûs, így ál ta lá nos ér tel met hor do zó for mát ölt sön; b) a
meg adott hu szon há rom ro kon ér tel mû nek mi nõ sí tett
szó, il let ve szó össze té tel mind egyi ke pe jo ra tív tar tal mat
hor doz. Hi á ba volt a Jú dás a bib li ai kor ban igen gya ko ri
fér fi név, ame lyet rá adá sul szá mos hí res ség is vi selt, és
hi á ba el fo ga dott zsi dó név mind má ig an nak Je hu da for -
má ja, a szó tár csak és ki zá ró lag az áru lás sal és ha son -
lók kal hoz za ezt össze füg gés be. Ugyan er rõl a tõ rõl fa kad
az a né met or szá gi gya kor lat, amely sze rint az ot ta ni tör -
vé nyek meg tilt ják a szü lõk nek, hogy gyer me kük nek a
„Jú dás” – vagy akár a „Sá tán” – ne vet ad ják.9 (Ugyan ak -
kor a Jú dás nõi meg fe le lõ jé nek is te kint he tõ Ju dit szá mos
kul tú rá ban és nyel vi kö zeg ben nép sze rû név.) Ha tás tör -
té ne ti szem pont ból Jú dás ra a no men est omen10 lett jel -
lem zõ, va la hogy úgy, ahogy 1Sám 25,25-ben Abi ga il
mond ja Ná bál ról: „Meg átal ko dott em ber… olyan, mint a
ne ve; bo lond a ne ve, és bo lond sá got csi nál.” A név adás
egy kü lön le ges mód ja fû zõ dik egy an gol pu ri tán hoz, aki

– Jn 14,22-e utal va – a Ju das-not-Is ca ri ot ne vet ad ta kis -
fi á nak.11

Jú dás sal össze füg gés ben szin te min den kul tú rá ban is -
mer tek ne ga tív kon no tá ci ót hordozó fo gal mak. Így be -
szél he tünk jú dás pénz rõl, jú dás csók ról, jú dás ter mé szet rõl
és jú dás fá ról.12 Idéz het jük az ”árul ko dó Jú dás, nem kell
pi ros to jás” szö ve gû csú fo ló dót, vagy ép pen Schil ler drá -
má ját, amely a „Sch re ib – Ju das!” fel szó lí tás sal vég zõ -
dik.13 To váb bi iro dal mi pél da Di ckens Twist Oli vérébõl
Fa gin sze mé lye, aki a tol vaj ban dák egyik ve zé re ként már
nem egy sze rû en an nak a Jú dás nak a ké pét hor doz za ma -
gán, akit Jn 12,6 tol vaj nak ne vez, ha nem zsi dó sá gá val
azt a né ze tet is erõ sí ti, amely nek ér tel mé ben Jú dás a min -
den ko ri zsi dó ság gal azo no sít ha tó. E dol go zat egyik fõ té -
má ja ép pen en nek a ha tás tör té ne ti me cha niz mus nak
vizs gá la ta. 

Po lé mi ák ban gyak ran elõ for dult, hogy egyik fél a má si -
kat Jú dás nak ne vez te. A re for má ció ide jén a ró mai egy ház
pénz só vár sá gát Lu ther is a jú dá si örök ség ré szé nek tar tot -
ta, sõt ma gát a pá pát mond ta Jú dás nak, mond ván, hogy
õná la van a pén zeszacs kó.14 Lu ther ugyan így Jú dás nak
ne vez te adott eset ben a szer ze te se ket, Szász Mó ri cot vagy
ép pen az új ra ke resz te lõ ket.15 Egy má sik he lyen azt mond -
ta Jú dás ról, hogy õ „pa ter … Pa pae”16. Más eset ben is gya -
ko ri volt az egy há zi és a vi lá gi po lé mi á ban a Jú dás név
szi tok szó ként va ló hasz ná la ta. Ami kor XII. Já nos pá pa ex -
kom mu ni kál ta I. Ot tó csá szárt, ak kor õtõ le a „Jú dás” cí -
met kap ta.

A kü lön bö zõ kul túr kö rök ben egy aránt szé les pa let tát
ké pez nek a Jú dás sal kap cso la tos, szel le mes nek szánt for -
du la tok. Egy, a Jú dás-té mát el sõ sor ban ha tás tör té ne ti
szem pont ból fel dol go zó mun ká ban egye bek mel lett a kö -

44

8 Kiss Gá bor (fõ szer k.): Ma gyar szó kincs tár. Ro kon ér tel mû sza vak, szó -
lá sok és el len té tek szó tá ra. Bu da pest 1999. 408. o.

9 Di eck mann, B.: Ju das als Sün de bock. Mün chen, 1991. 15. o.
10 „Es hat sich […] wir kungs ge schicht lich als äus ser st un heil voll er wi e -
sen, dass der Schü ler, durch den Jesus aus ge li e fert wurde, den Na men
»Ju das« trug. Das führ te zu ei ner Gle ich set zung »des Verrä ters« mit »den
Ju den«.” Weng st, K.: Das Jo han nesevan ge li um (ThKNT) I–II. Stutt gart,
2000–2001. 200. o.

11 Di eck mann 1991, 15. o.
12 Kü lön em lí tést ér de mel a jú dás fa, amely egy adott tör té nel mi kor ban
meg ren dí tõ me ta fo ra ként je lent meg a ma gyar iro da lom ban. Nagy Gás pár
A Fiú nap ló já ból címû ver se élén ugyan is ezek a so rok áll nak: „… és a
csil la gos est ben ott su sog im már har minc / év gyû rû jé vel a drá ga jú dás fa:
ezüst nyár re zeg / su sog a ho mály kö ve te i nek út ján s ki tün te ti õket / le -
hul ló ezüst-tal lé rok kal ér de me ik sze rint il lõn…” (Nagy Gás pár: Sza bad -
ra bok. Deb re cen, 2000. 269. o.) A vers 1986-ban, te hát az 1956-os for ra -
da lom 30. év for du ló ján je lent meg egy kis pél dány szá mú vi dé ki fo lyó irat -
ban. A „har minc év gyû rû” szó össze té tel már egy ér tel mû uta lást je lent er -
re az ak kor hi va ta lo san meg nem ün ne pel he tõ év for du ló ra, a „le hul ló
ezüst-tal lé rok” ké pe pe dig már ki fe je zet ten az áru lás ról, a for ra da lom
cser ben ha gyá sá ról szól. A mû vé szi meg kö ze lí tés meg le põ en tár ja te hát
elénk a Jú dás sal kap cso la tos me ta fo rák ha tás tör té ne tét. Mind ez rá adá sul
két irány ba hat: a jú dás fa (cercis si li qua strum) több for mai jegy alap ján
is nyil ván va ló an az áru lás bé lye gét ma gán hor do zó apos tol ról kap ta a
ne vét, ugyan ak kor e fa sze re pel te té se egy ér zé keny té mát áb rá zo ló vers -
ben megint csak az áru lás ra utal vissza. A vers te hát a ha tás tör té net me -
cha niz mu sá ra vi lá gít rá.
13 Schil ler, Fried rich von: Wa llens te in – Die Picc o lo mi ni IV, 7.
14 „Est igi tur pro prie der papst; der hat auch den be utel erg rif fen.” Tisch -
re den Nr. 605 = WA.TR 1, 285 Nr. 3749 = WA.TR 5, 588f.  Luz, U.: Das
Evan ge li um nach Matthäus I/4. (EKK) Düs sel dorf, 2002. 74. o. nyo mán
idé zem.
15 Luz 2002, 252. o.
16 TR 45,59; Lüt hi, K.: Ju das Is ka ri oth in der Ge schich te der Aus le g ung von
der Re for mati on bis zur Ge gen wart. Zü rich, 1955. 14. o. nyo mán idé zem.



vet ke zõ ki fe je zé se ket gyûj töt te ös  sze a szer zõ pá ros: a 16.
szá zad óta a fran cia „ju da cer” azt is je len ti, hogy „üt ni” és
„ha ra gud ni”, „ju das”-nak pe dig a kulcs lyu kat is ne ve zik,
ame lyen át ki le het kém lel ni va la kit. Dél-Orosz or szág ban
„szka ri ot szki”-nak ne ve zik az ör dö göt. Né met or szág bi zo -
nyos ré sze in és Hol lan di á ban ak kor be szél nek „jú dás idõ -
rõl”17 vagy „jú dás tél rõl”, ha a csa ló ka idõ já rás elõbb eny -
he ar cát mu tat ja, ké sõbb azon ban zord ra for dul. A fran ci -
ák nál a vö rös ha jú ak nak „po il de Ju das”-juk van. (E szín
és ál ta lá ban a szí nek je len tõ sé gé re még rész le te i ben
vissza té rünk.) Meck len burg ban „jú dás lá dá nak” ne ve zik
az úton nagy ro baj jal el ha la dó te her au tót.18 Fel jebb már
utal tunk a jú dás fá ra, a szo kat lan nö vény re. Ez a bo ta ni -
kai kü lön le ges ség bi zo nyá ra nem vé let le nül vi se li a „de vi -
áns” apos tol nak szá mí tó Jú dás ne vét. Ugyan így nyel vi le -
le mény re utal egy gom ba faj ta „jú dás fü lé nek” tör tént el ne -
ve zé se. Ez a csak nem fe ke te szí nû, rán cos, hár tya sze rû
gom ba (au ri cu la ria au ri cu la Ju dae) fõ kép pen a bo dza tör -
zsé bõl nõ ki,19 amely nö vényt a nép hit oly kor Jú dás ha lá -
lá val hoz za össze füg gés be.20 Er rõl az alak já val nagy fü -
lek re is em lé kez te tõ gom bá ról a nép hit a hall ga tó dzó, kör -
nye ze tét ki kém le lõ Jú dás ra asszo ci ált.21 A Jú dás ne vet
meg szám lál ha tat la nul sok szor hasz nál ják pro fán kör nye -
zet ben egy áru ló nak tar tott em ber re.22

JÚ DÁS, A BE SÚ GÓ

A fut ball ra jon gók, a tün te tõk vagy ép pen a zsur na lisz ták
vi lá gá hoz ké pest még sú lyo sabb tar ta lom mal je le nik meg
az utób bi évek köz be szé dé ben is a Jú dás-me ta fo ra, még pe -
dig a be sú gás sal kap cso lat ban. „A be sú gás meg íté lé se […]
ke vés bé kö tõ dik nem ze dé kek hez. Ez még rend sze rek hez
sem kö tõ dik. Ki vált kép pen nem a zsi dó-ke resz tény kul túr -
kör ben, ahol Jú dás alak ja tes tet köl csön zött az áru lás nak
mint kü lön le ge sen meg ve ten dõ bûn nek” – ír ja egy esszé -
jé ben Eör si Ist ván.23 A mû vész és fi lo zó fi ai gon dol ko dó
Ka rát son Gá bor sze rint vi szont „Jú dás sal vet ni egy be a
mai áru ló kat és be sú gó kat hely te len do log. A mai áru lók -
tól és be sú gók tól még az áru lás nagy sá gát is el vet te a
rend szer.”24 Esszé jé ben ha kér dõ je le sen is, de Jú dás re mé -
nyét is meg fo gal maz za: „Volt-e Jú dás szá má ra is me nek -
vés, ki ta lál ta-e Jé zus a meg vál tást õne ki is? Az evan gé li u -
mok ból ez zel kap cso lat ban mint ha nem de rül ne ki sem mi,
ké sõb bi szer zõk és ér tel me zõk azon ban oly kor mér he tet -
len rész vét tel szól nak ró la, mint ha a leg iszo nyúbb áru lás
után, oda át, ve le is el kez dõd he tett vol na va la mi más.”25

Eör si Ist ván fent idé zett mon da tai Es ter házy Pé ter meg -
rá zó köny ve, a Ja ví tott ki adás kap csán íród tak. Es ter házy
mû ve azt a fo lya ma tot do ku men tál ja, amely ben az író
szem be sül a kér lel he tet len tén  nyel: ra jon gá sig sze re tett és
elõ zõ nagy re gé nyé ben kü lö nö sen is fel ma gasz talt ap ja a
kom mu nis ta ál lam biz ton ság be sú gó ja volt. Az író szá má ra
ter mé sze tes mó don kí nál ko zik a Jú dás-té ma, ame lyet a
bib li kus ha gyo mány mel lett a leg újabb teo ló gi ai és szép iro -
dal mi mû vek se gít sé gé vel pró bál ki bon ta ni: „Jú dás ról is
össze ol vas tam ezt-azt. De a cet lik bõl nem min dig lá tom,
hol idé zek, hol kom men tá lok, mind egy. Wolf gang Te i chert:
Min den ki Jú dás. […] Is ten va jon áru ló-e (Ausch witz). […]
Jú dás a Ti zen ket tõ egyi ke volt: egy kö zü lünk. Wal ter Jens
Jú dá sa (A Jú dás-eset) nem áru ló, ha nem egy faj ta szük sé -
ges, szük ség sze rû szent, aki az em ber nagy sá gát bi zo nyít -
ja, sza bad lá za dá sát, amely ál tal ki tet szik a meg vál tás
szük ség sze rû sé ge. Ká bé. Ezek sze rint apám le rán tot ta a
meg ro hadt Ká dár-rend szer ál or cá ját… […] Még sok ér de -
kes ki mon da tik Jú dás ról, min den eset re ki tet szik, lét és áru -
lás, élet és ki szol gál ta tás össze tar to zók. Ott, ahol az em be -
rek meg bíz nak egy más ban, csak ott le het sé ges áru lás. […]
A Jú dás-tör té net, egy ál ta lán az Írás ezer nyi áru lás tör té ne te
(Ádám és Éva, Ka in és Ábel, Já kob és Ézsau, Jó zsef és test -
vé rei) nél kül jobb vé le ménnyel vol nánk ma gunk ról. De
egy szer s mind azt is lát juk: az áru lás sal együtt le het él ni.
Mint hogy együtt kell, mint hogy ki irt ha tat lan a vi lág ból.
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17 Utas sy Jó zsef egy ver ses kö te te is ezt a cí met vi se li: Jú dás idõ (Bu da -
pest, 1984.).
18 Kri eg, M. – Zang ger-Der ron, G. (hrsg.): Ju das. Ein li ter arisch-theo lo -
gisches Le seb uch. Zü rich, 1996. 29. o.
19 Új Idõk Le xi ko na. Bu da pest, 1939. 13–14. 3560. o.
20 Di eck mann 1991, 92. o. sze rint az Al pok tól észak ra, Fran cia or szág -
ban, Ang li á ban és Né met or szág ban ter jedt el ez a vé le ke dés.
21 Kri eg 1996, 31. o.
22 Az egyik új ság sport ro va tá ban ar ról ír a tu dó sí tó, hogy az FTC ka pu -
sát, Szûcs La jost az új pes ti szur ko lók „Jú dás La jos” skan dá lás sal fo gad -
ták, mi vel ép pen az Új pest tõl iga zolt át a Fe renc vá ros hoz. Szí nes Mai
Lap, 2002. szep tem ber 15., 38. o. A Jú dás név meg bé lyeg zõ hasz ná la ta
ter mé sze te sen ko ránt sem új je len ség. 1938-ban C ham ber la in mi nisz ter el -
nök „a Dow ning Stre et Jú dá sa” ti tu lust kap ta, majd 1958-ban Bo risz
Pasz ter na kot mi nõ sí tet ték szá mos szov jet gyû lé sen Jú dás nak ami att,
hogy el fo gad ta az iro dal mi No bel-dí jat. Di eck mann 1991, 13. o. Ugyan -
így „Jú dás! Jú dás!” ki ál to zás sal fo gad ta orosz tün te tõk egy cso port ja egy
al ka lom mal Mi ha il Gor ba cso vot. Ki che ner-Wa ter loo Re cord, 1994. jú li us
8., idé zi Klas sen 1996, 32. o. 1978-as bí ró sá gi tár gya lá sán a né met neo -
ná ci, Man fred Rö der Di et rich Bon ho ef fert ne vez te Jú dás nak és ha zá ja
áru ló já nak. Lap i de 1991, 20. o. Egy 2002-es bu da pes ti tün te tés ki ált vá -
nya az áru ló nak tar tott po li ti ku so kat hoz za össze füg gés be Jú dás sal. A
2002. de cem ber 14-i Er zsé bet té ri til ta ko zó nagy gyû lés re azért ke rült sor,
mert a ma gyar és a ro mán mi nisz ter el nök egy bu da pes ti lu xus szál ló ban
kö zö sen ün ne pel te Ro má nia nem ze ti ün ne pét, amely Er dély Ro má ni á hoz
csa to lá sá nak is a nap ja. A röp lap sze rint az áru lás sal fel érõ kö zös ün nep -
lés bõl „a ro mán ál lam jú dás-ki tün te té se i vel éke sí tett RMDSZ-es po li ti ku -
sok is ki vet ték ré szü ket”. A na pi saj tó ban is gyak ran fel tû nik a „jú dás -
pénz” ki fe je zés, pél dá ul ab ban az össze füg gés ben, hogy egy köz éle ti sze -
rep lõ vél he tõ en pénzt ka pott tisz tes ség te len nek tar tott sze rep vál la lá sá -
ért. A Nép sza bad ság 2002. ok tó ber 16-i tu dó sí tá sa sze rint Ku pa Mi hály,
a Cent rum Párt el nö ke nyi lat ko zik így: a vá lasz tá sok után nem fo gad ta
el a fel aján lott pénz ügy mi nisz te ri bár sony szé ket, az az nem ka pott jú dás -
pénzt. A Ma gyar Nem zet 2003. feb ru ár 3-i írá sa sze rint el len zé ki po li ti -
ku sok szak szer ve ze ti ve ze tõ ket vá dol nak az zal, hogy kor mány tá mo ga tá -
su kért jú dás pénz ben ré sze sül tek. Ha son ló an jel lem zõ cím: Fi desz: az
MSZP újabb jú dás pén ze. Ma gyar Nem zet, 2003. feb ru ár 15. 2. o.

23 Eör si Ist ván: Es ter házy Pé ter di a da la. Élet és Iro da lom, 2002. jú ni us 21.
24 Ka rát son Gá bor: Jé zus és Jú dás. He ti Vá lasz, 2002. jú li us 27. A foly -
ta tás ban is mét: „Jú dás még nagy em ber volt a ma ga ne mé ben, a mai be -
sú gók hoz nem fog ha tó, volt va la mi kon cep ci ó ja, de azért áru ló volt, ma -
ni pu lá tor, el árul ta azt, akit ér te nie kel lett…”
25 Uo.



Így lesz Jú dás nem ször nye teg, ha nem in kább test vér, ro -
kon, sõt: tü kör. (Na, öreg, en  nyit tud tam ki hand liz ni ne -
ked.)”26 Jel lem zõ, hogy Es ter házy köny vé rõl egy iro dal mi
fo lyó irat ban „Jú dás-pas sió” cím mel je lent meg ta nul mány -
sze rû re cen zió. Hor váth Csa ba sze rint „az apa ne ga tív szen -
ve dés tör té netét ol vas suk”27, il let ve „egy Jú dás-evan gé li u -
mot ol va sunk”.28 A szer zõ Jú dás és Jé zus össze tar to zá sát is
ér zé ke li, ezért a könyv cí mé nek rö vi dí té sé ben (JK) egye bek
mel lett Krisz tus-mo nog ra mot vél fel fe dez ni.29

„A KA RI O TI SZÖR NYE TEG”

Es ter házy poszt mo dern meg kö ze lí té sén is át üt a Jú dás-té -
ma min den ko ri idõ sze rû sé ge. Ez zel már is a ha tás tör té net
te rü le té re ju tunk. E fo ga lom pon tos de fi ni á lá sa elõtt ér de -
mes azon ban meg em lí te ni, hogy a mû – és a szer zõ –
egyik el szánt kri ti ku sa egye bek mel lett ép pen a Jú dás-ér -
tel me zés ben kí ván fo gást ta lál ni Es ter házyn. Vas vá ri Eri -
ka – ma ga is egy Jú dás sal kap cso la tos fik tív mû30 szer zõ -
je – éles sza vak kal így fo gal maz: „Szel le mi áru lás, mert
ke vés is, gyen ge is, ha mis is a Jú dás-tör té net ana lí zi se, de
ha ne ki van iga za, és »lét és áru lás, élet és ki szol gál ta tás
össze tar to zik«, ak kor múl jék el már egy szer az örök ho lo -
ka uszt-szem re há nyás is.”31 A Jú dás- és a ho lo ka uszt-té -
ma ilyen össze kap cso lá sa újabb je len tõs ha tás tör té ne ti
össze te võt ké pez, je le sül a zsi dó–ke resz tény vi szony kér -
dé sét.32

A teo ló gi ai iro da lom, az ige hir de té sek vagy ép pen a mû -
vé sze tek Jú dás-áb rá zo lá sát az az alap ve tõ en dra ma tur gi ai
fel is me rés ha tá roz za meg, hogy egy hõs sel – Jé zus sal –
szem ben szük ség van egy an tihõs re.33 Ez ál tal egy részt
drá mai fe szült ség ala kul ki a sze rep lõk kö zött, más részt le -
he tõ ség kí nál ko zik mo ra li zá ló ta ní tás köz lé sé re: mi lyen

ma ga tar tás tól kell a ke resz tény em ber nek óva kod nia. Jú -
dás nak mint „el ret ten tõ pél dá nak” ilyen di dak ti kus be mu -
ta tá sa a leg utób bi idõ kig ural ta a teo ló gi ai és mû vé sze ti
áb rá zo lá so kat. Az a pré di ká ci ós gya kor lat34, amely to vább
szí nez te a fo lya ma tos sik kasz tás ra tett evan gé li u mi uta lást
(Jn 12,6), va la mint en nek nyo mán az az iko no grá fi ai sza -
bály, hogy Jú dást ke zé ben pén zeszacs kó val kel lett áb rá zol -
ni, ál ta lá nos sá tet te azt a fi gyel mez te tést, hogy az õ sor sá -
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26 Esterházy Péter: Javított kiadás. Budapest, 2002. 23–25. o.
27 Hor váth Csaba: Jú dás-pas sió. Kortárs, 2002/12. 93. o.
28 Uo. 95. o.
29 Uo. 93. o.
30 Vas vá ri Eri ka: Jú dás any ja. Krá ter Mû hely Egye sü let, 2000. A mû is -
mer te té sét l. Györ ffy L.: Jú dás any já nak tör té ne te. Új Em ber, 2001. ja nu -
ár 21.
31 Vas vá ri Eri ka: Egy sen ki há zi tra gé di á ja. Es ter házy Pé ter: Ja ví tott ki -
adás. http://www.mi ep.hu/fo rum/h2002/jun/12.htm
32 Vas vá ri eb ben a kér dés ben ve szé lyes vi zek re evez: „Es ter házy szub kul -
tú rá ja, a zsi dó-li be rá lis ré teg kul tú ra: »far fin ta«, úgy tesz, mint ha-kul tú -
ra. […] So sem ér tet tem, hogy egy Es ter házyt mi vonz hat az Eör sik, Kon -
rá dok, Ker tész Im rék vi lá gá ba (hogy mi tart ja ott, azt tu dom). Lá za dás a
faj tám el len? Hát le gyen, de az írói íz lés mi ért nem ér zi meg a tal mit?
Hogy ezek fon tos kér dé sek, ma ga Es ter házy is me ri el, ami kor ar ra hi vat -
ko zik: õsi, jó ma gyar vé rem, pi a ris ta ne vel te té sem… Ám bár re bes get nek
olyat is, hogy az õsi vér be be csöp pe nés van, és ha igaz, ak kor min den a
he lyé re ke rül.” Vas vá ri, i. m.
33 „Ei ne gu te Erzäh lung bra ucht ei nen Hel den, sie bra ucht um der in ne -
ren Dra ma tur gie wil len auch ei nen Schur ken. Je ein fa cher die Erzähl tech -
ni ken, um so kras ser die Ge gensät ze, um so strah len der der Held und um
so ver ruc h ter der Bö se wicht.” Kla uck, H. J.: Ju das – ein Jün ger des Herrn.
1987. (QD 11) 30. o.

3. kép

34 Fens ke 1999, 127. o. egye bek mel lett Cla ir va ux-i Ber nát ilyen szel le -
mi sé gû pré di ká ci ó i ra utal.



ra jut nak mind azok, akik nem tisz ta ke zû ek. Kál vin oly
mó don ál lít ja Jú dást el ret ten tõ pél dá nak, hogy így jár nak
mind azok, akik nem ké pe sek vá gya i kon ural kod ni.35 Már
Chrys os to mos pré di ká ci ó i ban meg je le nik az a pe da gó gi ai
fi gyel mez te tés, hogy a Jú dás-csók ban a vi lág ve sze del mes
kö ze le dé sé nek van ki té ve a ke resz tény em ber (3. kép).36

Idõ vel azu tán min den faj ta tév ta ní tó ra vo nat koz ha tott a jú -
dá si ne ga tív pél da. Ilyen ér te lem ben he lye zi Jú dást Dan te is
a po kol leg mé lyebb bugy rá ba Bru tusszal és Cas si usszal
együtt, hi szen mind hár man jó te võ jü ket öl ték meg.37 Ezt a
szem lé le tet su gá roz za az a met szet is, amely Lu ci fert úgy
áb rá zol ja, hogy ép pen el nye li Jú dást (4. kép).38 Ha son ló -
kép pen Mil ton az El ve szett pa ra di csomban Lu ci fer rõl, a Sá -
tán ról sem szól olyan ke mény sza vak kal, mint Jú dás ról.

Az ilyen di dak ti kus szán dék ból adó dó áb rá zo lá sok min -
dig Jé zus el len té te ként kap nak iga zán ér tel met. Mi nél el ret -
ten tõbb nek mu ta tom a ros  szat, an nál erõ tel je sebb lesz a jó.
Mi nél sö té tebb az egyik, an nál vi lá go sabb a má sik. Szel le -
me sen ír ja a Matt hi as Kri eg és Gab ri el le Zang ger-Der ron
szer zõ pá ros, hogy a „Jú dás” ne vû kont raszt anyag se gít sé -
gé vel még tisz táb ban ra gyo gott a Szent au rá ja…39 Ezek a
kon ven ci o ná lis Jú dás-áb rá zo lá sok gyak ran együtt jár nak
an nak hang sú lyo zá sá val, hogy Jé zus áru ló ja zsi dó volt.

Mi vel a fen ti idé zet Jé zus au rá já nak ra gyo gá sá ról szól,
úgy még in kább fel tûn nek azok a ta nít vány-áb rá zo lá sok,
ame lyek a ti zen egyet gló ri á val, Jú dást vi szont anél kül, vagy
ép pen hogy fe ke te dics fénnyel40 je le ní tik meg. Egy kö zép ko -
ri Bib lia Pauperum-áb rá zo lás pe dig fel tû nõ en szem be he lye -
zi Jú dást a töb bi ta nít ván  nyal. Míg azok gló ri á san és Jé zus
kö ze lé ben van nak, Jú dás – sok kal ki sebb alak ban – egy
sám lin ül dö gél, nin csen gló ri á ja, és a Jé zus ál tal nyúj tott fa -
lat tal együtt egy kis ör dög fi ó kát is el nyel (5. kép).41 Egy
1476-os raj zon pél dá ul – amely Szent Bran da nus le gen dá -
ját il luszt rál ja – a szi ge ten ma gá nyo san ülõ Jú dás fe je fö lött
fe ke te nim busz lát ha tó (6. kép).42 Ha son ló szem lé le tet tük -
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35 Fens ke 1999, 127. o. Kál vin Mt 26-hoz fû zõ dõ ma gya rá za tá ra utal.
36 Fens ke 1999, 127. o. Chrys os to mos 81. ho mí li á já ra utal.
37 Dan te Alig hi e ri: La Di vi na Com me dia. In fer no 31,143; 34, 61. Vö.
Klauck 1987, 18. o. és Mac coby, H.: Ju das Is ca ri ot and the Myth of Je wish
Evil. New York, 1992. 117. o.
38 Wes ter hoff-Sebald, I.: Der mo ral isi er te Ju das. Mit tel alter liche Le gen de,
Ty po lo gie, Al leg orie im Bild. Frank furt am Ma in, 1996. 88. áb ra. 
39 „Mit Ju das schi en theo lo g isch ke in Sta at zu ma chen. In te res sant war
er al len falls als Un fi gur, Ne ga tiv fo lie, An tityp. Das Kont rastmit tel »Ju das«
li ess die Au ra der He i li gen um so re i ner strah len.” Kri eg 1996, 5. o.
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158. o.
41 St. Florian, Stiftsbibliothek, cod. III, 207 Biblia pauperum), Esterhoff-
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röz Fra An ge li co úr va cso rai je le ne te is, ame lyen Jú dás jobb -
ról a má so dik alak ként ugyan a töb bi ta nít vány mel lett tér -
del, ám a fe ke te gló ria el kü lö ní ti õt tõ lük.43 Mind ezek után
rend kí vü li nek hat az a Bib lia Pa u pe rum-áb rá zo lás, amely
Jé zust és az õt meg csó ko ló Jú dást egy aránt gló ri á val áb rá -
zol ja.44 Rend kí vül ta lá ló egy ka li for ni ai apát sá gi temp lom
áb rá zo lá sa: az úr va cso rai asz tal mö gött min den ta nít vány
gló ri á val lát ha tó, ám amint Jú dás, ke zé ben a pén zeszacs kó -
val el hagy ja a he lyi sé get, dics fé nyét kény te len ma ga mö gött
hagy ni (7. kép).45 Ar ra is van pél da, hogy Jú dást úgy fes tik
meg, mint aki há ta mö gött – mint egy tol vaj – egy ha lat rej -
te get, rá adá sul az asz tal túl só (!) ol da lán ülõ ta nít vá nyok -
kal el len tét ben ne ki nin csen nim bu sza.46 Egy salz bur gi
temp lom 12. szá za di áb rá zo lá sa is ilyen for má ban mu tat ja
Jú dást. Az evan gé li um azon uta lá sa, hogy Jú dás ba be le -
megy a sá tán, itt is úgy jut ki fe je zés re, hogy az áru ló ta nít -
vány a fa lat tal együtt egy kis ör dög fi ó kát is el nyel (8. kép).
Az utol só va cso ra asz ta lá ról ha lat el cse nõ ta nít vány alak ja
egy 12. szá za di fest mé nyen is fel buk kan.47 Jú dás nak oly kor
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43 Goldsch midt 1976, 30. o. III. mel lék let. 
44 Wes ter hoff-Sebald 1996, 18. áb ra
45 Gab ri el de la Mo ra C ha vez OSB mun ká ja a ka li for ni ai „Prin ce of Pe ace”
apát ság temp lo má ban lát ha tó. Wild gen, K. E.: Sa int Ju das, Apost le and
Mar tyr. Pas si on Theo logy, Po li tics, and the Ar tis tic Per so na in a Frenc h
Ro ma nes que Ca p ital. New York et al., 2000. 44–46. o.
46 Wes ter hoff-Sebald 1996, 7. áb ra.
47 Ick let on, Camb ridges hi re
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az em ber ar cú ta nít vá nyok mel lett far kasar ca van48, nyil ván
ar ra tör té nõ uta lás ként, hogy a far kas be fu ra ko dott a bá rá -
nyok kö zé.49 Teo ló gi a i lag leg alább ennyi re iz gal ma sak
azon ban azok a fest mé nyek, ame lye ken a Mes te rét el áru ló
Jú dás nem gló ri át, ha nem zsi dó fej fe dõt vi sel!50 Egy kö zép -
ko ri bib liail luszt rá ci ón – amely Jú dást Ka in an ti tí pu sa ként
áb rá zol ja – a mes te rét meg csó ko ló ta nít vány fe jén zsi dó ka -
lap, bal já ban lán dzsa lát ha tó.51 Mind ez azt su gall ja, hogy a
zsi dó Jú dás volt Jé zus gyil ko sa. Kla us Wengst szo mo rú an
ál la pít ja meg, hogy ez a szem lé let még a ho lo ka uszt után is
meg ma radt, hi szen az osn ab rüc ki Ka ta lin-temp lom im már
a II. vi lág há bo rú után ké szült üveg ab la ka úgy áb rá zol ja az
utol só va cso rát, hogy egye dül Jú dás nak ad „ti pi ku san zsi -
dó” ka rak tert, ve le szem ben a töb bi ta nít vány egé szen „ár -
ja” ki né ze tû.52 Az ilyen el len sé ges Jú dás-áb rá zo lá sok után
kel le mes meg le pe tést je lent az a kü lön le ges rajz, ame lyen
Jé zus Júdás lá bát is meg mos sa (9. kép).53

Jú dás nak és a zsi dó ság nak ez az azo no sí tá sa nyil ván
nyel vi okok ra is vissza ve zet he tõ, hi szen mind a nép, mind
a ta nít vány el ne ve zé se Jú da tör zsé re megy vis  sza. A gö -
rög, a la tin, vagy ép pen a né met nyelv ben ez a kap cso lat
fenn is ma radt, el len tét ben pél dá ul a ma gyar ral vagy az

an gol lal, hi szen a „zsi dó” vagy „Jew” sza vak hang zá sa
már ke vés bé õriz te meg a Jú da gyö köt. Jú dás és a zsi dó ság
össze kap cso lá sá ban a nyelv ter mé sze te sen csak esz kö zül
szol gált az im már az egy ház atyák nál is meg ta pasz tal ha tó
an ti ju da iz mus hoz.54 I. Gela si us pá pa sze rint a zsi dók Jú -
dás ról kap ták ne vü ket, Nagy Leó pe dig úgy tart ja, hogy a
zsi dók és Jú dás együt te sen fe szí tet ték meg Jé zust.55 Az új -
kor ban meg ele ve ned tek ezek a né ze tek, így pél dá ul G.
Volck mar 1875-ben meg je lent Jé zus val lá sa cí mû köny ve
sze rint Jú dás a zsi dó sá got tes te sí ti meg.56

Ha son ló kép pen W. B. Smith egy 1911-ben meg je lent ta -
nul má nya szí vó san kép vi se li azt az ál lás pon tot, hogy Jú -
dás a zsi dó nép rep re zen tán sa.57 Rupert von De utz nak a
11. és 12. szá zad for du ló ján írt kom men tár ja kí nál ja ta lán
a leg több pél dát a Jú dást és a zsi dó sá got azo no sí tó an ti ju -
da iz mus ra: Mt 23,32-höz fû zött ma gya rá za tai a har minc
ezüst re uta ló, a zsi dók ra mon dott har minc átok mon dás -
ban vég zõd nek.58 Lát ni fog juk, hogy mind a kép zõ mû vé -
szet ben, mind a né pi val lá sos ság te rü le té hez tar to zó pas -
sió já té kok ban mi lyen mé re te ket ölt het Jú dás nak a ki fe je -
zet ten zsi dó je gyek kel tör té nõ áb rá zo lá sa. Ez a meg je le ní -
tés és a mö göt te ér vé nye sü lõ szem lé let pe dig az an ti ju da -
iz mus és an ti sze mi tiz mus tárgy kö ré be tar to zik. A mél tá -
nyos ság je gyé ben meg kell azon ban je gyez ni, hogy Jú dás -
nak egy nép re va ló ve tí té se – vagy meg for dít va: az a szem -
lé let, hogy egy bi zo nyos nép Jú dás ban tes te sül meg – nem 
csak a zsi dó ság re lá ci ó já ban je le nik meg. S. N. Bul ga kov
orosz teo ló gus (1871–1944) pél dá ul a Jú dás Is ka rió tes, az
áru ló-apos tol cí mû ta nul má nyá ban pár hu za mot von Jú dás
és az orosz nép kö zött. Sze rin te ugyan is né pé nek nagy ré -
sze – igaz, a bol se vik egy ház ül dö zés ha tá sá ra – „har minc
ezüs tért el árul ja Krisz tust”. So kak hi te ha gyá sát sze rin te
„Jú dás fé lel me” moz gat ja.59 Wass Al bert Nagy pén te ki si ra -
tó cí mû ver se pe dig bi zo nyos hely ze tek ben a ma gyar nem -
ze tet kap csol ja Jú dás hoz: „Egyik na pon Ta más va gyunk, /
má sik na pon Jú dás va gyunk, / ka kas szó nál Pé ter va gyunk.
Átok ver te, sze ren csét len / nagy pén te kes nem zet va gyunk.”
Ez a két pél da ar ra fi gyel mez tet, hogy Jú dás sze mé lyé nek
egy-egy nép re va ló rá ve tí té sé ben nem kell min den eset ben
an ti sze mi tiz must lát nunk, ha nem elõ for dul hat, hogy a
szer zõ csu pán dra ma tur gi ai-re to ri kai esz kö zök kel él.
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A fen ti ek bõl kö vet ke zik – s en nek rész le te it ké sõbb
fog juk ki dol goz ni –, hogy Jú dás sze mé lye mi lyen cent rá -
lis sze re pet ját szik a zsi dó–ke resz tény vi szony ban. Ma xi -
mi li an Har den zsi dó szer zõ a 20. szá zad ele jén ke se rû -
ség gel elegy szen ve déllyel ír ar ról a je len ség rõl, hogy „a
ka ri o ti ször nye te get még an nál is va dabb gyû lö let tel haj -
szol ják év ez re de ken ke resz tül, mint ami vel Ahas vér var -
gát il let ték”.60 A szer zõ el sõ sor ban ar ra a bûn baksze rep -
re utal, ame lyet a nagy he ti pas siójá té kok ban osz tot tak
Jú dás ra. Ke se rû en jegy zi meg, hogy még nem akadt bib -

lia kri ti kus vagy köl tõ, aki meg sza ba dí ta ná Jú dást et tõl
az átok tól.

Ed di gi vizs gá ló dá sa in kat ös  sze gez ve ar ra az ered mény -
re ju tunk, hogy Jú dás és Jé zus alak ja szo ro san ös  sze függ.
A gol go tai ke reszt fe lé ve ze tõ úton be le bot lunk a tra gi kus
sor sú Jú dás ba (10. kép).61 Az õ éle té nek és ha lá lá nak vizs -
gá la ta, bár mi lyen fáj dal mas is, ta lán hoz zá já rul hat Jé zus
kül de té sé nek jobb meg ér té sé hez. Er rõl azon ban már a
foly ta tás ban lesz szó.
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WIN FRIED ZEL LER KRI TI KÁ JA MA U RER RO MÁN
KO RI ER ZSÉ BET-KON CEP CI Ó JA FE LETT

Win fried Zel ler 1957-ben je len tet te meg Er zsé bet 750. szü le -
té si év for du ló ján el mon dott elõ adá sát. Ha bár az Er zsé bet-
ku ta tás át te kin té sé ben mun ká ja ele jén az em lé ke zés ben ha -
tá roz za meg cél ját, ha mar vi lá gos sá vá lik, hogy va ló já ban
Er zsé bet ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá nak a té zi sét ve szi
kri ti ka alá. A ku ta tás át te kin té sé ben már Al bert Huys kens
és Karl Wenck mun ká ját is úgy ér té ke li, hogy ered mé nye ik
„Er zsé bet és Mar bur gi Kon rád kap cso la tát egy más sal va ló
éles ke gyes ség ti po ló gi ai szem ben ál lás ként ír ták le”. Zel ler
té zi se te hát így hang zik: „Er zsé bet a vi lág el le ni til ta ko zás -
ban él, ez pe dig az õ konk rét vi lá ga, a ké sõ ro ma ni ka em -
be ré nek szép sé ges és a rend biz ton sá gá ban élõ vi lá ga.” Ho -
gyan is jut el er re a meg ál la pí tás ra?

Zel ler egé szen tu da to san ke res te Er zsé bet ke gyes sé gé -
nek új sze rû ele me it, mi vel szá má ra „a tör té ne lem leg mé -
lyebb ér tel emben meg úju lás”. Ezért te szi fel a kér dést,
hogy „mi volt az ere de ti, az egye dül ál ló és új a ke gyes sé -
gé ben”.

Ki in du ló pont ja – akár csak Ma u rer nál – a kor tör té ne ti
hely zet, mely nek lé nye gi vo ná sát a ro mán és gó ti kus vi lág
fe szült sé gé ben lát ta. „Er zsé bet éle té nek ide je a ro mán kor
vé gé vel, a ro mán ko ri em ber és a mér ték tar tó vissza fo gott -
ság (maze) eré nyé nek al ko nyá val esett egy be.” Eb bõl a
kor tör té ne ti fe szült ség bõl szü le tett meg a „vi lág el le ni til -
ta ko zás”, amely elem zé sé nek alap mo tí vu má vá is vált. Ezt
a til ta ko zást kép vi sel ték „töb bé-ke vés bé” a kor tár sai is:
„Do mon kos és Fe renc… Mecht hild von Mag de burg… Vald
Pé ter… a be gi nák moz gal ma, akár csak a fla gel lán sok”.
Eb ben a til ta ko zás ban „a szent ség köz vet len sé gé rõl” van
szó, amely „az Is ten nel, az em ber rel és tu laj don ön ma gá -
val szem be ni” fé le lem mel el len tét ben egy faj ta „val lá sos
iz gal mat, kü lö nös meg in dult sá got” éb reszt. Eb bõl a fé le -
lem bõl fa kadt az eret ne kek ül dö zé se, „amely re ugyan az a
Mar bur gi Kon rád is el ra gad tat ta ma gát”, és a „jó vá té tel re”
va ló tö rek vés, amely vé gül Er zsé be tet nem elé gí tet te meg.
Ez a tö rés vé gül az éle té ben is meg mu tat ko zott; fel tû nõ,
hogy „Er zsé bet val lá sos sá gá ban is fe szült sé gek és ki len -
gé sek, el lent mon dá sos vo ná sok vol tak.”

Eze ket az el lent mon dá sos vo ná so kat egy fe lõl „a ma gát
ra di ka liz mu sig fo ko zó szi gor ban”, más fe lõl „az is mé tel ten

meg je le nõ já té kos vo nás ban” vél te meg ta lál ni. A ra di ka liz -
mus az aka rat meg tö ré sé ben mu tat ko zott meg, ami ben
Kon rád nak is meg volt a ma ga sze re pe, va la mint az un dor,
a fé le lem és a ret te gés le gyõ zé sé ben. A má sik ol da lon pe -
dig egy sor vi sel ke dé si jel lem zõt so ra koz tat fel Zel ler, me -
lyek „egy ke resz tény »ho mo lu dens«” ké pét raj zol ják
elénk. Ez utób bi mint „fel sza ba du lás a já té kos öröm re” a
til ta ko zás fo gal mát konk rét tar ta lom mal töl ti meg. Zel ler
még to vább ment ezen az úton, és Er zsé bet val lá sos ka -
rak te rét to váb bi vo ná sok kal egé szí tet te ki: „de rû, bol dog -
ság, öröm”, ami ben ma ga a ne ve tés is – nemrit kán
könnyek kí sé re té ben – fon tos sze rep hez jut. Így ér tel me zi
Zel ler azt a je le ne tet, ami kor „el ül döz ték Wart burg ból”, és
az ei se na chi fe ren ce sek nél Te De u mot mon dat, va la mint
azt a ma dár dalt, me lyet ha lá los ágyán hal lott.

Vé gül Zel ler vissza tér a köz vet len ség, „Krisz tus kö zel sé -
ge” és a til ta ko zás mo tí vu má hoz. Mind ezek ben fe ren ces
vo ná sok ra is mer: Krisz tus kö zel sé gé ben, ame lyet Er zsé bet
a sze gé nyek ál tal él meg, és a ren de zett ja vak vi lá ga el le -
ni til ta ko zás ban, amely „tûz zel emész tõ imád ság” ál tal –
„iga zi fe ren ces for du lat tal él ve” – má so kat is el ér.

„Mi volt az ere de ti, az egye dül ál ló és új az õ val lá sos sá -
gá ban a ke resz tény ke gyes ség tör té net te rü le tén?” – kér de -
zi Zel ler, és vá la szol: „Gon do la tai min den bi zonnyal nem
vol tak újak… az azon ban, hogy ép pen eze ket a sza va kat
ta lál ta meg, és hogy vég ered mény ben ezen az úton in dult
el, ez a va ló di új don ság, amely az egy ház tör té net cso dá ja.”

ZEL LER ELÕ ADÁ SÁ NAK KRI TI KUS PONT JAI

Win fried Zel ler nyil ván va ló tö rek vé se, hogy Szent Er zsé -
bet kor- és ke gyes ség tör té ne ti ka rak te ré nek jel lem zé sé hez
al ter na tív té zist épít sen fel. Tu do má nyos ér dek lõ dé sé rõl
ezt bo csát ja elõ re: „A tör té ne lem leg mé lyebb ér te lem ben
meg úju lás, és tár gyá nak a min den ko ri újat, új je len sé ge -
ket te kin ti…” – az iga zi meg úju lás az egy ház tör té net cso -
dá ja. Ez a meg fo gal ma zás már egy ol da lú ku ta tá si kon cep -
ci ót mu tat, amely a fi gyel mét a tra di ci o ná lis tól el té rõ ele -
mek re for dít ja, és el sõ sor ban azo kat hang sú lyoz za. Ez a
meg ha tá ro zott ság ve zet te Zel lert – rész ben jo go san – Er -
zsé bet tel je sen ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá nak el ve té -
sé hez, de egy ben meg is aka dá lyoz ta azt, hogy al ter na tív
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né ze tét a tu do má nyos mun ká ban a ko ráb bi meg ál la pí tá -
sok kal ko he ren sen ala poz za meg. Zel ler kí sér le tét in kább
an ti té zis jel le gû nek kell tar ta nunk.

Té zi sé ben vég ered mény ben a til ta ko zás (Pro test) mo tí -
vu ma ural ko dik, amely Er zsé bet nek a gó ti ka ko rá tól va ló
szel lem tör té ne ti el ha tá ro lá sá ra adott el len re ak ció, ez ha -
tá roz za meg elõ adá sá nak fel épí té sét és érv rend sze rét egy -
aránt. Er zsé bet val lá sos sá gá nak „fe szült sé ge i ben és ki -
egyen sú lyo zat lan sá ga i ban” ré gi ele mek – me lye ket Zel ler
ra di ka liz mus nak ne vez – épp úgy fel tûn nek, mint újak,
ame lyek a tiltakozás nyo mán új vi sel ke dé si for mák hoz ve -
zet tek. A til ta ko zás és el len ál lás ép pen a ré gi ra di ka liz mu -
sa el len irá nyul, amit Kon rád is kép vi sel. Kö vet kez mé nye -
i ben azon ban a tiltakozás mo tí vu ma újabb kor- és ke gyes -
ség tör té ne ti el ha tá ro lás hoz ve zet, ti. Er zsé bet tel je sen
vagy lé nye gé ben gó ti kus meg ha tá ro zott sá gának gon do la -
tá hoz val lá sos sá gá ban és vi sel ke dé sé ben egy aránt.

Tu do má nyos szem pont ból Zel ler mun ká já ban a súly -
pont azon van, hogy Ma u rer tõl el té rõ en Er zsé bet éle té nek
ese mé nye it és jel lem zõ it nem csu pán a kül sõ kö rül mé -
nyek bõl akar ja meg ér te ni, ha nem na gyobb fi gyel met szen -
tel sze mé lyi sé gé nek és bel sõ fej lõ dé sé nek is. Re vi de ál ja
azt az ál lás pon tot, amely Mar bur gi Kon rád sze re pét egy ol -
da lú an hang sú lyoz za éle té ben, és ez zel eli mi nál ja Kon rád
mo no li ti kus be fo lyá sát Er zsé bet ke gyes sé ge és val lá sos
gya kor la ta felett. Hogy ezt a célt el ér hes se, ép pen a bel sõ
mo tí vu mo kat hang sú lyoz za – ami azon ban azt von ja ma -
ga után, hogy élet raj zi szem pont ból min den kro no ló gi ai
rend össze om lik ná la. Ma u rer fe gyel me zett kro no ló gi ai
rend jé vel össze ha son lít va ez Zel ler nél bel sõ tar tal mi kö -
vet ke zet len sé ge ket okoz az ér ve lé sé ben.

Er zsé bet né hány ki vá lasz tott sze mé lyi ség je gyét az után
a pszi cho ló gi ai ana lí zis esz kö zé vel vizs gál ja, amely egy ér -
tel mû en a ko ráb bi ku ta tás pszi cho ló gi ai in terp re tá ci ó já val
mu tat ro kon sá got. Ép pen ez a „pszi cho lo gi zá lás” ál lít ja az
an ti té zis ben Er zsé bet új, a til ta ko zás ból fa ka dó val lá sos
pra xi sát a kö zép pont ba. E sze mé lyi ség je gyek ön ké nyes ki -
vá lasz tá sa azon ban is mét egy ol da lú sá gok hoz, oly kor pe -
dig tel je sen szub jek tív ál lí tá sok hoz ve zet. Zeller a for rá sok
ke ze lé sét is gyak ran e szem pont nak ren del te alá.

Szá mos pon ton ér he tõ tet ten Zel ler nél a kor tör té ne ti
kon tex tus fe lü le tes elem zé se. Jel leg ze tes pél dá ja en nek,
hogy azt a je le ne tet, amely ben Er zsé bet öz ve gyi ál la po tá -
ban „nagy báty ja ve le kap cso la tos há zas sá gi ter vei nyo -
mán ki fe jez te azt a szán dé kát, hogy in kább az or rát vág -
ja le, mert ak kor bi zo nyo san nem kí ván ko zik sen ki utá -
na”, já té kos vo nás ként ma gya ráz za. Ez a drasz ti kus – és
egy ál ta lán nem já té kos – el tö kélt ség sok kal in kább volt
vég sõ le he tõ ség, hogy egy erõ sza kos há zas sá gi ter vet –
gyak ran ép pen val lá si meg gyõ zõ dés mi att – el le hes sen
ke rül ni. A mo tí vum egyéb ként Szent Mar git ese té ben is
elõ for dul, ha son ló an ki éle zett hely zet ben. Eh hez hoz zá já -
rul az a tény is, hogy Zel ler sem mi fé le meg kü lön böz te tés -
sel nem él a 12–13. szá zad spi ri tu á lis ha gyo má nyai te -
rén: „Kor tár sai kö zé, akik mind annyi an töb bé-ke vés bé a

tû nõ ben le võ ro mán ko ri em ber vi lá ga el le ni til ta ko zás -
ban él tek, nem csak az új kol du ló ren dek ala pí tói, Do mon -
kos és Fe renc tar toz nak, ha nem a nagy misz ti kus Mecht -
hild von Mag de burg mel lett Vald Pé ter és lyo ni sze gé nyei
is, de a be gi na moz ga lom el sõ kép vi se lõi, a fla gel lán sok
is.” Ez a ki je len tés azt a zel le ri cél meg ha tá ro zást tük rö zi
vissza, amely sze rint ki zá ró lag „az ere de ti, az egye dül ál -
ló és új” után ku tat.

Kri ti ká val kell meg ítél ni azo kat a ki je len té se it is, ame -
lyek ben a pro tes táns re for má to ri jel leg ze tes sé ge ket vé li föl -
fe dez ni, amely min de nek elõtt ép pen a ku ta tó pro tes táns
meg ha tá ro zott sá gát jel zi. Ezek kö zött egy részt olyan meg -
ál la pí tá so kat ta lá lunk, ame lyek in kább jel lem zõk Lu ther ra,
mint Er zsé bet re: „Nem elé gí ti ki a jó vá té tel  egy sze rû szán -
dé ka, ha nem fe szült ség gel te li bi zony ta lan ság ma rad ben -
ne.” Más fe lõl a tiltakozás-mo tí vum di rekt iden ti fi ká lá sa is
– mint a 12–13. szá zad éles ta ga dá sá nak a ki fe je zé se – ké -
sõb bi ko rok jel lem zõ je, mint pél dá ul a re for má ci óé.

A MA U RER ÉS ZEL LER KÖ ZÖT TI TU DO MÁ NYOS 
VI TA ÉS AN NAK KÖ VET KEZ MÉ NYEI

Ma u rer és Zel ler a ro ma ni ka és gó ti ka kö zöt ti kor- és szel -
lem tör té ne ti ha tár vo nás kér dé sé ben éle sen üt kö zött meg
egy más sal. A két kor szak ha tá ro zott el kü lö ní té se nem csu -
pán kö zös jel leg ze tes sé gük, ha nem vi tá juk gyúj tó pont ja is
lett. Er zsé bet kor tör té ne ti össze füg gé sek ben va ló meg ér té se
mint a tu do má nyos ku ta tás ve ze tõ el ve ah hoz ve ze tett,
hogy a kor sok szor job ban fel kel tet te a ku ta tók ér dek lõ dé -
sét, mint Er zsé bet éle té nek szû kebb ér te lem ben vett tör té ne -
ti vizs gá la ta. Az a tö rek vés, hogy a her ceg nõt kor tö té ne ti
elem zés alap ján a ro ma ni ka vagy a gó ti ka vi lá gá ba so rol -
ják, vé gül el te rel te a fi gyel met val lá sos sá gá ról, sze mé lyi sé -
gé rõl és ke resz tény élet vi te lé rõl, s egy re in kább el mé le ti vi -
ta jel le gét öl töt te. A vi ta a ku ta tott sze mély lé nye ges vo ná -
sa it is el fed te, ame lyek ép pen a szel lem tör té ne ti kor sza kok
kö zöt ti át me net je gye it vi sel ték ma gu kon. Ez a kor tör té ne ti
át me ne ti hely zet azon ban mind két ku ta tó szá má ra vi lá gos
volt. Ha tá ro zott ál lás fog la lá suk el le né re is mind ket te jük nél
lát szik egy faj ta köl csön ha tás a ku ta tá si ered mé nyek ben.

Már Zel ler an ti té zi sé ben is meg fi gyel he tõ, hogy Ma u rer
ered mé nye it és kö vet kez te té se it nem ve ti el tel je sen, még
ha Er zsé bet ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá val ha tá ro zot -
tan szem be is száll. Zel ler el is mer te a ro mán ko ri jel leg ze -
tes sé ge ket – me lye ket Er zsé bet éle té ben sze rin te Kon rád
kép vi selt – mint egy faj ta ra di ka liz must a bel sõ, val lá sos
fej lõ dé sé ben. Ez el len per sze – mond ja Zel ler – val lá sos és
ka ri ta tív pra xi sá val til ta ko zott. Eze ket a jel leg ze tes sé ge ket
azon ban Zel ler nem azo no sít ja min den to váb bi nél kül a
12–13. szá zad val lá sos sá gá val, ha bár a hát tér ben érez he -
tõ ez a kí sér tés. Egy év vel Zel ler elõ adá sá nak meg je le né se
után Ma u rer is fi no mí tot ta el kép ze lé se it Er zsé bet tel jes
mér ték ben ro mán ko ri meg ha tá ro zott sá gá ról, amint ezt
ko ráb ban említettük. Hogy Zel ler kri ti ká ja eb ben nagy sze -
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re pet ját szott, ab ból is nyil ván va ló, hogy Ma u rer szük sé -
gét érez te né hány zel le ri alap mo tí vum ér tel me zé sé nek
(pél dá ul a til ta ko zás mo tí vu ma).

Ez a pél da jól mu tat ja egy részt, hogy a vi tá ban mi lyen
je len tõs sze re pet ját szott a ko rok el ha tá ro lá sa egy más tól,
de azt is, hogy a mély ben el len té tes ku ta tá si mód sze rek és
né ze tek rej tõz nek. Ma u rer ered mé nye it Er zsé bet ko rá nak
kon tex tu sá ból akar ja le ve zet ni, míg Zel ler „az ere de tit, az
egye dül ál lót és újat” ke re si. Ma u rer tö rek vé se i vel szem -
ben, mi sze rint le he tõ leg min dent kro no ló gi ai rend ben és a
kül sõ kö rül mé nyek fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz -
ni, Zel ler a bel sõ, sze mé lyes, né ha akár szub jek tív pszi -
cho ló gi ai vo ná so kat is fel akar ja hasz nál ni ér ve lé sé ben,
mi köz ben in kább Ma u rer té zi sé re re a gál, de nem tol ja
vissza a ku ta tást a Ma u rer elõt ti kor ba.

Az Er zsé bet-ku ta tás e fá zi sá ban mi lyen ha gyo mány ré -
te gek es tek nagy súllyal a lat ba? Ma u rer kon cep ci ó ját nyil -
ván va ló an ko rá nak a 12. és 13. szá zad ról szer zett újabb
is me ret anya gá ra épí tet te fel, kü lö nö sen is Karl Her mann
May hi po té zi sé re mar bur gi Kon rád éle té re és cisz ter ci-pre -
mont rei hát te ré re vo nat ko zó an. Er re a ki in du ló pont ra ala -
poz ta kö vet kez te té se it, s ez ve zet te konf ron tá ci ó hoz a
korábbi ku ta tás ban meg ha tá ro zó, ún. fe ren ces tra dí ci ó val.
A 12. és a 13. szá zad val lá sos sá ga kö zöt ti éles meg kü lön -
böz te tés (a ber ná ti ha gyo mány, asz ke ti kus ke resz tes had -
já ra ti ke gyes ség, pre mont re i ek és be gi nák az egyik ol da -
lon, As si si Fe renc és a kol du ló ren dek a má si kon) vé gig -
hú zó dik min den írá sán. Úgy ér tel me zi Er zsé be tet, mint
akit a 12. szá zad ha tá roz meg, ezért ne ve zi a fe ren ces ha -
gyo mányt túl ér té kelt nek, s ezen a ké sõb bi fi no mí tá sai
sem vál toz tat tak alap ve tõ en. Zel ler más ként vi szo nyult a
kü lön bö zõ ha gyo má nyok hoz. A ro mán kor ná la Do mon -
kos sal és Fe renc cel áll el len tét ben – Vald Pé ter rel, a be gi -
na moz ga lom mal és a fla gel lán sok kal együtt, akik mind a
ko ra be li vi lág el le ni til ta ko zás kép vi se lõi vol tak. Vé gül
mind ket tõt, Cla ir va ux-i Ber ná tot és As si si Fe ren cet is üt -
köz te ti Er zsé bet val lá sos gon do la ta i val, s még in kább
gya kor la tá val. Így lesz nyil ván va ló, hogy ma ga Zel ler
sem tá mo gat ja kri ti kát la nul a fe ren ces ha gyo mányt, ha -
bár nem vi tat ja olyan he ve sen, mint Ma u rer, ha nem azt
sok kal in kább a val lá sos nõi és sze gény sé gi moz gal mak
ha tá sá nak össze füg gé sé ben hang sú lyoz za Er zsé bet nél.

Ez zel be ál lít ha tó a kor tör té ne ti ku ta tás nak ab ba a sza ka -
szá ba, ame lyet Ma u rer in dí tott út já ra.

Ma u rer mun ká ja so rán a for rá so kat és a ké sõb bi szak -
iro dal mat igen ala po san hasz nál ta fel. Ha bár Zel ler is
ala pos át te kin tést adott a leg fon to sabb for rá sok ról, vég -
ered mény ben csu pán egyet hasz nált ezek kö zül, az úgy -
ne ve zett Li bel lust, s a ko ráb bi szak iro da lom is messze
alul ma radt a Ma u rer nál ta lál ha tók hoz ké pest. Ez a kü -
lönb ség meg mu tat ko zott a kö vet kez mé nyek ben is: Ma u -
rer nál tar tal mi lag és kro no ló gi a i lag is gon do sab ban meg -
ala po zott fel épít ményt ta lá lunk. Mind ket te jük re jel lem zõ
azon ban, hogy erõ sen kon cent rál tak Er zsé bet ko rá ra, s a
ké sõb bi for rá sok rá vo nat ko zó ada ta it (vi ta-iro da lom, le -
gen dák, kró ni kák) alig vet ték fi gye lem be.

Ami a Szent Er zsé bet rõl foly ta tott tu do má nyos vi tát il -
le ti, Ma u rer a tör té ne ti vo nat ko zá sok ba ágya zás sal, le -
gyen az a kor-, jog- vagy ke gyes ség tör té net te rü le te, ha tal -
mas ha la dást tett az Er zsé bet-ku ta tás ban. Az azon ban
Zel ler ér de me, hogy an ti té zi sé ben a kül sõ adott sá gok ról
is mét Er zsé bet sze mé lyé re és alak já ra te rel te a fi gyel met.
Ez zel Ma u rer kér dé sét – „Mi kép pen ala kul ha tott Er zsé bet
sor sa az adott kö rül mé nyek kö zött?” – egy má sik kal egé -
szí tet te ki: „Mi kép pen akar ta Er zsé bet ezt a ka rak tert az
adott kö rül mé nyek kö zött ér vény re jut tat ni?” Ez zel a ku -
ta tás vissza tért ah hoz az alap kér dés hez, ame lyet Er zsé bet
éle té nek bel sõ fe szült sé ge je lent.
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KITEKINTÉS

– tet ték fel a kér dést kol lé gá ink, mi u tán be je len tet tük,
hogy há rom éves szer zõ dé sünk le jár ta után vissza té rünk
Ma gyar or szág ra. „És ki jön utá na tok?” – ér dek lõd tek, hi -
szen szin te ter mé sze tes nek gon dol ták, hogy aho gyan mi
át vet tük a sta fé ta bo tot a Joó há zas pár tól, ugyan így utá -
nunk is jön egy ma gyar (há zas pár?). „Saj nos, egye lõ re
nem tu dunk »õr ség vál tó ról«” – fe lel tük. Egye lõ re?

Is ko lánk ról, a Dél-in di ai Pa la ni-hegy ség ben meg hú zó dó
Ko da i kanal Nem zet kö zi Is ko lá ról (KIS) már so kan hall hat -
tak egy há zunk ban is. Az is ko lát 1901-ben ala pí tot ták ke -
resz tény misszi o ná ri u sok, majd 1974-ben nem zet kö zi mul  -
ti kul tu rá lis ke resz tény is ko lá vá ala kult át, és meg nyi tot ta
ka pu it más val lá sú di á kok szá má ra is.

Nin csen úszó me den cénk, se már vány fo ga dó ter münk,
az au di tó ri um sem fo rog ka csa lá bon – ilyen szem pont ból
nem ver se nyez he tünk na gyon sok nem zet kö zi ok ta tá si in -
téz ménnyel. Van azon ban több mint 100 éves tra dí ci ónk
és olyan misszi ói alap el vünk, amely a mul ti kul tu rá lis kö -
zös sé gi éle tet Jé zus Krisz tus éle te és ta ní tá sa alap ja i ra he -
lye zi. So kan hisszük, hogy ez le het az, ami egye di vé te he -
ti is ko lán kat a ma gas szin tû ok ta tá son, a bent la ká sos
prog ra mon, a ze nei éle ten (4. osz tá lyos kor tól kö te le zõ!)
és a sza bad idõs te vé keny sé gek (drá ma, sport, tú rá zás, tá -
bo ro zás stb.) sok szí nû sé gén túl. Az, hogy az it te ni di á kok
el hi szik, hogy a test és az el me fej lõ dé se mel lett a lé lek
ápo lá sa is fon tos. 

Is ko lánk au to nóm in téz mény, 500 di á kunk jár az al só,
fel sõ és gim ná zi u mi ta go zat ba, körülbelül 70%-uk kol lé gi -
um ban la kik. Az is ko la ta nul má nyi prog ram ja be kap cso -
ló dott a nem zet kö zi érett sé gi (In ter na ti o nal Bac c ala u rea te,
11–12.-esek szá má ra) és az azt elõ ké szí tõ fel sõ  ta go za tos
(IB Midd le Ye ars Prog ram, 6–10. osz tá lyig) prog ram ba.

Is ko lánk életének fon tos pil lé re szin tén jé zu si pél da
alap ján a he lyi és tá gabb kö zös ség szol gá la ta. Már al só ta -
go zat ban el kez dõ dik az ún. tár sa dal mat meg is mer te tõ
prog ram (So ci al Ex pe ri en ce), kü lön fé le ta nul má nyi ki rán -
du lá sok ré vén. Mi ma gunk is jár tunk di ák ja ink kal nem ze -
ti park ban, idõ sek és fo gya té ko sok ott ho ná ban, va la mint

me szel tünk és vidám színekkel kifes tet tünk fa lu si óvo dá -
kat. Ezenkí vül a 11–12. osz tá lyo sok sa ját prog ra mo kat
dol goz nak ki egy-egy kör nyék be li fa lu, óvo da stb. tá mo ga -
tá sá ra hét vé gen ként. Idén pe dig a cu na mi ál tal súj tot -
t te rü let re me gyünk dol goz ni ve lük, hogy az ott élõ em be -
rek éle té vel meg is mer ked jünk, illetve ké pes sé ge ink hez
mér ten se gít sük õket.

And rea az al só ta go zat ban és gim ná zi um ban ta nít hit -
tant, va la mint fej lesz tõ pe da gó gus ként se gít a fel sõs di á -
kok nak. Ba lázs az is ko la má sod lel ké sze és hit tan ta ná ra.
Itt-tar tóz ko dá sunk alatt ak tí van be kap cso lód tunk az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let mun ká já ba: a ha zai
be szá mo ló kon kí vül kü lön fé le pá lyá za to kat és pro jek te ket
kez de mé nyez tünk, például ott ho ni gyü le ke ze tek, illetve
misszi ós kö rök tá mo ga tá sá val he lyi nonpro fit szer ve ze -
tek nek se gí tünk, az EK ME és a Nyu ga ti Egy ház ke rü let ál -
tal tá mo ga tott fõ is ko lás lá nyok ta nul má nya it fi gye lem mel
kí sér jük.

Az el telt két és fél év alatt nem csak mi ta ní tot tuk di ák -
ja in kat, ha nem az együtt töl tött idõ alatt (bent la ká sos is -
ko la ré vén eb bõl ki jut bõ ven) õk is for mál tak ben nün ket.
Kol le gá ink kal va ló be szél ge té sek ré vén meg is mer het tük
gond ja i kat, örö me i ket, ha gyo má nya i kat: az in di ai hét köz -
na po kat is. Szün i dei uta zá sa ink alatt (6 hét a sze mesz te -
rek kö zött) meg is mer ked het tünk In dia pá rat lan kul tú rá já -
val és szí nes val lá sos vi lá gá val, mely óha tat la nul is for -
mál ta teo ló gi ai ál lás pon tun kat, hi tün ket.

Is ko lánk to váb bi sa já tos sá ga, hogy – el len tét ben In dia
sok csak ne vé ben nem zet kö zi is ko lá já val – a ta ná ri kar és a
di ák ság kö ré ben va ló ban sok nem zet kép vi sel te ti ma gát
(körülbelül 25 or szág). Ze ne ta nár, kol lé gi u mi ne ve lõ, hit ok -
ta tó, test ne ve lõ – mind-mind más or szá got, szo kást, ha gyo -
mányt je le nít meg. Mi lesz ve lük ma gya rok nél kül? Önön is
mú lik, ked ves Ol va só, hogy ez a kér dés  ne me rül jön fel.

An go lul jól be szé lõ ta ná rok, hit ok ta tók, ze né szek, lel ké -
szek ér dek lõ dé sét vár ja Ben c ze Im ré né, az EK ME tit ká ra a
Bu da pest, 1085, Ül lõi út 24. cí men. To váb bi in for má ció az
is ko la hon lap ján: www.kis.er net.in
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Mi lesz ve lünk ma gya rok nél kül?



A TRA DÍ CIÓ SZÁ LAI A JE LEN BEN IS
FEL FE DEZ HE TÕK

Ah hoz, hogy a mai gyü le ke ze ti éle tet Ma gyar or szá gon
meg tud juk ér te ni, fon tos a kö zel múlt né hány jel lem zõ
ten den ci á ját át gon dol nunk. A gyü le ke ze tek szá má ra a
leg ne he zebb idõ szak két ségkí vül az 1950–1989 kö zöt ti
pe ri ó dus volt. Ugyan ak kor ezt az idõ sza kot nem le het ho -
mo gén 40 év nek te kin te ni az egy ház po li ti ka szem pont já -
ból, mert míg az ate is ta ideo ló gia mind vé gig meg ma radt
a négy év ti zed alatt, az ál lam egy há zak kal szem be ni ma -
ga tar tá sát egy bi zo nyos to le ran cia fe lé va ló el moz du lás
jel le mez te az idõk so rán. Ez in kább csak a köz ér ze tet ja -
ví tot ta né mi képp, és va la mi vel na gyobb moz gás te ret biz -
to sí tott az egy há zak nak, lé nye gi vál to zást azon ban nem
je len tett. Pon to san a gyü le ke zet épí tés szem pont já ból volt
érez he tõ a vál to zat lan ság, mert meg ma rad tak a gyü le ke -
ze ti élet be szû kí tett ke re tei, újabb le he tõ sé gek pe dig nem
nyíl tak, il let ve az év ti ze dek so rán el fo gyott a gyü le ke ze -
tek bõl az az erõ és sze mé lyi le he tõ ség, amely élet tel tölt -
he tte vol na meg a na gyobb moz gás te ret. Az idõ szak ér de -
kes sé ge azon ban még is az, hogy a gyü le ke ze tek több sé ge
eze ket a ne héz kül sõ kö rül mé nye ket erõ sö dõ bel sõ, test -
vé ri össze tar tás sal igye ke zett el len sú lyoz ni. A fenn ma ra -
dá sért ele mi erõ vel, idõn ként el ke se re det ten küz döt tek a
gyü le ke ze tek – ma sok szor úgy érez zük, a ma i nál sok kal
oda adóbb és ál do zat ké szebb ma ga tar tás sal. Jel lem zõ cél -
ja volt en nek a küz de lem nek a gyü le ke ze ti élet fo lya ma -
tos sá gá nak fenn tar tá sa. A fo gyó lét szám és – fõ ként az
idõ szak vé gé re nyo masz tó vá vá ló – fo lya ma tos lel kész hi -
ány mi att a hat va nas-het ve nes évek for du ló já tól kezd ve
össze von tak gyü le ke ze te ket. Bár ezek a kö zös sé gek for -
ma i lag és jo gi lag meg tar tot ták ön ál ló sá gu kat, a gya kor -
lat ban csak azon a te le pü lé sen ma radt va ló ban ön ál ló
evan gé li kus gyü le ke zet, ahol a lel kész la kott. A má sik
(vagy a töb bi) fi li á vá, szór vánnyá vált a gya kor lat ban, hi -
á ba ren del ke zett ön ál ló pres bi té ri um mal vagy ön ál ló költ -
ség ve tés sel. Egy-egy te le pü lés fe le ke ze ti kö zös sé ge min -
den ere jét pró bál ta be vet ni azért, hogy a lel kész la kás ki
ne ürül jön, a pa róki án le gyen élet, és az ál la mo sí tás után

meg ma radt épü le tek ben rend sze res al kal mak szer ve zõd -
je nek. 

Az or szá gon be lül nagy el té ré sek vol tak jel lem zõ ek eb -
ben az idõ szak ban a gyü le ke ze ti élet ha té kony sá gát il le tõ -
en. A zárt és egy sé ges fe le ke ze ti tömb ben élõk (ahol a
több ség azo nos fe le ke zet hez tar to zott) job ban meg tud ták
õriz ni a sta bil nak ne vez he tõ gyü le ke ze ti élet for má ju kat,
mint a di asz pó rá ban élõk. Az evan gé li kus gyü le ke ze tek re
néz ve erõ tel je sen jel lem zõ volt a szór vány szi tu á ció. Ez
egy faj ta csa lá di as gyü le ke ze ti éle tet is ered mé nye zett, ami
az evan gé li kus ság jel lem zõ vo ná sá vá vált. Az is ten tisz te -
let elõtt sa ját ott ho nu kat meg nyi tó gyü le ke ze ti ta gok szer -
vez ték, ké szí tet ték elõ, és sok szor ma guk is tar tot ták a
gyü le ke ze ti al kal ma kat. Ez ta lán ab ból a szem pont ból is
ér de kes ma, hogy az evan gé li kus tra dí ció ré szé vé vált az
ön szer ve zõ dés és a gyü le ke ze ti cso por tok ön ak ti vi tá sa. A
kér dés ma azért iz gal mas, mert ép pen ez az ön szer ve zõ
erõ lát szik el tûn ni a gyü le ke ze ti élet bõl. A ne he zebb tör té -
nel mi idõ szak ban ta nú sí tott ak ti vi tás ter mé sze te sen
össze füg gött az zal is, hogy a gyü le ke ze ti kö zös ség al kal ma
volt a leg õszin tébb ta lál ko zá si le he tõ ség a gyü le ke ze ti ta -
gok szá má ra. Sem az is ten tisz te let, sem a bib lia óra, de a
gyer me kek ta ní tá sa sem nél kü löz te a meg elõ zõ vagy kí sé -
rõ sze mé lyes be szél ge té se ket, ez is mét a hely zet bõl kö vet -
ke zett, a szór vá nyo so dás ból éppúgy, mint a fent em lí tett
õszin te és meg le he tõ sen szo ros össze tar to zás ból (amely  -
nek idõn ként volt hall ga tó la gos po li ti kai ár nya la ta is).

A tör té nel mi örök ség po zi tí vu ma it ezek után a kö vet ke -
zõk ben pró bá lom össze fog lal ni:

– ben sõ sé ges, csa lá di as lég kör,
– ön szer ve zõ dõ te vé keny sé gek,
– ak tív hoz zá ál lás,
– a rá for dí tott idõ ben és az anya gi ak ban egy aránt jel -

lem zõ ál do zat kész ma ga tar tás az egy ház ban.
A kor szak gyü le ke zet épí té si szem pont ból leg jel lem zõbb

kö zös vo ná sa az ele mi ere jû küz de lem azért, hogy meg ne
szûn jön, „be ne zár jon” a gyü le ke ze ti élet. 

Jel lem zõ adott sá ga ezek nek az év ti ze dek nek, hogy a lel -
ké szen, eset leg kán to ron kí vül nem igen volt hi va tá sos al -
kal ma zot ti stá tusz egy-egy gyü le ke zet ben. Eb bõl is kö vet -
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ke zett, hogy a bü rok rá cia a mi ni mum ra zsu go ro dott, és a
moz gás tér is el sõ ren den a temp lom ra és a pa róki á ra kor -
lá to zó dott.

A misszió és a gyü le ke zet épí tés szem pont já ból ne ga tív
örök ség ként em lí tem meg az aláb bi szem pon to kat:

So kan el sza kad tak a gyü le ke ze tek tõl (több sé gé ben ti pi -
ku san fé le lem bõl vagy ér vé nye sü lé si vágy mi att).

A temp lom ba és pa róki á ra zárt élet for ma mi att a gyü le -
ke ze tek las san el szok tak a na gyobb tár sa dal mi nyil vá nos -
ság tól, és egy re in kább „üveg bu ra alatt” él tek. Ez az zal
járt, hogy el szok tak a re á lis konf ron tá ci ó tól és az ér dek ér -
vé nye sí tés szük sé ges sé gé tõl is.

A fi a ta labb nem ze dé kek tõl tá vol ke rült az egy ház, a fi a -
ta lok kö zött in kább az szá mí tott ki vé tel nek, aki nek kap cso -
la ta volt az egy ház zal. Eb bõl kö vet ke zõ en az egy ház las san
el ve szí tet te az ak tu á lis, nap ra kész nyel vet a fi a ta lok kal. 

A szûk tér re szo rult ren dez vé nyek kel in kább csak be fe -
lé, ön ma gá ra kor lá to zó dó meg szó lí tó ere je volt egy-egy
gyü le ke zet nek, kép te len volt misszi ói erõ vel ki lép ni a sa -
ját szûk ha tá ra in kí vül re.

A nem lel ké szi ré te gek ki vál tak az ak tív gyü le ke ze ti
szol gá lók so rá ból, és a szer ve zés ál ta lá ban a lel kész re, sok
eset ben a lel kész csa lád já ra ma radt. Az al kal ma zot tak
szá ma el enyé szõ vé vált. 

Meg kell ál la pí ta nunk, hogy en nek az át küz dött ne héz
idõ szak nak sok ha tá sa ér vé nye sül még ma is, de a gyü le -
ke zet épí té si ten den ci á kat a hir te len és mély re ha tó vál to zá -
sok, va la mint a gyors kül sõ ha tá sok sok kal erõ seb ben be -
fo lyá sol ták a rend szer vál tás óta, mint azt ko ráb ban bár ki
el kép zel te vol na. Re á lis ké pet ak kor raj zo lunk, ha meg ál -
la pít juk, hogy me rõ ben új hely zet be ke rült gyü le ke zet és
egy ház ma Ma gyar or szá gon (nyu god tan bõ vít het jük a
meg ál la pí tást: az egész ko ráb bi ke le ti blokk ban). A múlt
ha tá sát pil la na tok alatt át ren dez te egy ke mé nyebb va ló -
ság, a rend kí vül gyor san vál to zó és so ha nem lá tott, új ki -
hí vá so kat je len tõ tár sa dal mi kör nye zet, a va ló di kér dés
pe dig ez: mit kezd a poszt mo dern tár sa da lom ezen ki hí vá -
sa i val egy et tõl erõ sen el szo kott egy ház és gyü le ke zet. 

1989 után saj nos nem sze re pelt el sõ he lyen az egy há zi
élet ben egy misszi ói és gyü le ke zet épí té si prog ram ki ala kí -
tá sa. Sok egyéb kér dés ka pott pri o ri tást – ta lán szük ség -
sze rû en –, de át fo gó és az egyes gyü le ke ze tek éle tét prog -
ram ként meg ha tá ro zó vagy be fo lyá so ló kö zös cse lek vés,
il let ve ter ve zés nem volt jel lem zõ er re az idõ szak ra. Ezt
úgy is meg fo gal maz hat juk, hogy a sod ró ere jû kül sõ vál -
to zá sok cse lek vé si kény szer alatt tar tot ták az egy há zat,
amely nek a pil la nat nyi ki hí vá sok ra kel lett na gyon gyor -
san re a gál nia. Gyü le ke zet épí té si ter vek, mo del lek vagy el -
mé le tek ki ala kí tá sá ra vagy fö löt tük va ló ko moly töp ren -
gés re, ku ta tás ra nem ma radt kö zös erõ és fi gye lem, jól le -
het idõ rõl idõ re je len tek meg írá sok, ta nul má nyok –
disszer tá ció is – gyü le ke zet épí té si té ma kör ben. 

Ami az em lí tett ra di ká lis vál to zá sok kö vet kez té ben fel -
adat ként vagy le he tõ ség ként min den gyü le ke ze tet érin tett,
azt a kö vet ke zõk ben pró bá lom össze fog lal ni:

– vá rat lan, új le he tõ sé gek nyíl tak meg;
– a vissza ka pott in gat la no kat bir tok ba kel lett ven ni, és

ben nük éle tet te rem te ni;
– a gyü le ke ze tek ben és az egy ház ban fel kel lett ele ve ní te -

ni a ci vil, la i kus ak ti vi tást, ez például az evan gé li kus ér tel -
mi ség gyü le ke ze ti ak ti vi zá ló dá sá nak igé nyét is je len tet te;

– de mok ra ti ku sabb egy há zi struk tú rát kel lett ki ala kí ta ni;
– az új rain du ló egy há zi óvo dák, is ko lák és egyéb in téz -

mé nyek szer ve zé se ren ge teg ener gi át igé nyelt;
– az ér dek lõ dõ – ko ráb ban nem ak tív – gyü le ke ze ti ta -

go kat be kel lett fo gad ni és ve lük a kö zös sé get ki épí te ni,
ve lük szem ben a bi zal mat meg te rem te ni, ez utób bi egy ál -
ta lán nem bi zo nyult könnyû fel adat nak.

Össze fog lal va azt le het mon da ni, hogy az 1989-et kö ve -
tõ idõ szak bi zo nyos kény szer pá lyá ra ál lí tot ta a leg több
gyü le ke ze tet. Nem le he tett kö zös és egy for ma prog ra mok -
ban gon dol kod ni, mert annyi ra el té rõ volt az egyes gyü le -
ke ze tek hely ze te, hogy mind egyik más kép pen ala kí tot ta ki
a ter ve it a jö võ re. Te vé keny sé gü ket az is meg ha tá roz ta,
hogy lét re jött-e te rü le tü kön va la mi lyen egy há zi in téz mény,
s ha igen, mi lyen tí pu sú. Azok a gyü le ke ze tek, ame lyek
köz ok ta tá si sze re pet vál lal tak, az óvo dai, is ko lai éle ten ke -
resz tül ta lál tak na gyobb tár sa dal mi nyil vá nos ság ra. A dia -
kó ni á ban újat kez dõ gyü le ke ze tek pe dig ezt a szol gá la tot
szer vez ték meg úgy, hogy na gyobb ak ti vi tást kér tek tag ja -
ik tól, il let ve a dia kó ni ai in téz mé nyen ke resz tül vál lal tak te -
vé keny részt a te le pü lés éle té ben. Ál ta lá nos ság ban meg ál -
la pít ha tó, hogy szem be tû nõ meg úju lás ott je lent ke zett a
gyü le ke ze tek ben, ahol bá tor ság és kez de mé nye zõ kész ség
volt, és egy konk rét fel ada tot vál lal va, szin te egy „nagy ka -
land ra” in dul va kezd te új ra az éle tét egy-egy gyü le ke zet. 

MI JEL LE MEZ MA EGY MA GYAR EVAN GÉ LI KUS
GYÜ LE KE ZE TET?

Ál ta lá no sí ta ni na gyon ne héz, kö zös ten den ci ák még is fel -
fe dez he tõk a kü lön fé le gyü le ke ze ti élet hely ze tek kö zött.
Ta lán ma már több a ha son ló ság és ke ve sebb az el té rés az
egyes gyü le ke ze tek le he tõ sé ge it il le tõ en, mint ko ráb ban
volt. Egy alap ve tõ el té rés azon ban ma is jel lem zõ: a lét -
szá mok te kin te té ben nagy a szó rás a gyü le ke ze tek kö -
zött, és ez nem is fog vál toz ni. A kü lönb ség igen nagy
arányú: a tíz ez res gyü le ke ze ti tag ság gal ren del ke zõ és a
200-300 fõs kö zös sé gek kö zöt ti kü lönb sé get je len ti. Ez
pe dig to váb bi, egy re nö vek võ kü lönb sé ge ket in du kál a
gyü le ke ze ti élet szá mos te rü le tén: a gaz da sá gi élet ben, a
mun ka erõ-el lá tott ság ban, az ad mi niszt ra tív te vé keny sé -
get il le tõ en. Ezek a szem pon tok rész ben na gyon kü lön bö -
zõ élet le he tõ sé ge ket nyit nak meg egy-egy gyü le ke zet
elõtt, rész ben pe dig el té rõ lel ké szi éle tet és szol gá la tot
biz to sí ta nak, ami is mét csak vissza hat a gyü le ke zet ben
fo lyó élet re. 

Az evan gé li kus gyü le ke ze tek mai éle té nek kö zös vo ná -
sa it az aláb bi ak ban igyek szem kör vo na laz ni:
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A leg na gyobb gon dot je len tõ kö zös jel lem zõ a fo gyó lét -
szám. En nek oka az ál ta lá nos né pes ség fo gyás az or szág -
ban, de ezen túl na gyon erõs a sze ku la ri zá ció ere je is. Leg -
ki sebb tör té nel mi egy ház ként a na gyobb fe le ke ze tek el szí -
vó ere je is érez he tõ: a ve gyes fe le ke ze tû há zas sá gok nál
több sé gé ben „ve szít” az evan gé li kus egy ház. A 2000-ben
tar tott nép szám lá lás le he tõ sé get adott – ön kén tes ala pon
– a fe le ke ze ti ho va tar to zás meg je lö lé sé re is. En nek ered -
mé nye ként az evan gé li kus gyü le ke ze ti ta gok lét szá má nak
csök ke né sét re giszt rál tuk egy fe lõl, más fe lõl meg le pe té se -
ket is ered mé nye zett ez a nép szám lá lás: olyan te le pü lé se -
ken val lot ták ma gu kat so kan evan gé li kus nak, ahol nincs
ön ál ló evan gé li kus gyü le ke zet. En nek gyü le ke zet épí té si
kon zek ven ci ái nyil ván va ló ak. Ugyan ak kor meg erõ sö dött
az a rég óta szá mon tar tott tény, hogy evan gé li kus te rü le -
ten nö vek võ di asz pó raszi tu á ció jel lem zõ, ami nek is mét
van nak gyü le ke zet épí té si kon zek ven ci ái.

A má so dik kö zös jel lem zõ, hogy ma a gyü le ke ze ti élet
kö zép pont ja az is ten tisz te let. A leg több gyü le ke ze ti ta got
ezen az al kal mon érik el a gyü le ke ze tek. Ne he zen ala kul -
nak ki a ma is von zó és a mo dern élet rit mus nak is meg fe -
le lõ hét köz na pi te vé keny sé gek a gyü le ke ze tek ben. A prog -
ram kí ná lat te rén hi he tet le nül na gyok a kü lönb sé gek az
egyes gyü le ke ze tek kö zött. A két leg in kább el ér he tõ ré teg
szá má ra nyí lik a leg több al ka lom: az idõ sek nek és a fi a ta -
lok nak, illetve gyer me kek nek. A kö zép ge ne rá ció alul rep re -
zen tált a gyü le ke ze ti élet ben, de leg in kább ott van je len,
ahol ön te vé keny és ak tív cso port mun ka fo lyik (ének kar,
ze ne kar, klub sze rû élet stb.). 

A lel kész szin te ki zá ró la gos irá nyí tó és kö zép pon ti
hely ze te fõ leg a ki sebb te le pü lé sek gyü le ke ze te i re jel lem -
zõ, a na gyobb és fõ leg a vá ro si gyü le ke ze tek ben meg je -
lent egy ve ze tést is vál la ló ci vil gyü le ke ze ti ré teg. A le he -
tõ ség adott ar ra, hogy va ló di mun ka tár si struk tú rát és
lég kört ala kít son ki egy-egy gyü le ke zet, de sok eset ben
még aka do zik en nek az új tí pu sú gyü le ke zet ve ze té si mo -
dell nek a mû kö dé se, mert a pa róki á lis cent ru mú gyü le ke -
ze ti kép a meg szo kott. Ez a ha gyo má nyo san el ter jedt
szer ke zet. Az egy sze mé lyi ve ze tés rõl a mun ka tár sak meg -
ha tá roz ta struk tú rá ra va ló át ál lás iga zi aka dá lya va ló szí -
nû leg az, hogy hi ány zik egy kom mu ni ká ci ós és ko ope ra -
tív ha gyo mány és gya kor lat a lel ké szek és nem lel ké szek
kö zött egy aránt. Mind két ol da lon je lent kez nek egy ér tel mû
ne héz sé gek: a lel ké szi rész rõl ru gal mat lan ság és sze rep -
vesz tés tõl va ló fé le lem, a vi lá gi ol dal ról pe dig bi zal mat -
lan ság vagy tü rel met len ség a lel ké szek kel szem ben. Ez a
struk tu rá lis át ala ku lás pe dig ki ke rül he tet len ah hoz, hogy
ál ta lá no san el fo ga dott és el ter jedt gyü le ke zet épí té si moz -
gás ról le hes sen majd be szél ni. Az egy ház nak az új vi lá gi
ve ze tõ ré teg re azért is fi gyel nie kell, hogy a jö võ be ni szol -
gá la tok hoz le gyen meg va ló sí tó és ki vi te le zõ ere je. Kü lö nö -
sen fon tos az, hogy ma ga san kép zett és el is mert sze mé lyi -
sé gek is vál lal ja nak ve ze tõi sze re pet az evan gé li kus egy -

ház ban, mert ezen a té ren ve szé lyes „be szû kü lés” jel lem -
zõ ma. A kis te le pü lé se ken csak tu da tos hit ok ta tá si, ta ní -
tá si fo lya mat ered mé nye ként le het majd nem lel ké szi ve -
ze tõi ré te get ki ala kí ta ni. Az eh hez ve ze tõ utat vé le mé -
nyem sze rint kö zö sen kel le ne jár ni uk a gyü le ke ze tek nek:
több gyü le ke zet együtt tart hat na olyan kon fe ren ci át, kép -
zést, ahol a ci vil ve ze tõi ré teg fel ké szí té se a fõ té ma. A kö -
zös mun ka va ló szí nû leg sok kal ered mé nye sebb len ne,
mint az egyé ni pró bál ko zás. Eh hez per sze a szé le sebb te -
rü le ten moz gó, a kul tu rá lis te vé keny ség ben is meg nyil vá -
nu ló, ki bõ vü lõ gyü le ke ze ti élet for mát is vál lal ni kell.

Gaz da sá gi té ren a je len le gi gyü le ke ze tek nek körülbelül
a fe le len ne ké pes tel je sen ön ál ló élet re. Az ön kén tes egy -
ház fenn tar tás nem len ne ele gen dõ az ön ál ló mû kö dés re a
leg több gyü le ke zet ben. Azok a gyü le ke ze tek élet ké pe sek
anya gi lag, ame lyek egyéb be vé te li for rás sal is ren del kez -
nek. Ez csak a ki sebb ség re jel lem zõ, ezért na gyon szû kös
le he tõ sé gek áll nak ren del ke zés re a gyü le ke ze ti élet mo der -
ni zá lá sa szem pont já ból. Ter mé sze te sen itt is nagy el té rés
mu tat ko zik gyü le ke zet és gyü le ke zet kö zött. Ne he zen ha -
laszt ha tó to vább ezen a te rü le ten egy egy sé ges és át gon -
dolt gaz dál ko dás, ahol az erõ sebb, na gyobb lét szá mú gyü -
le ke ze tek nek fel kell vál lal ni uk a ki seb bek se gí té sét. Az a
ma gyar evan gé li kus gya kor lat sem egy sze rû kér dés gyü le -
ke zet épí té si szem pont ból, hogy a gyü le ke ze tek ma guk fi -
ze tik a lel készt, mivel ez a fi ze té sek nagy sá gát il le tõ en
nagy el té ré se ket je lent, és ki szol gál ta tott hely ze tet te remt
a lel kész szá má ra. Je len leg ál la mi tá mo ga tás, kül föl di se -
gít ség és a kár pót lá si já ra dé kok egé szí tik ki – vagy sok
eset ben biz to sít ják – a gyü le ke ze tek mû kö dé sét. Nem le het
el ke rül ni egy na gyobb anya gi le he tõ sé gek kel ren del ke zõ
gyü le ke ze ti élet for ma ki ala kí tá sát, eh hez azon ban vál to -
za to sabb és több te rü le ten is prog ra mot fel kí ná ló gyü le ke -
ze ti élet for má ra van szük ség. Csak az ak tív, ke re sõ ré te g
na gyobb szá mú je len lé te és ér de kelt sé ge ér he ti el, hogy
nö ve ked jen az egyes gyü le ke ze tek be vé te le a jö võ ben.

A gyü le ke ze tek nek csak egy tö re dé ke vál lal ko zik ma ar -
ra, hogy tu da tos, konk rét prog ram mal pró bál koz zon meg -
szó lí ta ni a ko ráb ban ki lé pett, egy ház tól el tá vo lo dott vagy
va ló já ban egy ház hoz so ha sem tar to zott em be re ket. A
misszi ói le he tõ ség több te rü le ten is je lent ke zik. Több olyan
igény te rü let is mer he tõ fel, ahol egy-egy gyü le ke zet újat
kezd het. A gyer me kek sza bad idõs prog ram ja, az idõ sek
nap kö zi ott ho nos el éré se, a kis ma mák he ten kén ti ta lál ko -
zó ja, az if jú sá gi órák mo der nebb for mái, a Te le ház prog -
ram ban va ló rész vé tel és a nagy szá mú mun ka nél kü li vel
va ló fog lal ko zás, sõt a ro ma la kos ság hely ze te né hány
evan gé li kus több sé gû fa lu ban már re á lis és idõ sze rû ki hí -
vás. Le he tet len ma már eze ken a te rü le te ken hi va tá sos al -
kal ma zot tak nél kül te vé keny ked ni, fõ ként fej lõ dést je len tõ
lé pé se ket ten ni, de még min dig arany tar ta lék az idõ seb bek
ön kén tes mun ká ja, amely re mint po zi tív örök ség re szá mí -
ta ni le het. 
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NÉ HÁNY AK TU Á LIS KI TÖ RÉ SI PONT
A JÖ VÕ GYÜ LE KE ZE TI ÉLE TE ÉR DE KÉ BEN

Fon tos meg ha tá roz ni azo kat a te rü le te ket, ahol leg job ban
lát ha tó a jö võ le he tõ sé ge a mai gyü le ke ze tek ben. A kü -
lön bö zõ in ten zi tá sú gyü le ke ze ti éle tek szá má ra ter mé sze -
te sen nem le het ugyan olyan fon tos sá gi sor ren det fel ál lí -
ta ni, de az vi lá go san lát szik már ma is, hogy a gyü le ke -
ze ti struk tú ra mo der ni zá ci ó ja és a gyü le ke ze tek fej let tebb
kom mu ni ká ci ó ja nél kül nincs misszi ói jö võ. En nek a két
kér dés nek ha ma ro san elõ tér be kell ke rül nie, kü lön ben a
gyü le ke zet tel je sen vissza kény sze rül a sa ját fa lai mö gé,
és nem fog szá molni ve le a tár sa dal mi kör nye ze te. Az
sem ha laszt ha tó so ká ig, hogy konk rét gyü le ke zet épí té si
prog ra mok – ter vek – ké szül je nek, ezek kel igye kez zen
min den he lyi gyü le ke zet fog lal koz ni és sa ját le he tõ sé ge i -
hez, adott sá ga i hoz il lesz te ni, majd pe dig mi nél in kább
meg va ló sí ta ni õket. 

Húsz gyü le ke zet re ki ter je dõ fel mé rés alap ján ta lál tam
né hány szem pon tot, amely kö zös nek mond ha tó:

Tar tal mi súly pon tok: szük ség van olyan szer ve zett al -
kal mak ra, ren dez vé nyek re, ahol a ke resz tény ta ní tás ál ta -
lá nos ér té ke i nek to vább adá sa kor sze rû for má ban tör té nik.
A fel mé rés sze rint ér dek lõ dést egye di prog ra mok, ak ci ók
kel te nek fel in kább, mint a szo ká so san is mét lõ dõ al kal -
mak. A he ti rend sze res sé gû, ha gyo má nyos bib lia óra egy re
ke ve sebb gyü le ke zet ben nép sze rû. A Bib li á ról szó ló kü lön
meg hir de tett al kal mak ra vi szont van igény. Az ak tu á lis
teo ló gi ai, eti kai kér dé sek re épü lõ kon fe ren ci a sze rû elõ -
adá sok, ren dez vé nyek – eset leg ne ves elõ adók kal – meg -
moz gat ják a kö zös sé ge ket.

A ne he zebb sor sú em be rek el éré se fon tos a gyü le ke ze -
tek ben min de nütt, mert õk – s itt fõ ként olyan ré gi ók ra
gon dol ha tunk, ahol ma gas a mun ka nél kü li ek ará nya, il -
let ve bár mely gyü le ke zet re, amely ben egy re ma ga sabb lét -
szá mú idõ sebb ré teg van je len – igény lik a na gyobb prog -
ram kí ná la tot az egy ház tól. Itt a lel ké szek be szá mo lói
alap ján el sõ sor ban a klub sze rû együtt lé tek és a sza bad -
idõs prog ra mok irán ti ér dek lõ dés szá mot te võ. De a vi dé ki
(fa lu si) fel nõtt kép zés te rü le tén is mu tat ko zik le he tõ ség
szol gá lat ra a gyü le ke ze tek ben. Azt re mél jük, hogy az Eu -
ró pai Uni ó ba tör tént be lé pés sel több se gít ség nyúj tás ra is
nyí lik majd le he tõ ség a ki sebb te le pü lé sek la kos sá ga kö ré -
ben. Ez a ki tö ré si pont ma gá ban fog lal hat ja a be te gek,
idõ sek gon do zá sá nak fel ada tát is. Ezen a té ren kor sze rû
mód sze rek kel (például há zi gon do zás meg szer ve zé se, idõ -
sek nap kö zi ott ho na, ki rán du lá sok rend sze res szer ve zé se,
egy há zi nyug dí jas klub stb.) ered mé nye sen pró bál ko zik
több gyü le ke zet is.

Vizs gá ló dá som so rán egy ér tel mû en ki tûnt, hogy ott van
lát vá nyos fej lõ dés a gyü le ke zet ben, ahol an nak bel sõ – lel -
ki – prog ram ja és kül sõ – köz éle ti – sze re pe egy aránt meg -
je le nik a he lyi köz élet fó ru ma in. Az is lát ha tó, hogy öku -
me ni kus tár sa dal mi sze rep vál la lás nél kül ki csi az esély a
he lyi ön kor mány zat tá mo ga tá sá nak el nye ré sé re. Ez nem

csu pán anya gi té ren lé nye ges, ha nem leg alább ennyi re
fon tos egy faj ta PR-te vé keny ség szem pont já ból is. A he lyi
te le ví zió például sok ma gyar or szá gi te le pü lé sen vál lal na -
gyon fon tos hír vi võ sze re pet az zal, hogy rend sze re sen tu -
dó sít he lyi egy há zi ese mé nyek rõl is, vagy köz ve tí ti például
az is ten tisz te le te ket. Csa lád se gí tõ, krí zis gon do zó vagy
sza bad idõs prog ra mok egy aránt ér dek lõ dés re szá mít hat -
nak, de eh hez szük ség van a he lyi erõk re a rek lám, a hir -
de tés, az is mert té té tel te rén. Mind ez a gyü le ke ze tek hét -
köz na pi prog ram ja it érin ti, ami egy újabb szem pon tot is
elõ tér be hoz, még pe dig a gyü le ke ze ti cent ru mok hét köz -
na pi ki hasz nált sá gá nak kér dé sét, ami a leg több he lyen
nem meg ol dott. A prob lé ma több szem pont ból va ló mér le -
ge lé sé re ér de mes több ener gi át szán ni. 

A fent be mu ta tott há rom szem pont más sza vak kal ki fe -
jez ve azt je len ti, hogy az is me ret ter jesz tõ, a sze re tet szol gá -
la ti és a kul tu rá lis te vé keny ség mi nõ sé gi és mennyi sé gi
nö ve ke dé sé re hang súlyt kell he lyez ni a jö võ ben. Ezek tõl
el zár kóz ni még a leg ki sebb kö zös sé gek nek sem ér de mes,
mert csak eze ken a te rü le te ken mo zog va lát szik esély ar -
ra, hogy az egy ház tól el sza kad ta kat vagy az egy ház hoz
ed dig nem tar to zó kat meg szó lít suk. 

Kö vet ke zõ jel leg ze tes ség, hogy a ke gyes sé gi élet egy-egy
gyü le ke zet ben erõ sen a tra dí ció kö ve té sé re épül, vagy is
jel leg ze te sen kon zer va tív, oly annyi ra, hogy fel tû nõ min -
den for mai újí tás, pró bál ko zás vagy kí sér let a ke gyes sé gi
élet te rén. Meg je len nek vi szont több gyü le ke zet ben kü lön -
fé le spe ci á lis – például egy-egy ré te get meg cél zó – is ten -
tisz te le tek, ezek re jel lem zõ in kább a mo dern, új for mák kal
és el kép ze lé sek kel va ló pró bál ko zás.

Me lyek a fõ pri o ri tá sok a gyü le ke zet épí tést tu da to san
vál la ló kö zös sé gek szá má ra ma Ma gyar or szá gon?

A kom mu ni ká ció te rén tör té nõ át tö rés: kö ze lebb a kör -
nye zet hez és az em be rek mai nyelv hasz ná la tá hoz.

Fon to sak a nem tra di ci o ná lis gyü le ke ze ti ta gok szá má -
ra meg hir de tett prog ra mok, il let ve a temp lo mon kí vü li
meg je le nés: meg kell ta nul ni ki lép ni a nyil vá nos ság elé, il -
let ve ke ve sebb gát lás sal meg je len ni nyílt fó ru mok kal!

Az új rain dult in téz mé nyek kö rü li te vé keny sé get (is ko -
lák, sze re tet ott ho nok stb.) lát ha tób bá kell ten ni: meg mu -
tat ni az egy ház új ar cát.

A saj tó ra, mé di á ra olyan ér te lem ben is szük sé ges fi gyel -
ni, hogy a bel sõ, mé lyebb lel ki tar tal mak meg je len je nek
kor sze rû for mák ban. A mé dia nem csu pán a hír adás, ha -
nem a fi gye lem fel kel tés és a meg szó lí tás esz kö ze is.

A lel kész egy sze mé lyes sze rep vál la lá sa he lyett meg kell
ta lál ni a leg ki sebb szór vány ban is az együtt mû kö dést és
kö zös sé gi mun ka vég zést. Nem a „lel készt né zõ” gyü le ke -
zet a cél, ha nem a lel késszel együtt cse lek võ kö zös ség. Az
ak ti vi tás új for mái több gyü le ke zet ben már meg mu tat -
koz nak.

A bát rabb meg je le nés nél kül na gyon hát rá nyos hely zet -
be ke rül nek a mai gyü le ke ze tek a tár sa da lom ban. Eh hez a
köz éle ti nyi tott ság hoz szük ség van több gyü le ke zet együt -
tes prog ram ja i ra, de az egy há zi élet na gyobb ren dez vé nye -
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1930-ban hosszas tár gya lá sok után ke rült sor egy há zunk -
ban az egye te mes lel kész ké pe sí tõ vizs ga meg szer ve zé sé re.
Az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár ban õr zött igen te kin té -
lyes kül le mû Egye te mes lel kész ké pe sí tõ anya könyv még is
csak 20 be jegy zést õriz 1931–1932-bõl, a lel kész vizs ga
ez után vissza ke rült a ke rü le tek ha tás kö ré be. Ér de kes sé ge
az anya könyv nek, hogy a val lás ta ná ri vizs gát tett nõ ket
együtt ke ze li a lel kész vizs gá zott fér fi ak kal, hisz a vizs ga
anya ga nem kü lön bö zött, csak az ok le vél meg je lö lé se volt
más. A ko ráb ban vég zett nõk val lás ta ná ri vizs gá já ról
nem, csak zá ró szi gor la tá ról ma radt fenn be jegy zés, így az
aláb bi há rom sze mély tett – ada ta ink sze rint – nõ ként elõ -
ször egy há zunk ban lel kész vizs gát. A kö vet ke zõk ben sa ját
ke zû be jegy zé sük ol vas ha tó az anya könyv utol só há rom
ki töl tött lap já ról, ahol sze mé lyi ada ta ik is rész le te sen
meg ta lál ha tó ak.

Prõh le Irén
Egye te mes lel kész ké pe sí tõ anya könyv 18.
Az a szel lem, ame lyet csa lá dunk ban ma gam ba szív tam, s
az a re mény, hogy egy há zun kat a val lás ta ná ri pá lyán
szol gál ha tom, vit tek a val lás ta ná ri pá lyá ra, ill. a theo lo gi -
á ra. Ezt Is ten se gít sé gé vel el is vé gez tem, ez ide ig egy há zi
szol gá lat ba va ló be osz tást nem kap tam.

Sop ron, 1930. no vem ber 14-én

ifj. Blázy La jos né Gö möry Ág nes Er zsé bet
Egye te mes lel kész ké pe sí tõ anya könyv 19.
Már ko ra gyer mek ko rom tól kezd ve olyan pá lyá ra kí ván -
tam men ni, ahol mun kás sá gom mal má so kat épít sek. Volt
al kal mam meg fi gyel ni Sá ros pa ta kon, hogy a nõi mun ka
mi lyen ál dá sos le het az egy ház épí té sé ben: igaz, hogy
apá cák vé gez ték – ak kor fo gam zott meg a vágy lel kem ben,
hogy egy há zam ban ha son ló mun kát vé gez zek. Már kö -
zép is ko lai ta nul má nya im alatt tel je sen en nek a cél nak él -
tem, s csak tel je se dett örö möm, ami kor meg tud tam, hogy
el mé le ti út ja is nyi tott elõt tem an nak, ami hez lel kem vá -
gya ta padt. Lel ki pász to rom, Ta kács Bé la öröm mel biz ta -

tott és erõ sí tett ter vem ke resz tül vi te lé ben. Így ju tot tam
oda, aho va lel kem vá gya vitt, a theo lo gi á ra. A theo lo gia
min den ágá ba öröm mel me rül tem be le, s hogy el vé gez tem
Is ten se gít sé gé vel – a nagy apos tol nak, Pál nak az ér zé se
ele ve ne dik meg lel kem ben; én sem mon dom, hogy már el -
ér tem, vagy hogy már tö ké le tes vol nék, ha nem igyek szem,
hogy el is ér jem azt, ami ért meg is ra ga dott en gem a Krisz -
tus Jé zus. (Fil 3,12)

Bu da pest, 1931. XI. 24.
ifj. Blázyné Gö möry Á. Er zsé bet

Rett mann Far kas né Pan kuch Pi ros ka
Egye te mes lel kész ké pe sí tõ anya könyv 20.
Csa lá dunk ban vol tak ev. pa pok, s tán tõ lük ma radt örö kül
a hit hû ség édes apám ra. Hi té hez va ló ra gasz ko dá sát az zal
mu tat ta ki, hogy kat ho li kus meny asszo nyá tól re ver zá list
vett. Egyéb ként azon ban nem ré sze sül tem ott hon mé lyebb
val lá sos ne ve lés ben, és csa lá dunk ban lát tam be iga zol va
azt a fel fo gást, hogy a ve gyes há zas sá gok a val lá si kö zöny
me leg ágyai. Dön tõ be fo lyás sal volt azon ban egész lel kü le -
tem re majd nem két évi hol lan di ai tar tóz ko dá som. Két test -
vé rem mel együtt vol tam Hol lan di á ban, és mind nyá junk -
nak fe lejt he tet len az az idõ. Ma már éret tebb ésszel és tu -
da to san lá tom és ért he tem azo kat az ér té ke ket, ami ket
gyer mek fõ vel in kább csak meg érez tem. Krisz tu si sze re tet -
tel ölel te fel az a nép, leg egy sze rûbb tag jai is az ide gen
nem zet nél kü lö zõ, nyo mor gó gyer me ke it. Ott hont ta lál tak
ott a ma gyar gyer me kek, szü lõ ket és test vé re ket. A val lá -
sos ság gyö nyö rû pél dá it le he tett ott lát ni. Õk be le vit ték az
Igét a min den na pi élet be, a ma gán- és köz élet be. Ha ké -
sõbb is az élet ben erõt vett raj tam a csüg ge dés, re mény te -
len ség, az em be rek és a vi lág rossza sá ga lát tán, mint ami
leg fõbb aka dá lya Krisz tus ki rály sá gá nak, fel idéz tem em lé -
ke ze tem ben, amit ott ta pasz tal tam, és új ra bíz tam a jó di -
a da lá ban. Hol lan di á ban ta nul tam és szok tam meg Bib li át
ol vas ni, temp lo mot lá to gat ni. És mi, a gye re kek hoz tunk a
csa lád ba több val lá sos sá got. Édes anyám is ve lünk kez dett
a mi temp lo munk ba jár ni, és fo ko za to san is mer te meg és
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i nek a konk rét gyü le ke ze ti élet re gya ko rolt ha tá sá ra is (pél -
dául egy há zi na pok vagy ta lál ko zók a gyü le ke ze ti élet re
vo nat ko zó konk rét ter vek kel, fel ada tok kal, pro jek tek kel).

A na gyon kü lön bö zõ le he tõ sé gek kel ren del ke zõ gyü le -
ke ze tek nek van ma egy jól lát ha tó kö zös jel lem zõ je: ke re -
sik a kor sze rû élet for mát. Sok szor ez nem fe je zõ dik ki
meg hir de tett, elõ re el ké szí tett prog ra mok ban, de sok azo -
nos te vé keny ség zaj lik a gyü le ke ze tek ben úgy, hogy ta lán
nem is tud nak egy más ról. Ha mo del lek rõl nem is szól ha -

tunk a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ban olyan ér te -
lem ben, aho gyan azok a nyolcvanas évek ben pél dául Né -
met or szág ban di va to sak vol tak, a ten den ci ák még is azt
mu tat ják, hogy a gyü le ke ze tek küz de nek a kor sze rû kom -
mu ni ká ci ó ért, a meg je le né sért és az ak tív rész vé te lért az
át ala ku ló ma gyar tár sa da lom ban. Ezek mö gött a kül sõ
küz del mek mö gött érez he tõ egy bel sõ küz de lem is, an nak
vi lá gos lá tá sa, hogy az evan gé li um hir de té sé nek fo lya -
ma tos sá ga igény li a kor sze rû teo ló gi ai mun kát.

75 éves az egy sé ges lel kész vizs ga



A ma gam vá lasz tot ta cím min den sza va hang sú lyos. 
Kap tam még idõt! Ez azt fe je zi ki, hogy az idõ – éle tem
ide je – aján dék. Nem én sze rez tem meg ma gam nak, nem
én har col tam ki, mint sok min dent az élet ben. Más tól kap -
tam. Hi tünk sze rint éle tünk ide jé nek aján dé ko zó ja ma ga
az Is ten. Ahogy er rõl már a Szent írás el sõ lap ja in is ol va -
sunk, a te rem tés tör té net ben: Meg for mál ta az Úr is ten az
em bert a föld po rá ból, és élet le he le tét le hel te or rá ba. (1Móz
2,7) Az idõ, föl di éle tünk ide je te hát Is ten aján dé ka.

Kap tam még idõt! A kö zel múlt ban va la ki azt mond ta:
Az em ber nek 60 év után há lát kell ad nia min den új évért.
70 év után min den hó na pért. A 80. év után pe dig min den
ép ér te lem mel meg élt per cért. Mert ez az idõ már rá adás,
amit há la adás sal kell el fo gad ni. 

Kap tam még idõt! Ahogy tel nek az év ti ze dek va la ki nek
az éle té ben, an nál in kább tu da tos sá vá lik: az idõ fe lett
nem mi ren del ke zünk. So kan pró bál ják meg fej te ni: mi a
hosszú élet tit ka? Az örök lött gé nek, a he lyes élet mód,
ked ve zõ, sze ren csés kül sõ kö rül mé nyek? Ma vi lág szer te
szám ta lan re cep tet kí nál nak, ami meg õr zi egész sé gün ket,
nö vel he ti éve ink szá mát. Szám ta lan ipar ág nak je lent ez
bu sás pro fi tot. Hi szen ki ne akar na mi nél to vább él ni,
egész sé ges ma rad ni? Ezek bi zo nyá ra sok hasz nos ta -
náccsal szol gál nak a mai em be rek nek, még sem ké pe sek
ki je löl ni éle tünk hosszát. Mert az idõnk, föl di éle tünk nem
a mi ke zünk ben van, nem is má so ké ban. Hossza vagy rö -
vid sé ge nem is a sors ki szá mít ha tat lan függ vé nye. Idõnk
fe lett Is ten ren del ke zik. A zsol tár író val együtt vall juk: Ke -
zed ben van sor som. (Zsolt 31,16) Lu ther és a ré geb bi ma -
gyar bib lia for dí tás is a Zeit – idõ szót hasz nál ja itt: Mei ne
Zeit steht in de i nen Hän den – éle tem ide je ke zed ben van.
Ez nem egy sze rû tény meg ál la pí tás, ha nem a re mény ség
ki fe je zé se. Is ten szab ja ki éle tünk ide jét. 

Az Is ten tõl ka pott élet idõ nek azon ban min dig cél ja van.
Er re vo nat ko zik a cím utol só sza va: Mi re? Mi re kap tam

még idõt? Jörg Zink így jel lem zi a mai em ber idõ höz va ló
vi szo nyát: „Csak ke vés em ber az, aki nek va ló ban van ide -
je (ti. he lye sen tud él ni az ide jé vel). Ezért a leg több em ber
át ro han az éle ten, mint egy el ha jí tott kõ.” 

Né ha vá rat lan tra gi kus ese mé nyek döb ben te nek rá va -
la kit éle te cél já ra. Mi ért ka pott még idõt? Egy ké sõ es ti rá -
dió mû sor ban be szélt Dé vai Nagy Ka mil la (ma gyar nép dal -
éne kes nõ) er rõl a fel is me ré sé rõl. Már is mert éne kes nõ
volt, mi kor tra gi kus au tó bal eset ér te. A kó má ból va ló ön -
tu dat ra éb re dé se után egyet len kí ván ság fo gal ma zó dott
meg ben ne: ilyen össze tör ten nem akar to vább él ni. Egyik
nap a kór há zi ágyá hoz be hoz ták az össze tört au tó ban cso -
dá la tos mó don épen ma radt gi tár ját. Ez éb resz tet te ar ra a
fel is me rés re: ne ki még él nie kell, még fel ada ta van. S ez a
fel adat nem csu pán az, hogy éne ké vel to vább ör ven dez -
tes se a kö zön sé gét, ha nem hogy tu dá sát, ta pasz ta la tát ad -
ja át a kö vet ke zõ nem ze dék nek. Így jött lét re az úgy ne ve -
zett „Kró ni kás Is ko la”, ahol ma már a Kár pát-me den ce
min den tá já ról száz nál több fi a tal is mer ke dik a ma gyar
nép dal kinccsel és ápol ja azt.

En gem Is ten ed dig meg kí mélt ilyen tra gi kus ese mény tõl.
De egy-egy be teg ség, bal eset után – ami vég ze tes le he tett
vol na – ben nem is fel me rült a kér dés: Mi re kap tam még
idõt? Tré fá san meg szok ták je gyez ni, hogy min den idõs
em ber volt egy szer fi a tal, de nem min den fi a tal lesz idõs
em ber. Ha még is, mi a cél ja ezek nek az évek nek? Mi re ka -
pott az em ber még idõt? Akár mint lel kész vagy lel kész fe -
le ség, vagy egy sze rû en mint ke resz tény em ber. A pá lya szé -
lé rõl rá né zek az utá nunk jö võ nem ze dék re, és döb ben ten
 ál la pí tom meg: mennyi re más kö rül mé nyek közt él nek és
dol goz nak! Olyan le he tõ sé ge ik van nak, amik rõl a mi nem -
ze dé künk nem is ál mo dott. Nyit va elõt tük a vi lág, a tech -
ni ka szám ta lan esz kö ze se gí ti éle tü ket és mun ká ju kat. Mi
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sze ret te meg egy há zun kat, míg vé gül is két éve át tért õ is
az evan gé li kus val lás ra igaz meg gyõ zõ dés bõl és hit bõl. 

Kö zép is ko lai ta nul má nya im alatt Aczél An na, az el sõ val -
lás ta nár nõ ta ní tott egy évig hit tan ra és volt rám dön tõ ha -
tás sal. Tõ le tud tam meg, hogy ma már nõk elõtt is nyit va
áll a theo ló gia. Et tõl kezd ve ab ban lát tam vá gya im tel jes sé -
gét, hogy a theo ló gi át el vé gez hes sem, hi szen két irá nyú haj -
la mom ta lál ta meg itt ki elé gí té sét. Egy részt lel ke sí tett az a
gon do lat, hogy amennyi re em ber itt e föl dön kö ze lebb jut -
hat Is ten hez, Is ten is me re té hez, azt a theo ló gi án el ér he tem.

Más részt a ta ní tói, ta ná ri pá lya von zott, hisz mi e lõtt a theo -
ló gi á ra gon dol hat tam vol na, a ta ná ri pá lyá ra ké szül tem. A
gyer me kek sze re te te in dí tott er re, és a pá lyá nak az a szép -
sé ge, hogy lé lek a lé lek kel fog lal ko zik, ke rül kap cso lat ba. –
Há zas sá gom nem sza kí tott el pá lyám tól, e nagy szá mú gyü -
le ke zet ben akad szá mom ra is elég mun ka. Fõ képp a cura
pas tor alis ban igyek szem az uram nak is se gít sé gül len ni.
Ké sõbb pe dig a hit ok ta tás mun ká ját is vé gez ni.

Hi das, 1931. dec. 11-én
Összeállította: Csepregi Zoltán

SÁR KÁNY NÉ HOR VÁTH ER ZSÉ BET 

Kap tam még idõt! – Mi re?*

* Elõadás Révfülöpön a bajor–magyar papnétalálkozón.



az a több let, ami vel a mi nem ze dé künk ren del ke zik? Mi az,
ami vel az idõ seb bek ren del kez nek, s ami nek – le he tõ sé ge -
ik el le né re – a fi a ta labb nem ze dék hí ján van? Ez az év ti ze -
dek alatt szer zett gaz dag ta pasz ta la tok tár há za.

Mi re kap tam még idõt? 
El sõ vá la szo mat így fo gal maz tam meg: hogy pró bál jak

ta pasz ta la ta im mal se gí te ni, ahol er re le he tõ ség van.
A leg fon to sabb ezek kö zül a hit be li ta pasz ta la tok át adá sa.

Az én nem ze dé kem éle tét nagy részt a há bo rús évek és az azt
kö ve tõ dik ta tú ra év ti ze dei te szik ki. Gyak ran ha son lít ják ezt
az idõt – nem min den ok nél kül – a pusz tai ván dor lás 40
évé hez. Vissza te kint ve er re az idõ re még sem a ne héz sé gek
jut nak elõször eszem be, ha nem an nak meg ta pasz ta lá sa,
aho gyan Is ten ezek ben a ke resz tény hi tün ket és szol gá la tun -
kat meg pró bá ló idõk ben je len volt az éle tünk ben. 

Az Ószö vet sé get la poz va min dig rá cso dál ko zom: Is ten
né pe ho gyan em lé ke zett és em lé kez te tett a pusz tai ván -
dor lás esz ten de i re. So ha nem a ne héz sé ge ket és szen ve dé -
se ket so rol ták fel, nem a lét bi zony ta lan ság nyo masz tó ter -
he ke rült em lé ke zé sük ben az el sõ hely re, ha nem ar ról em -
lé kez nek és em lé kez tet nek, ho gyan bi zo nyo sod tak meg
min dig új ra Is ten ve ze té sé rõl, õr zõ, ér dem te le nül is hor do -
zó sze re te té rõl. Aho gyan az út vé gén Jó zsué is össze fog lal -
ja: Meg õr zött ben nün ket min den úton, ame lyen jár tunk, és
min den nép kö zött, ahol át vo nul tunk. (Józs 24,17b)

Az el múlt két év ben meg je lent két könyv, amely az utol -
só két év ben arany dip lo más sá lett lel ké szek val lo má sa it
tar tal maz za. Aki ezek be be le ol vas, kí vül ál ló ként is meg -
sejt va la mit ab ból, amit a lel kész csa lá dok ezek ben az év -
ti ze dek ben át él tek. Meg ta pasz tal ták Is ten gon dos ko dó
sze re te tét, ami kor erõt len anya gi hely ze tû gyü le ke ze tek -
ben szol gál tak. Át él ték, hogy el len sé ges gon dol ko dá sú
em be rek közt meg õriz te õket. Utat mu ta tott ne héz dön té -
sek kö zött. Új erõt adott, mi kor hi tü ket ki kezd te a re mény -
te len ség, és hi á ba va ló nak lát szott Is ten szol gá la ta.

Az a meg gyõ zõ dé sem, hogy nem ze dé kem még idõt ka -
pott tag ja i nak az a szol gá la ta, hogy a pusz tá ban ve lünk
ván dor ló Is ten rõl szer zett hit ta pasz ta la to kat át ad ja bá to rí -
tá sul és biz ta tá sul az utá na kö vet ke zõ nem ze dék nek. 

Nem csak a hit ta pasz ta la tok szer zé sé hez kel le nek év ti -
ze dek, de az em ber is me ret ben va ló jár tas ság hoz is. Mi kor
se géd lel kész ként elõ ször pré di kál tam egy hús vé ti tex tus -
ról, fõ nö köm jó in du la tú an meg je gyez te: teo ló gi a i lag nem
volt rossz a pré di ká ció, de az élet bo nyo lul tabb, mint amit
a pré di ká ció tük rö zött. Az óta sok év alatt meg ta nul tam,
hogy az em ber is me ret hez is meg kell ér ni. Fi a ta los hév vel
könnyen ka te go ri zál juk az em be re ket anél kül, hogy iga -
zán is mer nénk õket. Ta lán nem árt szé gyen kez ve be val la -
nunk, mennyi hi bát kö vet tünk el má sok té ves meg íté lé sé -
vel, nem ta lál tunk utat a má sik em ber hez, mert ele ve fél -
re is mer tük gon dol ko zá su kat, ér zé se i ket. 

Er re ta nul sá gos pél dá ul szol gált az az eset, ami kor egy
fi a tal se géd lel kész év ti ze dek kel ez elõtt (a be szol gál ta tá sok
ide jén) egy fa lu si gyü le ke zet ben a gyü le ke ze ti he lyi ség ben
el he lye zett táb lán pró bál ta nyil ván tar ta ni a gyü le ke ze ti ta -

gok is ten tisz te le ten va ló rész vé te lét. Az em be rek fel há bo -
rod tak, mert rög tön a po li ti ka i lag ki szol gál ta tott hely ze -
tük re asszo ci ál tak. A fi a tal kol lé gá nak ez eszé be sem ju -
tott. De té ved het az em ber még idõ sebb kor ban is, ami kor
va la kit pél dá ul hi tet len nek bé lye gez, ahe lyett, hogy ész re -
ven né az Is ten-ke re sés el rej tett vá gyát a má sik ban. 

Amit én mon da nék min den ki nek – ha van, aki meg hall -
gat ja –: nem csak Is ten jobb meg is me ré sé hez, de az em be -
re ké hez is sok tü re lem és alá zat szük sé ges.

A har ma dik ta pasz ta lat, ami a hosszú évek aján dé ka,
az igaz ság ke re sé sé hez kap cso ló dik. A ke resz tény élet ben
ez a kér de zés sza bad sá ga. Az ígé ret föld jé nek ha tá rá nál
így imád ko zik Mó zes: Én Uram, Uram! Te már el kezd ted
meg mu tat ni szol gád nak nagy sá go dat és erõs ke ze det…
(5Móz 3,24) Év ti ze dek ta pasz ta la ta után sem tud már
min dent Mó zes? És mi ért mond ja Lu ther is éle te vé gén,
hogy bi zony, kol du sok va gyunk? Mind ket ten fel is mer ték,
hogy bár egész éle tü kön át szen ve dé lye sen ke res ték, ku -
tat ták az igaz sá got, an nak csak egy tö re dé két is mer ték
meg. A tel jes igaz ság bir to ko sa egye dül Is ten. De ne künk
fel tár be lõ le va la mit, ha alá zat tal ke res sük és ku tat juk. 

Há lás va gyok azért Is ten nek, hogy még ma is is me re -
tek kel aján dé koz meg igaz sá ga ke re sé sé ben, és ezt má sok -
kal is meg oszt ha tom.

Mi re kap tam még idõt? A má sok gyü le ke ze té ben va ló se -
gí tõ szol gá lat ra. Sok szor mond ják – né ha a gya kor lat is
ezt iga zol ja –, hogy ne héz az ak tív élet bõl fél re vo nul ni.
So kak éle té ben ez ko moly krí zist je lent. Úgy ér zik, már le -
ír ták õket. Nem igény lik mun ká ju kat, nem fon to sak sen -
ki nek. Az ak tív lel ké szi – lel kész csa lá di – stá tus ból ki vo -
nul ni gyak ran még több ne héz ség gel jár. Nem én va gyok
már a gyü le ke zet „nagy tisz te le tû ura vagy asszo nya”. Má -
sok ve szik át ezt a szol gá la tot. De kap tam még idõt, van
le he tõ sé gem a szol gá lat ra. Ha van elég alá zat ben nem, se -
gít he tek má sok gyü le ke ze té ben. A leg több ak tív lel kész
szí ve sen vesz ilyen se gít sé get. Ne kem is volt ak tív ko rom -
ban ilyen se gít sé gem, aki túl a nyolc va non anyai ba rát nõ -
ként se gí tet te a mun ká mat. Ta ná csolt, bá to rí tott, a kán to -
ri szol gá la tá val könnyí tet te a szol gá la to mat. Egyik pap né
test vé rünk ma is éven te össze gyûj ti nyá ron a kert jé ben a
gyü le ke zet bib lia órás tag ja it. Egy kis par tit szer vez ve épí -
ti köz tük a kö zös sé get. Ta lán, ha ke re si, min den nyug dí -
jas nak akad fel ada ta Is ten or szá ga épí té sé ben. Csak meg
kell ke res ni és alá zat tal fel vál lal ni! 

Mi re kap tam még idõt? A szû kebb ér te lem ben vett csa lá -
dom ra. Egyik pap né ta lál ko zón egy pap né test vé rem azt
mond ta: Míg ak tív dol go zó vol tam, na pi nyol có rai mun ká -
ban, nem sok idõm ma radt a ház tar tás ra, a fér jem re. Mi -
kor nyug díj ba men tem, meg fo gad tam: min den nap fo ko -
zott fi gyel mes ség gel te rí tek, hogy kár pó tol jam a fér je met a
kap kod va te rí tett, si et ve el fo gyasz tott ebé de kért. Hi szen
min den nap ün nep, amíg együtt le he tünk. Iga za volt! (Az -
óta is fur dal a lel ki is me ret, va la hány szor hely- vagy idõ hi -
ány mi att nem így te szek.) A ka pott idõ aján dé ka gyer me -
ke ink ha za lá to ga tá sa. Ag gó dó sze re tet tel vesznek kö rül
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2004. ok tó ber 9-én Pá rizs ban, 74 éves ko rá ban el hunyt
Jac ques Der ri da, akit az utó kor – Lud wig Witt gen ste in és
Mar tin Hei deg ger mel lett – a 20. szá zad há rom leg je len tõ -
sebb fi lo zó fu sa kö zött fog szá mon tar ta ni. Alig ha akadt
gon dol ko dó az el múlt 100 év ben, aki hoz zá ha son ló ha -
tást gya ko rolt vol na az élet meg annyi te rü le té re és a leg -
kü lön bö zõbb szak tu do má nyok ra. Meg lá tá sai nyo mán fi -
lo zó fu sok, teo ló gu sok, iro da lom- és mû vé szet kri ti ku sok,
pszi cho ló gu sok, tör té né szek, írók, kép zõ mû vé szek, jog tu -
dó sok, sõt épí té szek kap tak olyan ösz tön zést, amely nek
ha tá sá ra a mû vé sze tek és a hu mán tu do má nyok pél da
nél kü li meg úju lá sá nak le het tünk ta núi az utób bi négy év -
ti zed ben. És alig ha akad gon dol ko dó, akit ilyen mé lyen
fél re ér tet tek vol na.

Azok szá má ra, akik szlo ge ne ken és köz vé le mény-ku ta -
tá sok alap ján tá jé ko zód nak, Der ri da mû vei re mény te le nül
za va ros nak tûn nek. Ta gad ha tat lan, hogy ne he zen össze -
gez he tõk, és mon da ni va ló juk alig ha fe jez he tõ ki sza lag cí -

mek ben. Írá sa i nak ho má lya azon ban nem rej ti el a kó dot,
amely ál tal mon da ni va ló ja fel tör he tõ vé vá lik, csu pán
vissza tük rö zi azt az össze tett sé get, „szö vet sû rû sé get”,
amely va la mennyi je len tõs fi lo zó fi ai, iro dal mi, mû vé szi
élet mû sa ját ja. Mû vei, mi ként a jó fran cia bor, csak idõ vel
fe dik fel iga zi za ma tu kat. Mi nél töb bet idõ zünk fe let tük,
an nál töb bet árul nak el vi lá gunk ról és ön ma gunk ról.

Ami Der ri da élet mû vét oly je len tõs sé te szi, az az a mód,
aho gyan fel fe di, hogy a leg je len tõ sebb fi lo zó fu sok, írók,
kép zõ mû vé szek és teo ló gu sok fel is me ré sei mi ként gya ko -
rol nak ha tást nap ja ink meg ol dást sür ge tõ prob lé má i ra.
Hír hed ten igé nyes szö ve ge i nek ja va ré sze a nyu ga ti fi lo zó -
fi ai, iro dal mi és mû vé sze ti tra dí ció egy-egy ka no ni kus
alak já nak kö rül te kin tõ in terp re tá ci ó ja Pla tón tól Joyce-ig.
A köz is mert mû vek ko ránt sem ka no ni kus, már-már kel le -
met len, „ke resz tül-ka sul va ló” ol va sa ta ré vén olyan, elad -
dig rej tett je len té se ket tár fel, ame lyek friss ér tel me zé sek
szá má ra nyit nak utat.

Der ri da ne ve szo ro san össze fo nó dik a „de konst ruk ció”
gyak ran idé zett, de rit kán meg ér tett fo gal má val, amely
ere de ti leg bo nyo lult írott és vi zu á lis al ko tá sok in terp re tá -
ci ós stra té gi á ját volt hi va tott je löl ni, de idõ vel a hét köz na -
pi be széd ré szé vé lett. Fe le lõs meg kö ze lí tés ben a de konst -
ruk ció stra té gi á ja tá vol áll azok tól a gyak ran han goz ta tott
fél re ve ze tõ kli sék tõl, ame lyek a le bon tás fo lya ma ta ként, a
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ben nün ket, ha va la mi baj ér, vagy meg oszt ják ve lünk szü -
lõi gond ja i kat. Hogy szí ve sen jön nek ha za és örül nek a mi
lá to ga tá sunk nak, az a nyug dí jas évek kü lön aján dé ka. Az
is, hogy lakóhelyükön ben ne él nek a gyü le ke zet ben.

Aki el ér te már a nagy szü lõi stá tust, az tud ja, mi lyen kü -
lö nös, új kap cso lat a nagy szü lõ-uno ka kap cso la ta. Né ha
több idõ jut a ve lük va ló be szél ge tés re, mint egy kor a gyer -
me ke ink re. Elõ sze re tet tel ve szik elõ a ré gi fény ké pe ket,
fag gat nak a múlt ról vagy éppen a fõ zés „tu do má nyát”
akar ják el sa já tí ta ni. (Egyi kük például az én kéz zel írt re -
cept je im gyûj te mé nyét kér te ka rá cso nyi aján dé kul. Más al -
ka lom mal édes ap ja né met kol lé ga nõ jé nek mu tat ta meg
büsz kén a sok üvegnyi kö zö sen el tett ba rack lek vá rt.)

Mi re kap tam még idõt? A ha za ké szü lés re.
Jo han nes Kuhn idéz egy mon da tot az Aufb ruc h in ein

neues Land cí mû köny vé ben: „Az em ber to vább öreg, mint
fi a tal.” Míg a fi a tal elõtt fok ról fok ra fel tá rul a vi lág, ad dig
idõskor ban mind in kább az a fon tos, hogy ma gunk hoz ta -
lál junk aj tót. Ne egy sze rû en, cél ta la nul a sem mi re vár junk,
ha nem kér dez zünk a fel adat, a cél után, amely még ránk

vár. Ar ról ír, hogy né há nyan úgy te kin te nek ma guk ra idõs
ko ruk ban, mint egy õszi kép re. Ah hoz a fá hoz ha son lít ják
az éle tü ket, amely le hul lat ta le ve le it, és ágai csu pa szon az
ég re nyúl nak. Pe dig a fa egé szen más fel vi lá go sí tást is ad -
hat na ne künk – ír ja a szer zõ. Mit tesz ak kor, ha le ve lei le -
hul la nak? A ha szon ta lant hagy ja hul la ni, azt, ami re nincs
töb bé szük sé ge. Min den ere jét, ami je van, be lül rõl nye ri.
Tud ja, hogy csak így vé sze li át a hi deg idõt. A fa te hát nem
ar ra pél da, mi szû nik meg és hal meg, in kább ar ra, hogy a
lé nye ges re, a ma ra dan dó ra kon cent rál junk. Meg ta nul juk a
kü lönb ség té telt lé nye ges és lé nyeg te len közt.

Ön ma gunk meg is me ré sé nél és el fo ga dá sá nál is fon to -
sabb – ami re még idõt ka punk – az Is ten utá ni kér de zés.
Is ten kü lö nös aján dé ka, ha va la ki idõt kap dol gai ren de -
zé sé re és a ha za ké szü lés re.

A hoz zám kö zel ál ló sze mé lyi ség, a szív de rû jét mind vé gig
meg õr zõ XXI II. Já nos pá pa mond ta: „A har ma dik élet sza -
kasz szá mom ra a leg szebb, mert ez az örök élet vi gí li á ja.”

Ez zel a re mény ség gel kí vá nok Önök nek – ma gam nak –
de rûs, tar tal mas öreg sé get!

MARK C. TAY LOR

Mit jelentett va ló já ban Der ri da?

* Ez az írás – az il luszt rá ci ó val együtt – ere de ti leg a New York Ti mes
2004. ok tó ber 14-i szá má ban je lent meg. A szer zõ a hu mán tu do má nyok
pro fesszo ra a mas sa chu se ttsi Wil li ams Col l e ge-ban és óra adó a Co lum bia
Egye te men (New York). Szá mos könyv és ta nul mány szer zõ je, ame lyek
zö me a de konst ruk ció teo ló gi ai vo nat ko zá sa it vizs gál ja. A gra fi ka Guy
Bil lo ut al ko tá sa. Az írás ere de ti cí me: What Der ri da re ally me ant, amely
úgy is for dít ha tó: Mit gondolt va ló já ban Der ri da?



dol gok szét sze dé sé nek mód sze re ként pró bál ják meg ra gad -
ni. A de konst ruk ció irány adó meg fi gye lé se sze rint va la -
mennyi, a ta pasz ta la ta in kat ren de zõ, ér tel me zõ – iro dal -
mi, pszi cho ló gi ai, tár sa dal mi, gaz da sá gi, po li ti kai vagy
val lá si – struk tú ra a ki zá rás (exc lu si on) ak tu sa i nak so ro -
za ta ré vén épül fel és rög zül. Mi a latt va la mi nek ér vényt
szer zünk, va la mi más óha tat la nul kí vül re ked.

Ezek az exk lu zív struk tú rák könnyen el nyo mó vá vál hat -
nak, és ez az el nyo más nem ma rad kö vet kez mé nyek nél -
kül. Fre u dot idé zõ ér ve lés sel Der ri da rá mu tat ar ra, hogy az,
amit el foj tunk, nem tû nik el, ha nem vissza tér ve alá ás sa
konst ruk ci ó in kat, bár mily biz ton sá gos nak is tûn je nek
azok. Der ri da, az Al gé ri á ban szü le tett és a há bo rú utá ni
évek Fran cia or szá gá ban al ko tó zsi dó, aki ta nú ja le he tett
mind a fa sisz ta, mind a sztá li ni to ta li tá ri us rend szer meg -
va ló su lá sá nak, na gyon is jól ér zé kel te azok nak a hi tek nek
és ideo ló gi ák nak a ve szé lyét, ame lyek vi lá gun kat el len tét -
pá rok ra oszt ják; jobb- és bal ol da li ak ra, vö rö sök re és ké kek -
re, jók ra és go no szok ra, a ve lünk és az el le nünk lé võk re.
Meg mu tat ta, hogy ezek a köz vet le nül a nyu ga ti szel le mi és
kul tu rá lis tra dí ci ó ból ki sar jadt el nyo mó struk tú rák mi ként
fe nye get nek a pusz tí tó vissza té rés ve szé lyé vel. Uta kat ke -
res ve, ame lyek se gí te nek túl lép ni az – éle tün ket va ló já ban
gaz da gí tó – kü lön bö zõ sé gek ki zá rá sá ra épü lõ sé má kon,
Der ri da egy kö vet ke ze te sen eti kus ví zi ót vá zol elénk.

Ám bal ol da li tá mo ga tói és jobb ol da li kri ti ku sai egy -
aránt fél re ér tet ték ezt a ví zi ót. Szá mos nagy ha tá sú kö ve -
tõ je ke zé ben Der ri da mun kás sá gá nak leg fon to sabb hang -
sú lyai – a mar gi ná lis al ko tók, mû vek és kul tú rák elem zé -
se, a kü lön bö zõ ség meg óvá sá nak és a má sik tisz te le té nek
je len tõ sé ge – egy olyan iden ti tás po li ti ka esz kö ze i vé let tek,
amely – Der ri da szán dé ká val szö ges el len tét ben - a vi lá got
szem ben ál ló fe lek re, fe ke ték re és fe hé rek re, fér fi ak ra és
nõk re, me le gek re és he te ro sze xu á li sok ra oszt ja. Ily mó don
az ön je lölt kö ve tõk el árul ták Der ri da alap ve tõ tö rek vé sét,
lét re hoz va a po li ti kai kor rekt ség kul tú rá ját, amellyel fel -
szí tot ták az im már több mint két év ti ze de tom bo ló és a
köz éle ti vi tá kat ma is meg ha tá ro zó kul túr harc tü zét.

Kri ti ku sai sze mé ben Der ri da mint ár tal mas ni hi lis ta je -
le nik meg, aki egye ne sen a nyu ga ti tár sa da lom és kul tú ra
alap ja it ve szé lyez te ti. Azt ál lít va, hogy az igaz ság és az
ab szo lút ér té kek nem is mer he tõk meg tel jes bi zo nyos ság -
gal, bí rá lói sze rint alá ás sa az er köl csi íté let pusz ta le he tõ -
sé gét is. Kö vet ve Der ri dát – ál lít ják – a szkep ti ciz mus és
re la ti viz mus sí kos lej tõ jé re lé pünk, óha tat la nul el ve szít ve
így a fe le lõs cse lek vés hez el en ged he tet len szel le mi vér te -
ze tün ket.

Fon tos kri ti kai ész re vé tel, amely kö rül te kin tõ vá laszt
igé nyel. Der ri da – Kant hoz, Ki er ke ga ard hoz és Nietz sché -
hez ha son ló an – va ló ban ál lít ja, hogy a tisz ta igaz ság és
az ab szo lút ér té kek ki sik la nak a ke zünk bõl. Ez azon ban
ko ránt sem je len ti azt, hogy le kel le ne mon da nunk azok ról
a kog ni tív ka te gó ri ák ról és er köl csi el vek rõl, ame lyek nél -
kül él ni sem tud nánk; az egyen lõ ség rõl és igaz sá gos ság -
ról, a nagy lel kû ség rõl és a ba rát ság ról. Egy sze rû en fel kell

is mer nünk a cse le ke de te in ket irá nyí tó esz mék és nor mák
óha tat la nul meg lé võ kor lá ta it és bel sõ el lent mon dá sa it,
hogy ily mó don azok nyi tot tak ma rad ja nak az új kér dé sek
és a fo lya ma tos meg úju lás szá má ra. Nincs eti kus cse lek -
vés kri ti kus ref le xió nél kül.

Éle te utol só év ti ze dé ben Der ri da fi gyel me el sõ sor ban a
val lás fe lé for dult, és élet mû ve ta lán ezen a te rü le ten
nyújt ja a leg töb bet ko runk szá má ra. Meg gyõ zõ dé se sze -
rint a val lás el kép zel he tet len ké tely, bi zony ta lan ság (un -
certainty) nél kül. Akár Jah vé nak, Jé zus Krisz tus aty já nak
vagy Al lah nak te kint jük, tö ké let len em be rek so ha sem is -
mer he tik meg tel je sen vagy áb rá zol hat ják meg fe le lõ en.

Ko runk nagy konf lik tu sai mö gött ugyan ak kor ép pen
olya nok áll nak, akik meg gyõ zõ dés sel hi szik, hogy Is ten az
õ ol da lu kon áll. Der ri da fel hív ja a fi gyel mün ket ar ra, hogy
a val lás nem nyújt min den eset ben biz tos ala po kat ah hoz,
hogy tisz ta je len tést, vi lá gos célt és bi zo nyos sá got nyer -
jünk. El len ke zõ leg, a nagy val lá si tra dí ci ók ép pen azért
oly nyug ta la ní tó ak, mert mind un ta lan meg kér dõ je le zik a
bi zo nyos sá got és a biz ton sá got. Az a hit, ame lyet nem ár -
nyal ké tely, ha lá los ve sze del met je lent.

Ahogy a glo ba li zá ció elõ re ha lad tá val a kü lön bö zõ kom -
mu ni ká ci ós há ló za tok ré vén mind kö ze lebb ke rü lünk egy -
más hoz, ért he tõ mó don nö vek szik az igény az egy sze rû -
ség, az ért he tõ ség, a bi zo nyos ság iránt. Jó részt ez a vágy
fe le lõs a kul tu rá lis kon zer va ti viz mus és a val lá si fun da -
men ta liz mus meg erõ sö dé sé ért ná lunk és vi lág szer te. Az
igaz hi tû ek, le gye nek musz li mok, zsi dók vagy ke resz té -
nyek, olyan hit hez ra gasz kod nak, amely – fi gyel mez tet
Der ri da – könnyen da ra bok ra sza kít hat ja vi lá gun kat.

Sze ren csé re Der ri da ar ra is meg ta nít, hogy a vak hit al -
ter na tí vá ja nem a hi tet len ség, ha nem egy más faj ta hit;
olyan, amely in teg rál ja a ké telyt, és ké pes sé tesz tisz tel ni
a má si kat, azt is, akit nem ér tek. Bo nyo lult vi lá gunk ban
úgy le he tünk böl csek, ha tisz tá ban va gyunk tu dá sunk
kor lá ta i val; így adunk esélyt a jö võ nek.

Két év ti ze des is me ret sé günk fo lya mán több ször nyílt al -
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kal mam Der ri dá val ta lál koz ni és esz mét cse rél ni. A be szél -
ge té sek fo lya mán oda adó an fi gyelt és se gí tõ vá la szo kat
adott mind a di á kok, mind kol lé gái kér dé se i re. Ta nár ként
kész sé ge sen ál doz ta ide jét hall ga tók ge ne rá ci ói szá má ra.

Ám leg in kább a kis dol gok ról is mer szik meg az em ber.
Ami kor 1986-ban csa lá dom mal együtt Pá rizs ban tar tóz -
kod tunk, Der ri da meg hí vott ben nün ket va cso rá ra a mint -
egy 30 ki lo mé ter re fek võ kert vá ro si há zuk ba. Ra gasz ko -
dott hoz zá, hogy ér tünk jöj jön a ho tel ba, és ami kor meg -
ér kez tünk hoz zá juk, kar ne vá li masz kok kal lep te meg

gyer me ke in ket. Haj na li ket tõ kor vissza vitt ben nün ket a
vá ros ba. Ké sõbb, ami kor a fi unk és a lá nyunk az õ mû ve -
i vel fog lal ko zó egye te mi esszé i ket ír ták, Der ri da le ve lek és
ké pes la pok út ján bá to rí tot ta õket, és szá mos mû vét is el -
küld te, sze mé lyes aján lás sal. Der ri da, aki oly ékes szó ló an
írt a ba rát ság aján dé ká ról, e csen des – a kü lön bö zõ sé ge -
ken át is hi dat ve rõ – gesz tu sok ál tal mu tat ta meg, mit je -
lent a de konst ruk ció a gya kor lat ban.

For dí tot ta: ifj. Cser há ti Sán dor

„Az író mû ve még nem ké szült el az zal, hogy meg ír ták és
ki nyom tat ták. A Ra fa el-kép sö tét szo bá ban vagy a 9.
szim fó nia kot tá ja olyan ház ban, ahol sen ki sem ért a mu -
zsi ká hoz: ha lott kincs. Az iro dal mi mû be is csak ak kor
köl tö zik élet, ha van, aki el tud ja ol vas ni” – ír ta egy kor Be -
ne dek Mar cell az Ol va sás mû vé sze te cí mû köny vé nek elõ -
sza vá ban.2 Meg annyi fél kész mû vet, ha lál ra ítélt kin cset
õriz nek a pol cok a köny ves bol tok ban és a dol go zó szo bák -
ban. A szer zõk, a ki adók és a tech ni ku sok, de még a
nyom da gé pek is meg tet ték a ma gu két. Az ol va só kon mú -
lik, hogy éle tet le hel je nek az al ko tá sok ba, és be fe jez zék
azo kat a to vább gon do lás sal, a kri ti kai ész re vé te lek kel
vagy akár a ki kap cso ló dást je len tõ ön fe ledt mû él ve zet tel.
A könyv, egy-egy írás mû él te tõ ele me az ol va sás. Ez tart ja
fris sen, ez te szi idõ sze rû vé és al kal maz ha tó vá a mon da ni -
va lót. Az ol va sás so rán a szö veg, a tex tus tá gabb össze -
füg gés be, szé le sebb va ló ság me zõ be, az az kon tex tus ba ke -
rül. Az ol va só ki mond va és ki mon dat la nul kér dé se ket fo -
gal maz meg és vá la szok ra vá gyik, asszo ci á ci ói tá mad nak
és kö vet kez te té se ket von le. Az in for má ci ók gyûj té se vagy
a szó ra ko zás ke re sé se köz ben újabb, ad dig is me ret len te -
rü le tek tá rul nak fel elõt te. Az ol va só a tu laj don éle té vel és
sor sá val, is me re te i vel és ér zel me i vel üt köz te ti és így ele ve -
ní ti meg a szö ve get. Be ne dek Mar cell sze rint „az ol va só
min dig ak tív sze re pet is ját szik a passzív mel lett. Ép pen
úgy, mint a zon go ris ta, aki a ma ga mu lat sá gá ra el ját szik
egy szo ná tát. Passzív sze re pe, hogy a szo ná tát hall ja; ak -

tív nem csak az, hogy a kot tát ol vas sa és a bil len tyû ket le -
üti, ha nem az az egész meg ér tõ és át ér zõ fo lya mat is, amit
a ze ne hal lá sa ki vált be lõ le. Ha sem mi ilyen ki vál ta ni va ló
nem vol na a lel ké ben, ak kor úgy hall gat ná a ze nét – akár
sa ját zon go rá zá sát is –, mint a fû ré sze lést.”3

Így vár a meg ele ve ní tõ be fe je zés re a Lu ther Ki adó leg -
fris sebb ta nul mány kö te te, az Ab lak nyi tás is. Ho gyan is le -
het ne tel je sen kész egy olyan mun ka, amely ugyan a Bib -
li á ból me rí ti a vég sõ igaz sá go kat, és kö vet ke ze tes ma rad
a ke resz tény hit val lás hoz, de még sem akar ki nyi lat koz ta -
tás jel le gû, le zárt ta ní tást ad ni? Mi ért vár nánk tö ké le tes -
sé get egy olyan mû tõl, amely nek al ko tói nem te kin tik ma -
gu kat té ved he tet len nek, el len ben ta ní tó ta nít vá nyok ként
kí sér le tet tesz nek ar ra, hogy tu dá su kat és ta pasz ta la ta i kat
a ke resz tény ön is me ret kér dé se i vel küz dõ, az egy ház ta ní -
tá sa iránt ér dek lõ dõ kor tár sa ik nak köz ve tít sék? Ezt az új
kö te tet is csak an nak ol va sá sa von hat ja éle tünk va ló ság -
me ze jé be. Az el kép ze lé se ink és a ta pasz ta la ta ink mér le gé -
re he lye zett tar ta lom csak így ta lál koz hat ak tu á lis kér dé -
se ink kel. A „mu tuum col loq vi um et cons o la tio frat rum”4

min den na pi gya kor lá sa egy idõ ben zár ja le és hoz za fel -
szín re az egyé ni és a kö zös sé gi prob lé má kat. A prak ti kum
mel lett új ra és új ra szük sé ges sé vá lik az el mé le ti tisz tá zás,
és a gyors utá na né zé sen túl igény tá mad az el mé lyült fel -
ké szü lés re. A gyü le ke ze ti szol gá lat nak, egy-egy kö zös sé gi

BÁCS KAI KÁ ROLY

Gyûjtsd a tu dást!
Kedv csi ná ló az Ab lak nyi tás cí mû kö tet1 ol va sá sá hoz

1 Ab lak nyi tás – Ke resz tény ön is me ret fa la kon be lül és kí vül. Szer k.: Sza -
bó La jos. Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2004.

2 Be ne dek Mar cell: Az ol va sás mû vé sze te – új, át dol go zott és bõ ví tett ki -
adás. Bu da pest, 1957. 7. o. (Elõ szó az 1922-es, Be ve ze tés az ol va sás mû -
vé sze té be cí mû ki adás hoz).

3 Be ne dek, i. m. 8. o.
4 „A test vé ri be szél ge tés és a test vé ri vi gasz ta lás.” (Lu ther a hir de tett

ige, a ke reszt ség, az ol tá ri szent ség és a kul csok ha tal ma mel lett ezt is az
evan gé li um szol gá la tá nak tart ja). D. Mar tin Lu ther: Ar ti kel ch rist li cher
Leh re (Ar ti cu li Sm al cal di ci), Pars. III. Art. IV. De Evan ge lio, in: Die Sym bo -
lis c hen Bü cher der evan gelisch-lu the ris c hen Kirche. Ber tel smann,
Gütersloh, 1928. 319. o. Ford.: D. Dr. Prõh le Ká roly, in: Lu ther Már ton
négy hit val lá sa. A MEE Saj tó osz tá lya, Bu da pest, 1983., 299. o.



al ka lom nak, kon fe ren ci á nak vagy bib lia órá nak, a sür ge -
tõ en idõ sze rû és új uta kat für ké szõ fel nõttka teké zis nek, a
vi gasz ta ló lel ki pász to ri be szél ge té sek nek, va la mint a
mind eze ket meg elõ zõ és kí sé rõ sze mé lyes tá jé ko zó dás nak
táp lá ló és fris sí tõ for rás ra van szük sé ge. Olyan prog ra -
mok ra, ame lyek a jé zu si ha son lat ban sze rep lõ gaz da mód -
já ra egy szer re hoz nak elõ ót és újat a szel le mi élés tár ból
(Mt 13,52). Az ál lan dó men tá lis ké szen lét konk rét, kéz zel -
fog ha tó se gít sé get igé nyel. Az egy há zi, gyü le ke ze ti éle tet
be lül rõl is me rõk nek és az ah hoz kí vül rõl, csu pán al kal -
man ként kö ze le dõk nek egy aránt tám pon tok kel le nek. Mi
vonz za az em be re ket az egy ház hoz? Az in ter ne tes hon la -
po kon és a más mé dia meg je le né se ken túl mi lyen jel lem zõ
ké pet, „Leit bild”-et5 tu dunk mu tat ni ön ma gunk ról?
Egyes, ed dig csu pán hal lo más ból is mert te rü le te ken mit
mond junk az eti kai fe le lõs ség kér dé sé ben tá jé koz ta tást
vá rók nak? A bá to rí tó sza va kon és az imád ság csend jén
túl mi vel se gít sük az élet tõl bú csú zót, a gyász ban és a
ma gány ban vi gasz ra szo ru lót? Ho gyan iga zod junk el a li -
tur gia, a ke resz tény jel ké pek és az ün ne pek vi lá gá ban?
Mi nek alap ján be szél jünk az egy há zak elõtt meg nyí ló új
mû kö dé si te rü le tek rõl, köz ok ta tá si in téz mé nye ink rõl, az
is ko lák lel ki ar cu la tá ról? Ho gyan kö ze lít sünk evan gé li kus
ke resz tény hi tünk alap ja i hoz úgy, hogy a teo ló gi át nem ál -
lít juk szem be a ter mé szet tu do má nyok kal, és nem mon -
dunk le a pár be széd rõl az egyéb val lá sok kal sem? Mi ként
re a gál junk egyes gyü le ke ze ti kis cso por tok nak a lel ki gya -
kor la tok és a mé lyebb ke resz tény spi ri tu a li tás irán ti fo ko -
zott igé nyé re? 

A ta nul mány kö tet töb bek kö zött ezek re a té mák ra nyit
ab la kot – ese ten ként ta lán túl szé les re is tár ja azt. Rö vi -
deb ben és tö mö reb ben meg fo gal ma zott gon do la tok kö zött
ké nyel me seb ben iga zod na el az ol va só. A gyûj te mé nyes
jel leg bõl adó dó egye net len sé gek és a sti lisz ti kai sok szí nû -
ség mi att ne héz át han go lód ni egyik ta nul mány ról a má -
sik ra. Nem kény sze rü lünk azon ban ar ra, hogy köz vet le nül
a bio e ti ka vagy a mo le ku lá ris me di ci na kér dé sei után az
úr va cso rá val vagy a fel sza ba dí tás teo ló gi á val fog lal koz -
zunk. A könyv ol va sá sát le het az ele jén, a kö ze pén, sõt
még a vé gén is kez de ni, at tól füg gõ en, hogy mely té ma
vagy té ma kör kel ti fel ér dek lõ dé sün ket és kí nál vá la szo kat
a szá munk ra. Az új sze rû teo ló gi ai nyel ven meg írt ta nul -
má nyok hang vé te le a meg szo kot tól el té rõ ta nu lá si és ta ní -
tá si me to di kát fel té te lez. A szer zõ ket nem ér he ti az a vád,
hogy rab jai a szak mai ru tin nak: át lag élet ko ruk alat ta ma -
rad a negy ven év nek, a leg több jük hit tu do má nyi egye te -
münk dok to ran du sza. Kö zé jük tar to zott a kö tet egyik ter -
ve zõ je, az idõ köz ben tra gi kus kö rül mé nyek kö zött el hunyt
An dor ka Esz ter. Az õ el nem ké szült ta nul má nyá val sze gé -
nyebb lett a gyûj te mény, az a tö rek vé se azon ban, hogy a
temp lom fa la in kí vül le võk höz el jut tas suk az evan gé li u -
mot, és kö zel vi gyük hoz zá juk az egy ház ta ní tá sát, az
egész kö tet ars po e ti cá já vá lett. En nek a cél nak az ér de ké -

ben in ter ak tív, az az a köl csö nös ha tás ra épü lõ mun ka
szü le tett. Nem né ma és csak a szak ér tõk ál tal ki be tûz he -
tõ, ha nem az ér dek lõ dõ ol va só val, a kér de zõ át lag em ber -
rel együtt meg szó la ló, kor sze rû, de nem kor hoz kö tött se -
géd anya got ve he tünk kéz be. 

Az Ab lak nyi tás szer kesz té se so rán a kü lön bö zõ fel nõtt
gyü le ke ze ti fó ru mo kon és lel kész-össze jö ve te le ken leg -
gyak rab ban el hang zó kér dé sek ke rül tek elõ tér be. Ha nem
is az zal a mo nu men ta li tás sal és is ko lás rend sze res ség gel,
mint a nagy test vér, az ezer ol da las né met Evan gé li kus fel -
nõtt ka te chiz mus6, de a sze ré nyebb le he tõ sé gek el le né re
ugyan olyan igé nyes ség gel állt elõ ez a kor társ, ma gyar
nyel vû evan gé li kus fel nõtt ká té. A hit kö zöl he tõ sé gé bõl ki -
in dul va öt fe je zet ben igyek szik a mo dern vi lág ban élõ ol -
va sót meg is mer tet ni a ke resz tény ség alap ja i val. Az el sõ
rész ben sze rep lõ ta nul má nyok cí me: A Bib lia és mi, A ke -
reszt ség, Úr va cso ra, Hit val lás és mo dern élet.7 A té ma kört
be ve ze tõ fel ve tés mind annyi un ké le het: „Va jon a mai
nem ze dék ho gyan fog lal ko zik a szá má ra szük sé ges teo ló -
gi ai kér dé sek kel a min den na pi élet ben? Le het, hogy a ré -
gi ek mód sze rét ma már egy re ke ve seb ben vál lal ják, de az
ta gad ha tat lan, hogy a ma élõ ge ne rá ció szá má ra is nél kü -
löz he tet le nek az ele mi teo ló gi ai is me re tek a hit gya kor lá -
sá hoz. Ér de mes át gon dol ni egy kis sé »más kép pen« a ré gi
ta ní tást mo dern meg kö ze lí tés ben.”8 A má so dik rész a ke -
resz tény ön is me ret te rü le té re ve zet. Té mái: Jé zus Krisz tus
ma, a ke resz tény spi ri tu a li tás, a gyó nás és a lel ki gon do zói
be szél ge tés, a vi gasz ta lás szol gá la ta, az egy ház tag ság és
az egy há zi is ko la. Az út mu ta tás itt sem ma rad el: „A temp -
lo mi pad tár sak ta nít ják egy mást élet tör té ne te ik kel és val lo -
má sa ik kal. De eh hez is szük sé ges az egy re tisz tu ló ön is me -
ret és az alá za tos élet szem lé let, hogy egy re pon to sab ban
lás suk, kik is va gyunk va ló já ban.”9 A har ma dik rész a ke -
resz tény ün ne pe ket mu tat ja be a mo dern vi lág ban. Szól a
ke resz tény szim bó lu mok ról, a li tur gi á ról, a gyü le ke zet ben
együtt élõ és az is ten tisz te le te ken együtt ün nep lõ nem ze dé -
kek rõl. El iga zí tást ka punk a sok szor ide gen nek tû nõ szer -
tar tá sok lé nye gét il le tõ en, és se gít sé get ah hoz, hogy az is -
ten tisz te let mai szer ke ze tét job ban meg is mer jük. A ne gye -
dik és az ötö dik rész ar ra vá la szol, ho gyan él jünk ma ke -
resz tény ként, szün te len pár be széd ben kör nye ze tünk kel. A
mot tó itt is fi gye lem re mél tó: „Az eti kus ma ga tar tás hi á -
nya ma sok szor je lent ke zik az egy há za kon be lül és kí vül
egy aránt. Fáj dal mas ké pek so ka sá ga van elõt tünk, ha ar ra
az el dur vult és fé kez he tet len né vált élet for má ra gon do -
lunk, ami vel nap mint nap ta lál ko zunk ma Ma gyar or szá -
gon. Ki ne lát ná azt, hogy az el na gyolt vagy el ha nya golt
eti kai ne ve lés és ok ta tás ered mé nye na gyon ve szé lyes az
együtt élés min den for má ja szá má ra? A kö zös sé gek éle te
ve szély ben van, az in di vi du a li zá ló dás alap ja i ban ha tá roz -
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5 Jel lem zõ vo nás, sa já tos ság, is mer te tõ jel, esz mény kép.

6 Evan gelis cher Er wach se nen Ka te chis mus
7 Ab lak nyi tás, 7. o.
8 Ab lak nyi tás, 31. o.
9 Ab lak nyi tás, 93. o.



za meg éle tünk sok te rü le tét. Oda for dul ni, fel vál lal ni és új -
ra fel fe dez ni a szo li da ri tást az em be rek kel és a te rem tett
vi lág éle té vel ki ke rül he tet len ak tu a li tás a ke resz tény eti ka
szá má ra.”10 A ter mé sze ti kör nye zet rõl, a ter mé szet tu do -
má nyok ról, a mai teo ló gi ai irány za tok ról és a más val lá -
sok ról, va la mint az egy há zi ér tel mi ség sze re pé rõl ol vas va
ar ra a ta pasz ta lat ra ju tunk, hogy „a hit fej lõ dé sét és a teo -
ló gi ai gon dol ko dást nem aka dá lyoz za kör nye ze tünk meg -
is me ré se és az irán ta ér zett fe le lõs ség, ha nem in kább ser -
ken ti.”11 A tíz-ti zen öt ol da las ta nul má nyo kat kö ve tõ szó -
ma gya rá zat, a fel dol go zást se gí tõ kér dé sek, táb lá za tok és
ké pek, va la mint a to vább ve ze tõ iro da lom je len tõ sen meg -
könnyí tik a könyv hasz ná la tát, az ön kép zést, de az
anyag gal va ló öt let sze rû fog lal ko zást is.

Ha az „ab lak nyi tás” so rán nem is hull min den té má ra
egy for mán vi lá gos ság, ha bi zo nyos te rü le tek ho mály ban

ma rad nak is, e könyv se gít sé gé vel min den kép pen töb bet
tu dunk meg a hi tünk rõl. Az össze ál lí tás so rán a szer zõk
és a szer kesz tõ táv la tok ban gon dol ko dó, ta nu ló gyü le ke -
ze tet és lel kész kol lé gá kat lát tak ma guk elõtt. Olyan ta nít -
vá nyo kat, akik nek elõ dei más fél év ti zed del Mo hács után
az el sõ Ma gyar or szá gon nyom ta tott ma gyar nyel vû
könyv höz, a Syl ves ter Já nos-fé le Új szö vet ség hez hoz zá jut -
va, ko mo lyan vet ték a for dí tó biz ta tá sát: ”Gyûjtsd a tu -
dást, mert lá tod, pusz tul min den e föl dön / És csak a szel -
le mi kincs él he ti túl a ha lált.”12 A könyv nyom ta tás hõs ko -
rá ban óri á si ér ték volt egy-egy ki ad vány. Ma jó sze ri vel fel
sem fi gye lünk az új don sá gok ra. A tar ka kí ná lat el fe led tet -
te vol na ve lünk, hogy egy-egy könyv el ké szül te nem csu -
pán a szer zõn, a ki adón és a nyom dán, de a min den ko ri
ol va són is mú lik?
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10 Ab lak nyi tás, 265. o.
11 Ab lak nyi tás, 355. o.

12 Syl ves ter Já nos buz dí tó ver se ta nít vá nyá hoz (né hai szar vas-új temp lo -
mi kán tor ta ní tó nagy apám ha gya té ká ból).
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BÖJT 1. VA SÁR NAP JA (INVOCAVIT)
• Zak 3,1–7

Kor tör té ne ti hát tér

Za ka ri ás pró fé ta köny ve a fog ság ból ha za ér ke zõk és az
ott hon ma ra dot tak kö zöt ti fe szült hely zet ben ke let ke zett.
A fog ság ba hur colt ve ze tõi ré teg (ne me sek, tu dó sok, mes -
ter em be rek) több cso port ban ér ke zett vissza ha zá já ba. A
ha za té rést az tet te le he tõ vé, hogy Cí rus hó dí tá sai so rán
meg dön töt te Na bu kad necc ar bi ro dal mát, és ér vé nye sí te ni
tud ta azt a ren de le tét, amely sze rint a ki te le pí tet tek
vissza tér het nek ha zá juk ba. En nek kö vet kez té ben tér he tett
ha za a nép fog ság ba hur colt ré sze, mely ha za té rés több
hul lám ban tör tént. Az el sõ cso por tot va ló szí nû leg Sés -
bacc ar, a fog ság ba hur colt Jó já kin ki rály fia ve zet te, a má -
so di kat pe dig Ze rub b á bel Kr. e. 530 kö rül.

A ha za té rõk nek szá mos prob lé má val kel lett meg küz de -
ni ük, töb bek kö zött a szom szé dos né pek el len szen vé vel,
va la mint az ott hon ma ra dot tak el len ál lá sá val. A temp lom
he lyett ide ig le nes ol tárt épí tet tek, me lyen meg in dult az
égõ ál do zat be mu ta tá sa, de a temp lom épí tés ügye egy re
csak hú zó dott. Eb ben a szi tu á ci ó ban szó lal meg Hag ge us
pró fé ta, aki hez azu tán Za ka ri ás is csat la ko zik, és te szi
szó vá a temp lom hi á nyát. Ar ról be szél, hogy a sze gény -
ség, a rossz ter més, a há bo rúk és az éh ín ség nem okai, ha -
nem kö vet kez mé nyei a temp lom hi á nyá nak. Eh hez csat la -
ko zik Za ka ri ás pró fé ta is, mely nek ered mé nye kép pen vi -
szony lag gyor san meg épül a temp lom.

Za ka ri ás pró fé ta köny ve a 12 ki s pró fé tai könyv egyi ke.
Két nagy rész re szok ták bon ta ni. Az el sõ rész, amely az 1.
fe je zet tõl a 8. fe je ze tig tart, tu laj don kép pen 8 ví zi ót tar tal -
maz. Ezt a 8 lá to mást az el sõ és az utol só ke ret be fog lal -
ja, a köz tük lé võ hat pe dig pá ron ként kap cso ló dik össze –
be mu tat va a lel ki meg úju lás fá zi sa it. A má so dik na gyobb
egy ség, mely a 9. fe je zet tõl a 14-ig tart, nem áll össze füg -
gés ben az el sõ vel. Alap igénk az el sõ rész ne gye dik lá to má -
sa, mely nek sze rep lõi JHVH, Jó sua fõ pap, az Úr an gya la, a
Sá tán és az ott ál lók.

Exe gé zis

Va ló já ban olyan ez a tex tus, mint ha egy bí ró sá gi tár gya -
lást írna le. A fur csa mind össze az le het szá munk ra, hogy
ma ga a bí ró az, aki vé dõ ként je le nik meg eb ben a hely zet -
ben. A bí ró, aki elõtt le ját szó dik ez az egész szi tu á ció,
meg vé di a vád lot tat, el ma rasz tal ja a Sá tánt, mi több, íté -
le tet mond fe let te, és fel men ti az elõt te ál ló Jó su át. Meg pa -
ran csol ja, hogy a „pisz kos” ru hát ve gyék le ró la, és öl töz -
tes sék fel hó fe hér be, szim bo li ku san tisz tá nak fo gad ja el a
vád lot tat.

A har ma dik fe je zet iro dal mi egy sé get ké pez. Tex tu sunk -
ban foly ta tód nak az éj sza kai lá to má sok, je len lá to más a
vá ros szak rá lis ve ze té sé re irá nyít ja a fi gyel met.

1. v. Bi zony ta lan a mon dat ala nya: nem tud juk, hogy
JHVH vagy JHVH an gya la az, aki szól. Az min den eset re bi -
zo nyos, hogy Jó sua, aki vád lott eb ben a szi tu á ci ó ban, fõ -
pap ként je le nik meg elõt tünk. A lá to más az is te ni ta nács -
ko zás ké pé vel in dul, mely az Ószö vet ség ben több hely rõl
is me rõs szá munk ra (1Kir 22,19–22; Jób 1,6–12; 2,1–6).
JHVH an gya la bí ró ként je le nik meg, Jó sua a vád lott, a Sá -
tán pe dig a vád ló. Idõ vel ki ala kult az az el kép ze lés, hogy
az is ten fi ak kö zött (Zsolt 29,1) a Sá tán az, aki az em be re -
ket fi gye li, hi bá i kat nyil ván va ló vá te szi, és vá dol ja õket.
1Krón 21,1-ben a Sá tán már olyas va la ki ként je le nik meg,
aki az em bert bûn re vi szi. Nyil ván va ló an Jó su á nál va la mi
meg ve ten dõt ál la pí tott meg – nem tud juk pon to san, mit –,
és azt akar ja el ér ni, hogy Is ten el ves se õt.

2. v. JHVH an gya la meg álljt pa ran csol a Sá tán nak. Nem
azért, mert Jó sua bûn te len, ha nem azért, mert JHVH ki vá -
lasz tot ta Je ru zsá le met, és Jó su át esz köz ként kí ván ja fel -
hasz nál ni, mi u tán meg men tet te õt a fog ság ka taszt ró fá já -
ból. Er re vo nat ko zik „a tûz bõl ki ra ga dott üsz kös fa da rab”
for mu la (vö. Ám 4,11).

3. v. Jó sua tény le ge sen „pisz kos ru hát” vi sel, amely a
bûnt szim bo li zál ja. Min den bi zonnyal nem sze mé lyes vé -
tek re kell gon dol nunk, in kább a nép bû né re, ame lyet
2Móz 28,38 sze rint is a fõ pap nak kell hor doz nia. Amíg
az nem vé te tik el tõ le, fel ada ta it nem ké pes ha té ko nyan
el lát ni.
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4. v. JHVH an gya lá nak telj ha tal ma van ar ra, hogy el ve -
gye a bûnt, és en nek ta nú bi zony sá ga ként a pisz kos ru hát
dí szes ru há val vált sa fel.

5–7. v. A sü veg je len eset ben a fe je del mi-ki rá lyi fej díszt
je len ti (Ézs 62,3). Az an gyal ez ál tal Jó sua fõ pap kö ré ki rá -
lyi erõ te ret von. Eh hez kap cso ló dik az a kö ve tel mény, amit
a 7. vers ben ol va sunk, hogy Jó sua Is ten út ján jár jon,
amely egy ki rály mû kö dé sé nek leg fõbb mér té ke (1Kir2,3;
3,14; 11,38). JHVH ren del ke zé se i nek a be tar tá sa (3,7) a
pa ran cso la tok, dön té sek és in tel mek ko mo lyan vé te lét je -
len ti, amit 1Kir 2,3 a ki rály ra vo nat koz tat. A ház (temp -
lom) irá nyí tá sa és az ud var fel ügye le te a ki rály ság ide jén
a ki rá lyok fel ada ta volt. A fõ pap azt az ígé re tet kap ja,
hogy részt ve het az is te ni ta nács ko zás ban, ami ed dig a
pró fé ták ki zá ró la gos jo ga volt (Jer 23,18.22; Ám 3,7; Ézs
6,1; Kir 22,19). Jó sua ez ál tal a pró fé tai te kin tély rang já ra
emel ke dik.

Az ige hir de tés fe lé

Si mul ius tus et pec cator – pisz kos ru há ból fe hér ru ha. A
böj ti idõ egyik leg meg ha tá ro zóbb ké pe le het ez, mely rõl
tex tu sunk be szél. Az ön vizs gá lat, mely re az idõ szak,
amely ben élünk, kü lö nö sen is in dít, ezt a ké pet mu tat ja
ró lunk. A pisz kos ru ha ké pe kü lö nös kép pen is ak tu á lis
ilyen kor. Bár mennyi re is vi gyá zunk, pró bál juk meg õriz ni
tisz ta sá gun kat, ez zel kell szem be sül nünk. Az Is ten elé áll -
va nem ál la pít ha tunk meg mást, mint gyar ló em be ri mi -
vol tun kat, „el hasz nált” éle tün ket. De mind ezek el le né re
ott van a má sik pó lus is, a fe hér ru ha ké pe.

Nem be szél he tünk csak az egyik rõl vagy csak a má sik -
ról, mind ket tõ rõl be szél nünk kell. A pisz kos ru ha, mely re
mind un ta lan rá vi lá gít az Is ten tör vé nye, és a fe hér ru ha,
mely Krisz tus evan gé li u má nak a fé nyé ben lesz lát ha tó
mind annyi unk szá má ra. A vád ló, a Sá tán, aki nek örök fel -
ada ta, hogy el ke se rít sen, ment he tet len nek mu tas sa szá -
munk ra éle tün ket, le gyõ ze tett. A bí ró le in ti tex tu sunk ban,
mely nem mást je lent szá munk ra, mint ha tal má nak vé -
ges sé gét.

A Sá tán bûn re csá bít, hogy azu tán vád ló ként lép hes sen
fel ve lünk szem ben, de Is ten még sem en ge di, hogy ezt a
ké tes játsz mát ûz hes se ve lünk. Az ol tár elõt ti lek ci ó ból
tud hat juk, hogy Jé zus át lát ja a Kí sér tõ csa la fin ta já té ka it,
és sze lí den, de ha tá ro zot tan el len áll ne ki. Azt is tud juk
azon ban, hogy mi sok szor esünk a Kí sér tõ csap dá já ba,
nem lát juk át szán dé kát, és gyak ran el bu kunk.

A böj ti idõ szak nak egyik fon tos fel ada ta, hogy szem be -
néz zünk bu ká sa ink kal, em be ri gyen ge sé günk kel, tel jes
mély ség ben át lás suk, hogy ön ma gunk tól nem tu dunk a Kí -
sér tõ nek el len áll ni. Mél tán és jo go san vá dol min ket az Is -
ten elõtt. Azon ban a böj ti idõ szak ban is hang zik fe lénk az
evan gé li um: a leg fõbb Bí ró mél tat lan vol tunk el le né re el né -
mít ja a vád ló hang ját, nem te kint bû ne ink re, ha nem ke -
gyel mé bõl kö nyö rül raj tunk. Fe hér ru hát ad ne künk, amely

a meg tisz tu lást, az új ra kez dést szim bo li zál ja. Nem pusz tán
meg tisz tít, ha nem fel ada tot bíz ránk, aho gyan Jó su ára is:
járj az én uta mon és tel je sítsd azt, amit rád bíz tam. 

Eszünk be jut hat Jé zus több gyó gyí tá sa is, ami kor a kö -
vet ke zõ sza vak kal bo csá tot ta el a meg gyó gyí tot ta kat:
menj el, és töb bé ne vét kezz!

Ezen a va sár na pon hall juk a vád ló sza va kat, lát juk be -
szennye zett éle tün ket, ma ka csul vissza té rõ bû ne in ket.
Hall juk azon ban Is ten fel men tõ sza vát is, mellyel meg
akar ja tisz tí ta ni szí vün ket, egész va lón kat. Ne künk is azt
mond ja: „Menj el, és töb bé ne vét kezz! Fel ada tot bíz tam
rád, me lyet meg tisz tult éle ted del, tõ lem ka pott fe hér ru -
hád ban tel je sí te ni tudsz.”

Egy le het sé ges váz lat

1. Te kint sünk ma gunk ra! Be szennye zõ dött a ru hánk.
2. Vád lott ként az Is ten elõtt ál lunk.
3. Hang zik a fel men tõ íté let: tisz ta ru hát ka punk.
4. Az új ru há val együtt fel ada tot is ka punk.

Csor ba Já nos

Tallózó

„A »dor gál jon meg té ged az Úr…« ki fe je zés elõ for dul az
ÚSZ-ben is: Júd 9. v., de a »Mó zes menny be me ne te le« c.
ké sei irat köz ve tí té sé vel.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az egész hely nek iga zi ér tel me ak kor áll elõt tünk, ha
Krisz tus ról szó ló bi zony ság té tel nek vesszük. A fõ pap és a
Mes si ás ki rály egy sze mély. Ma gá ra ve szi né pe bû ne it, el -
hor doz za éret tünk a vá dat és az íté le tet. A szen ve dés és a
ha lál tü zé bõl fel tá ma dá sa ál tal új élet gyö ke re és ága lesz,
az a szent vesszõ szál, a ti tok za tos tõ ke.” (Ra vasz Lász ló:
Az Ó/Új szö vet ség ma gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„[…] a bûn bo csá na tot al kal maz zuk bát ran ma gunk ra,
az zal az el kö te le zett ség gel – es sék er rõl is szó –, hogy ez -
után meg bí zá sunk hoz mél tó mó don az Úr út ja in kell jár -
nunk.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál -
vin Ki adó)

„Ami kor az egy ház szé ná ja rosszul áll, mi lyen gyor sak
az em be rek ar ra, hogy rá mu tas sa nak, hogy a ve ze tõk éle -
te sem min dig pél da mu ta tó! Még hogy õve le dol goz zunk
együtt? – hang zik a fel há bo ro dott ki fo gás. Mi ért nem te szi
rend be elõ ször a ma ga há za tá ját? Ak kor majd szí ve sen
dol go zunk az õ ve ze té se mel lett…” (Cor ne lis van der Wa -
al: Ku tas sá tok az Írá so kat! Irány tû Ki adó)

„Jó sua nem vé di ma gát. Hall gat és pi rul. El is me ri, hogy
be szennyez te a ru há ját. Nem ma gya ráz ko dik. A bûn bá nó
em ber = csen des em ber.” (Ab lon czy Dá ni el: „Hogy több
fény le gyen!” Za ka ri ás pró fé ta köny vé nek gya kor la ti ma -
gya rá za ta. Kál vin Ki adó)

„Fõ pap, […] vál lal ja né pét Is ten elõtt és ezért tud ja kép -
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vi sel ni Is tent né pe elõtt. […] A sor rend sem mel lé kes, elõ -
ször vedd ma gad ra má sok min den bû nét és nyo mo rú sá -
gát, azo no sítsd ma ga dat azok kal, és állj Is ten elé és kö -
nyö rögj fel ol dá sért. […]

Itt te hát nem  csak egy tá vo li ószö vet sé gi fi gu rá ról van
szó, nézz mé lyebb re. Nem csak köz vet le nül és ki zá ró lag Jé -
zus ról van szó In vo ca vit va sár nap ján, az egyet len iga zi fõ -
pap ról, ha nem ki csit ró lad is és ró lam is. […] Krisz tus ról
nem le het be szél ni úgy, hogy ne szól nánk ön ma gunk ról,
és ál dott az Is ten, ma gunk ra nem néz he tünk már Nél kü le.
[…] Ki az, aki más hely zet ben tud hat ná ma gát In vo ca vit
va sár nap ján, mint ez a ré gi Jó zsua két és fél ezer év vel ez -
elõtt, mint Jé zus!?” (Ba li kó Zol tán: Is ten is ko lá já ban. Lu -
ther Ró zsa Ala pít vány)

Illusztráció

(A ter mé szet fe let ti rõl szó ló lá to más ban Jó sua fõ pap, az
ószö vet sé gi köz ben já ró tel je sen passzív. Nincs sza va. An -
nál szebb az an gya lé: „Hát nem tûz bõl ki ra ga dott üsz kös
fa da rab ez?”)

GON DO LA TOK
„Há lát adok ne ked, Uram, ami ért hosszabb ra nyúj tot tad
éle te met, mint a leg több kor tár sa mét. Mi e lõtt be csuk nád a
köny vet, en gedd meg, hogy elõbb el ol vas sam még mind -
azt, amit ez ide ig nem tud tam el ol vas ni.

Pusz ta ság nak lá tom ed di gi éle te met, mert nem is mer te -
lek té ged elég gé. Add, hogy ez a pusz ta ság ki zöl dül jön és
ki vi rá goz zék, ha éle tem re rá is bo rult az õsz…”

(Ale xis Car rel, No bel-dí jas or vos imá já ból)

„A ter mé szet fe let ti… cso dá la to sabb, mint a cso da… a ter -
mé szet fe let ti sok kal na gyobb »mél tó sá got« ad az em ber -
nek, sok kal in kább lé nye ge fö lé eme li, mi vel tel je sen össze -
mér he tet len ez zel… a ter mé szet fe let tit nem le het egye dül
az in gye nes ség je gyé vel de fi ni ál ni; még is vég te le nül in -
kább in gye nes, mint bár mi más jó té te mény le het ne…”

(Henry de Lu bac: A ter mé szet fe let ti)

„Szo mo rú an kö szön töm azt az em bert, aki le het tem vol na.”
(Ni ko la us Le nau, ma gyar or szá gi szü le té sû né met köl tõ

a ha lá los ágyán)

TÖR TÉ NET 
(Is ten elõtt)
…Mint hogy a pap még min dig nem je lent meg, kö te les sé -
gem nek érez tem, hogy ki fe jez zem sze ren csét len ba rá tom -
nak saj ná la to mat a ké sés mi att, mely eset leg meg foszt ja
õt at tól a vigasz ta lás tól, me lyet az Egy ház tar to gat a hal -
dok lók nak. Úgy lát szott, mint ha nem hal la ná sza va i mat.
De né hány pil la nat tal ké sõbb ke zét rá tet te az enyém re,
míg te kin te te tisz tán je lez te, ha jol jak kö ze lebb hoz zá. Ek -
kor ért he tõ en, jól le het vég te len las san eze ket a sza va kat

ej tet te ki, me lye ket tu dom, hogy pon to san adok vissza:
„Mit szá mít ez? Min den ke gye lem.”

Azt hi szem, utá na rög tön meg halt.
(Ge or ges Ber na nos: Egy fa lu si plé bá nos nap ló ja

– a plé bá nos ha lá la)

VERS
Pi linsz ky Já nos: 1970. de cem ber 22.

Rü hes ebek, vér zünk a pár nán.
Gyö nyö rû ek va gyunk.
Azu tán csak ügyet le nek
és hal ha tat la nok.

BÖJT 2. VA SÁR NAP JA (REMINISCERE)
• Ézs 50,4–10 

Be ve ze tõ

Az egy há zi esz ten dõ ószö vet sé gi tex tu sa i hoz re mek se -
gít sé get kap tunk „Az Ószö vet ség a szó szé ken” elõ ké szí tõ
fü zet ben. Így a tex tus exe gé zi sé tõl el te kin tek. Csak any  -
nyit jegy zek meg, hogy igénk De u te ro-Ézsa i ás egyik rit -
káb ban elõ ke rü lõ, de igen lé nye ges ré sze. Az Ebed Jah ve-
éne kek so rá ban az egyik leg töb bet vi ta tott sza kasz,
amely iga zá ból a 9. vers sel ér vé get. A 10. és 11. vers in -
kább az 51. fe je zet tel mu tat egy sé get. Még is a tex tus nak
eb ben a for má já ban a 10. vers mint egy elõ re vi szi és biz -
tat ja az ol va sót, hogy Is ten be ves se bi zo dal mát. Ez az Is -
ten ben va ló bi za ko dás süt át az egész sza ka szon, és eb -
ben az Is ten be ve tett hit ben sze ret ne erõ sí te ni ben nün ket
is a szer zõ. 

Ige hir de té si váz lat

„A fi lo zó fus Karl Jas pers egy szer azt mond ta: »A vi lág ban
az szá mít son ke resz tyén nek, aki an nak tart ja ma gát.« Ez
két ség te le nül szim pa ti ku san hang zik, de saj nos ál okos ko -
dás. Ha ugyan is ezt az el vet át akar nánk vin ni más te rü -
le tek re, ak kor pél dá ul ezt kel le ne mon da nunk: ze nész nek
az szá mít son, aki an nak tart ja ma gát. Nem kell töb bé az -
zal fog lal koz nia, hogy meg ta nul jon kot tát ol vas ni, vagy
va la mi lyen hang sze ren ját sza ni, elég, ha ze nész nek tart ja
ma gát. Avagy: fi lo zó fus az, aki an nak tart ja ma gát. Mi ért
kel le ne Pla tónt vagy Arisz to te lészt ol vas nia, és be ha tó an
fog lal koz nia ve lük? Hi szen elég, ha an nak tart ja ma gát…

Mit je lent ke resz tény nek len ni, és ki a ke resz tény, ezt
nem én dön töm el, sem va la ki más em ber, még az egy ház
sem(!), ha nem egye dül Krisz tus. Ki cso da te hát a ke resz -
tény, és kit kell an nak tar ta nunk? A vá laszt a Bib li á ban
ta lál juk meg…” – ír ja Kla us Do ug lass Meg ala po zott hit cí -
mû köny vé ben. És bár tu dom, hogy alap igénk ószö vet sé -
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gi sza kasz, még is eb ben a tex tus ban úgy ér zem, ben ne rej -
lik a vá lasz a ta nít vány ság lé nye gé re néz ve. 

Meg tud juk a sza kasz ból ugyan is, hogy a ta nít ványt az
Úr ta nít ja meg be szél ni.

Nem ar ról van szó, hogy va la mi kü lön le ges ké pes ség gel
ru ház na fel Is ten, ami kor ta nít vá nyai le szünk. Hogy mind -
annyi an Arany szá jú Já nos mód já ra va la mi kü lö nös re to ri -
kai ké pes sé get kap nánk. Sõt még csak ar ról sincs szó, hogy
ta nít vány ként min dig tud nánk, mi kor mit kell mon da -
nunk. Il lú zió len ne azt gon dol ni, hogy mi min den hely zet -
ben tud juk az ép pen meg fe le lõ, he lyes vá laszt. Is ten kü lö -
nös ke gyel me az, ami kor egy-egy al ka lom mal a meg fe le lõ
sza va kat tud juk mon da ni. A ta nít vány alá za tá hoz tar to zik,
hogy ne mes ter ked jék a tö ké le tes em ber ké pé nek ki ala kí tá -
sán má sok ban ön ma gá val kap cso lat ban. (Er re tud juk jól,
hogy mi lyen ki fi no mult mód sze re ink van nak.)

De ar ról igen is szó van, hogy Is ten meg ta nít ben nün ket,
ta nít vá nya it a tisz ta be széd re és a vi gasz ta ló szó ra. És ér -
de kes az is, hogy az igé ben csak ezt az egy mon da tot ol -
vas suk: Hogy tud jam hir det ni igé jét az el fá rad tak nak.
Nem ez a leg fon to sabb? Nem ez len ne a mi fel ada tunk is
ige hir de tõ ként? Va jon mennyi erõt me rí te nek sza va ink ból
gyü le ke ze te ink tag jai? Va jon nem töb bet szó lunk-e va la mi
egé szen más ról, va la mi má sod la gos ról, ahe lyett, hogy a
vi gasz ta lás igé jét szól nánk? Rá adá sul azok fe lé az em be -
rek fe lé mond juk ezt, akik ta lán be le fá rad tak a sok be széd
hall ga tá sá ba. Az af fé le szó no kok hall ga tá sá ba, akik csak
be szél ni tud nak, de mon da ni nem mon da nak sem mit. 

Az Úr ta nít vá nya olyan em ber, aki nem csak „be szél ni
tud”, de mon da ni va ló ja is van. Van üze ne te az el fá rad tak
szá má ra. Ez az üze net pe dig így szól igénk utol só mon da -
tá ban: Aki sö tét ség ben jár, és nem ra gyog rá fény, bíz zon
az Úr ne vé ben, és tá masz kod jon Is te né re!

Ez a má si kat biz ta tó, jó szó hi ány zik sok szor ige hir de -
té se ink bõl, és ami még szo mo rúbb, test vé ri be szél ge té se -
ink bõl is. Ahe lyett, hogy biz tat nánk, in kább el szo mo rí -
tunk. Ahe lyett, hogy bá to rí ta nánk, in kább to vább fo koz -
zuk a ke se rû sé get. 

Per sze csak az a ta nít vány tud bá to rí ta ni, aki ma ga is
tud bíz ni Is ten új erõt adó ke gyel mé ben. Csak az a ta nít -
vány tud ja mon da ni Is ten nek ezt az igé jét, akit Is ten ta ní -
tott meg be szél ni. Aki ma ga is át él te, hogy Is ten ben bíz va
nincs re mény te len hely zet. Is ten re fi gyel ve még a nyo -
masz tó sö tét bõl is van ki út. 

Ép pen ezért fon tos igénk má so dik üze ne te ként az, hogy
a ta nít vány nak meg kell ta nul nia hall gat ni is.

Azt mond ják, azért van két fü lünk és csak egy szánk,
hogy töb bet hall gas sunk és ke ve seb bet be szél jünk. Ez a
ta nít vány ra is jel lem zõ kell, hogy le gyen. Hi szen az a ta -
nít vány, aki csak a ma gá ét mond ja, és köz ben nem fi gyel
Urá ra, könnyen ve szí ti el a kont rollt ön ma ga fe lett. Sõt ott
van a ve szély, hogy el ve szít he ti ma gát a mon dan dót – az
üze ne tet – is. 

Meg gyõ zõ dé sem, hogy ezért szól nak ige hir de té se ink is
oly sok szor más ról, mint ami rõl szól nunk kel le ne. Mert
mind nyá junk nak meg kell hogy nyis sa fü lét az Úr. Er re
hív az a Szent írás ban sok szor el hang zó misz ti kus és ta lán
bosszan tó fel szó lí tás is, hogy aki nek van fü le, hall ja!

Csak az Úr ad hat ugyan is hal ló fü le ket az õ igé je meg -
hal lá sá ra. Õ, aki min den reg gel föl éb reszt en gem, hogy
hall gas sam ta nít vány ként. Õ ad nyi tott fü let és nyi tott szí -
vet ar ra, hogy ne csak hall gas sam, de be is fo gad jam az õ
be szé dét. 

A har ma dik do log, ami ki de rül a ta nít vány ság ról, hogy
ki tar tás kell hoz zá. (Én pe dig nem vol tam en ge det len, nem
hát rál tam meg.) 

Mert a ta nít vá nyi sors nem di a dal út. Sok kal in kább böj -
ti út, ke reszt út. Mert akit meg érint az igaz ság örö me, és
an nak – a vi lág tól tel je sen ide gen - sza bad sá ga, az nem
ke rül he ti el a gya láz ko dást, a köp kö dést. Er re fi gyel mez te -
ti, és egy ben er re is hív ja el a mi Urunk az õ ta nít vá nya it
a He gyi be széd ele jén. Bol do gok, aki ket az igaz sá gért ül -
döz nek, mert övék a mennyek or szá ga. Bol do gok vagy tok,
ha én mi at tam gya láz nak és ül döz nek ti te ket, és min den fé -
le rosszat ha zud nak ró la tok…

A ta nít vá nyi sors ve le já ró ja te hát mind ez, ahogy az Úr
szen ve dõ szol gá ja is hir de ti ezt ne künk. Õ azon ban nem a
se be it nyal do só, ön ma gát még ha zug ság árán is tisz tá ra
mo só em ber szá má ra min dig is adó dó kis ka put vá laszt ja,
ha nem in kább vál lal ja az igaz ság min den kö vet kez mé nyét. 

De hogy mi ért tud így ten ni? A vá lasz a 8. vers ben van:
Kö zel van, aki igaz sá got ad ne kem. Ez az oka a ta nít vány
ki tar tá sá nak. És itt nemcsak a maj da ni igaz ság szol gál ta -
tás ban bi za ko dó em ber sza vai szó lal nak meg, ha nem azé
az em be ré, aki az Is ten kö ze lé ben éli éle tét. És tud ja: az én
Uram, az Úr meg se gít en gem. Csak ez az erõs bi za lom se -
gí ti át a ta nít ványt min den ku dar con és meg aláz ta tá son.
Er re a hit re le het rá mu tat ni az evan gé li u mi tör té net alap -
ján is, ahol a ká na á ni asszony ki tar tá sa ke rül elénk ezen
a va sár na pon (Mt 15,21–28). Va la hogy ezt kel le ne meg ta -
nul nunk ne künk is! 

A ré gi ke le ti mon dás azt tart ja: „Ha nem pusz tít el az
ütés, ak kor meg erõ sít.” Saj nos mi leg több ször in kább
meg ke mé nye dünk, ahe lyett, hogy meg erõ söd nénk. Mert
az üté sek és po fo nok meg ke mé nyí tik szí vün ket. De ho -
gyan le het – vagy egy ál ta lán le het-e – meg ke mé nye dés he -
lyett in kább meg erõ söd ni? Csak Jé zus ra néz ve. Belõ le erõt
me rít ve. Ar ra a Szen ve dõ Szol gá ra te kint ve, aki még az õt
gya lá zó kért, az õt kín zó kért is tud imád koz ni a ke resz ten. 

Õreá te kin tünk böjt má so dik va sár nap ján is, aki azért
jár ta vé gig a böj ti utat, hogy ne ne künk kell jen bi zony gat -
ni, hogy mi az õ ta nít vá nyai va gyunk. Ha nem hogy le gyen
ki be ka pasz kod nunk. Hogy az Is ten ben bí zó, ki tar tó hit
ta nús kod jék ar ról, hogy ma is le het hí võ em ber ként él ni,
az õ láb nyo má ban jár ni. 

Ba ra nyay Csa ba
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Tallózó

„»Az Úr szol gá ja« az ide á lis Iz rá el, a meg szen telt ki sebb -
ség, amely kész szen ved ni és meg hal ni hi té ért. Ké szek tûr -
ni […] azok tól a test vé re ik tõl, akik va kok és sü ke tek a kor
je le i vel és Is ten cél ja i nak meg va ló sí tá sá val szem ben.”
(Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi -
té ka Kft.)

„A ne héz lá’út szót a LXX la’anót-nak (»hogy vá la szol -
jak«), a Tar gum lir’ót-nak (»hogy le gel tes sem«) mond ja.

[…] nem is pa nasz ének nek tart ja[…] A pa nasz he lyett
a szen ve dés tu da tos vál la lá sá val ta lál ko zunk. […] a pró -
fé ta ön val lo má sá nak tart ják még a kol lek tív ma gya rá za ti
mód hí vei is.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A »ta nít vány« a lamad, »ta nít« ige passzív for má ja;
elõbb meg kell ta pasz tal ni azt, amit má sok nak to vább -
adunk.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li -
kus Bib lia tár su lat)

„A szen ve dõ szol ga sor sa pró fé cia. […] ha tá ro zot tan Jé -
zus szen ve dé sé nek út já ra mu tat nak.

[…] nem le het szó is ten fé le lem rõl, ha a szol ga sza vá ra
nem fi gye lünk.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó)

„Nem vá dol hat ják a Szol gát […], hogy a fel sõbb ren dû
és szenv te len tá vol ság tar tás elõ nyös hely ze té bõl szem lé li
az ese mé nye ket. […] sen ki nem fi ze tett na gyobb árat az
en ge del mes sé gért. Õ a tö ké le tes ta nít vány.

[…] So ha nem lesz Is ten né pé nek olyan nem ze dé ke,
amely ma ra dék ta la nul be töl ti a hit nek és az en ge del mes -
ség nek azt a mér té két, amit Is ten el vár tõ le. […] Lesz nek
olya nok, akik annyi ra meg ke mé nyed nek […], hogy vé gül
már nem is tar toz nak Is ten né pé hez.” (Barry Webb: Ézsa -
i ás köny ve. Har mat Ki adó)

„[…] ezek kö zé ke rül jünk, akik hi te le sen így be szél het -
nek: »az én Uram, az Úr«. Nem jó Is ten rõl sze mély te le nül
szól ni. […] Nem kü lön órá ra jár a ke resz tény em ber, ha -
nem együtt él az õ Urá val.

[…] Ta nít vány ként be szél. Nem meg szo kot tan, nem a
vi lág mód ján, nem az ér tel münk tõl dik tál tan, vagy ér zel -
me ink tõl meg sza ba dul va. […] Is ten or szá gá nak friss üze -
ne tét úgy, amint az Atya aj ká ról jön az élet, az erõ, mert
kü lön ben nem tud juk szól ni az õ Igé jét, csak így. […]

[…] min den reg gel fel éb resz tet tél en gem és meg gyó gyí -
tot tad fü le met, hogy hall jam a Te sza va dat […]. Ez az, mi
a ta nít vány szá má ra nél kü löz he tet len.” (Ba li kó Zol tán: Is -
ten is ko lá já ban. Lu ther Ró zsa Ala pít vány)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„– A kö te les sé get ar ról is me red fel – mon dot ta atyám –,
hogy nem a te dol god meg vá lasz ta ni.

Ezért té ved nek azok, akik tet sze ni igye kez nek. És hogy

tet sze ni tud ja nak, haj lé ko nyan, ala kít ha tó an vi sel ked nek.
És ele ve en ged nek min den kí ván ság nak. És min den ben
csal nak, hogy olyan nak mu tat koz za nak, ami lyen nek kí -
ván ják õket.”

(Sa int-Exu péry: Ci ta del la)

„– A re mény az igaz ság ból ered – ír ja Nor wid. Ezek a sza -
vak el sõ sor ban azt je len tik, hogy már ma ga az igaz ság is
re mény.”

(Jó zef Tisch ner, len gyel fi lo zó fus)

TÖR TÉ NET
Bo delsch win get, a né met evan gé li kus lel ki pász tort fel ke -
res te egy fi a tal em ber. 

El mond ta, hogy sze ret ne a tá vo li misszi ók ban hit hir de -
tõ szol gá la tot vé gez ni. A ta pasz talt lel ki pász tor óva to san
fo gad ta a lel kes ajánl ko zást. Hát ha csak pil la nat nyi föl -
lán go lás ról van szó. Ezért így szólt a fi a tal em ber hez: Men -
jen el az or vos hoz, vizs gál tas sa meg ma gát, hogy el tud -
ja-e vi sel ni a tró pu si ég haj la tot. 

Az if jú en ge del mes ke dett, és az or vos ezt mond ta ne ki:
ha tró pu si vi dék re uta zik, ott eset leg egy esz ten de ig bír ja
az ég haj la tot. Ez zel a di ag nó zis sal ment vissza Bo del -
schwing hez, aki meg kér dez te: ön en nek el le né re ki tart
szán dé ka mel lett, és haj lan dó Tá vol-Ke let re utaz ni? Igen,
kész va gyok rá, hang zott a ha tá ro zott vá lasz. Ak kor men -
jen, Is ten ne vé ben! Az il le tõ nem egy, ha nem öt ven évig
mû kö dött a misszi ók ban.

VERS
Ar mand Ro bin anar chis ta író egy bör tön kór há zá ban fe jez -
te be éle tét. Ha lá la után jegy ze tei kö zött ta lál ták meg ezt a
val lo mást:

Ha az em be rek el ve tik a hi tet
a fel vi lá go sult ság ne vé ben,
ki olt ják a vi lá gos sá got.
Ha ta gad ják a lel ket az ér te lem ne vé ben,
ez zel el tör lik az ér tel met.
Ha meg szün te tik az ir gal mas sá got
az igaz sá gos ság ne vé ben,
ez zel az igaz sá gos sá got szün te tik meg.
Ha el tör lik a sze re te tet a test vé ri ség ne vé ben,
ez zel el tör lik a test vé ri sé get.
Ha el tör lik a szent sé get a zse ni ne vé ben,
ez zel meg szün te tik a zse ni a li tást.
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BÖJT 3. VA SÁR NAP JA (OCULI)
• Ézs 43,22–25

Exe gé zis

A pró fé ta jo gi ki fe je zé se ket hasz nál, és vissza nyúl a múlt ba.
Is ten vád be szé dét köz ve tí ti, mi e lõtt ki hir de ti a bol dog hírt. Ez
fon tos, ne hogy azt gon dol ja Is ten né pe, hogy ami kor Is ten ke -
gyel mes, ak kor csu pán a kö te les sé gét tel je sí ti. Nem, ha nem
atyai szí ve mun kál ko dik ilyen kor. Is ten né pét és az em be ri sé -
get is gyak ran meg kí sér tet te Vol taire gon do la ta: Is ten majd
meg bo csát, az a mes ter sé ge. Is ten rá mu tat a nép bû ne i re. Kü -
lö nös, hogy nem a szo ci á lis bû nö ket tá mad ja, mint a fog ság
elõt ti pró fé ták, ha nem a kul tuszt, azt, ami re Iz ra el a leg büsz -
kébb volt. Ugyan azt a ra di ká lis kri ti kát ta lál juk itt, mint
Ámósz nál (5,22–26) és Je re mi ás nál (7,21–23). Ezek a pró fé -
ták nem min de nes tül a kul tuszt tá mad ták, ha nem an nak ön -
cé lú, meg üre se dett vol tát. A po gány kul tusz min tá já ra Is tent
mint egy ki fi zet ték az ál do za tok kal. A kul tusz az em ber és Is -
ten kap cso la tá nak nem a ki in du lópont ja volt, ha nem a le zá -
rá sa: mi meg tet tük a ma gun két, most Is ten kö vet ke zik.

A vá lasz tott nép azt gon dol ta, hogy õk hor doz zák Is tent
a vi lág ban, pe dig ez pon to san for dít va igaz. Tud já tok meg,
hogy az ÚR az Is ten! Õ al ko tott min ket, az övéi va gyunk:
az õ né pe és le ge lõ jé nek nyá ja. (Zsolt 100,3)

Kü lö nö sen iz gal mas, hogy ez a pró fé cia a ba bi lo ni fog -
ság ban hang zott el, ahol már év ti ze dek óta nem volt kul -
tusz. Hi á ba em le ge ti tek, hogy ami kor folyt a kul tusz, ak -
kor min den rend ben volt, ak kor is Is ten ke gyel me tar tot ta
meg a né pet, és Is ten ma sem gyen gébb. Az ál do za tok ra,
ame lye ket Is ten ren delt el, most íté le tet mond, mert az ál -
do za tok ön cé lú ak let tek, ön mu to ga tás sá vál tak. Az is ten -
tisz te let tel, a kul tusszal – bár sok fá ra do zás ba ke rült –
nem Is tent hív ták se gít sé gül, ha nem Is ten fel té te le zett igé -
nye it elé gí tet ték ki azért, hogy õ is ugyan ezt te gye ve lük.
Sok szor hall juk: „Bez zeg ami kor még kö te le zõ volt a hit -
tan, ami kor még min den ki a gyü le ke zet hez tar to zott…”
Le het, hogy ez egy szebb, áhí tot tabb kül sõ, de az is Is ten
meg tar tó sze re te té bõl va ló sult meg. S ma is van he lye az
ál do zat nak, ahogy Ba bi lon ban is meg volt a he lye az is te -
nes élet ben ál do za ti ol tár és temp lom nél kül. Itt meg em lé -
kez he tünk Jé zus be szél ge té sé rõl a sa má ri ai asszonnyal:
Az asszony így szólt hoz zá: „Uram, me rí tõ edé nyed sincs,
a kút is mély: hon nan ven néd az élõ vi zet?” (Jn 4,11)

Ma meg tart juk az is ten tisz te le tet, ám az élet olyan bo -
nyo lult, hogy itt nem Is ten tud se gí te ni, mély a kút, itt az
én ügyes sé gem re, az én szor gal mam ra van szük ség. Nem
is hí vom Is tent se gít sé gül, mert nem tud se gí te ni.

Me di tá ció

Di et rich Bon ho ef fer ezt ír ja a drá ga és ol csó ke gye lem rõl:1

„A ke resz tyén ség ter je dé sé vel és az egy ház nö vek võ el -

vi lá gi a so dá sá val a drá ga ke gye lem fel is me ré se las san el -
ve szett. A ke gye lem a ke resz tyén világ köz kincsévé vált,
mely hez ol csón hoz zá le he tett jut ni. A ró mai ka to li kus
egy ház azon ban az el sõ fel is me rés egy ma rad vá nyát meg -
õriz te. Dön tõ je len tõ sé gû volt, hogy a szer ze tes ség nem
vált el az egy ház tól, s az egy ház böl cses sé ge, hogy a szer -
ze tes sé get el vi sel te. Itt, az egy ház pe re mén volt az a hely,
ahol ébe ren tar tot ták azt a fel is me rést, hogy a ke gye lem
drá ga, hogy a ke gye lem ma gá ban fog lal ja a kö ve tést. Az
em be rek Krisz tu sért el hagy ták min de nü ket, ami jük volt,
és meg kí sé rel ték, hogy na pon ta gya ko rol ják a kö ve tést Jé -
zus szi go rú pa ran csa i nak en ge del mes ked ve. Így a szer ze -
tesi élet élõ til ta ko zás lett a ke resz tyén ség el vi lá gi a so dá sa,
a ke gye lem ol csó vá té te le el len. A szer ze tesség dön tõ hi bá -
ja nem ab ban volt, hogy szi go rú kö ve tés ben jár ta a ke gye -
lem út ját – ab ban tá vo lo dott el lé nye gi leg a ke resz tyén ség -
tõl, hogy az ke ve sek kü lön tel je sít mé nyé vé lett, kü lön ér -
dem szer zés igé nyé vel lé pett fel. Ami kor Is ten – szol gá ja,
Lu ther Már ton ál tal – a re for má ci ó ban a tisz ta, drá ga ke -
gye lem evan gé li u mát fel tá masz tot ta, Lu ther ral meg já rat ta
a ko los tor út ját. Lu ther szer ze tes volt. Min dent el ha gyott
Krisz tu sért, tö ké le tes en ge del mes ség ben akar ta kö vet ni, a
ke resz tyén sé get igye ke zett ko mo lyan meg él ni. Le mon dott
a vi lág ról, és a ke resz tyén mun ká hoz lá tott, meg ta nul ta
az en ge del mes sé get Krisz tus és egy háza iránt, mert tud ta,
hogy csak az en ge del mes tud hin ni. A ko los tor ba va ló el -
hí vás Lu ther tel jes éle tét igény be vet te, de csõ döt mon dott
az Is ten hez ju tás út ja dol gá ban. Is ten az Írás ál tal meg mu -
tat ta ne ki, hogy Jé zus kö ve té se nem egye sek ér dem szer zõ,
rend kí vü li kü lön tel je sít mé nye, ha nem min den ke resz -
tyén hez szó ló is te ni pa rancs.

Lu ther út ja a ko los tor ból vissza a vi lág ba a leg éle sebb
tá ma dást je len tet te, ame lyet va la ha a vi lág el len in téz tek
az õs ke resz tyén ség óta. A szer ze te sek vi lág ról va ló le mon -
dá sa gyer mek já ték volt ah hoz ké pest, amely ben a vi lág ré -
sze sült, a vi lág ba vissza té rõ ál tal. Most fron tá lis tá ma dás -
ra ke rült sor. Jé zus kö ve té sét ma gá ban a vi lág ban kell
meg él ni. Amit a ko los to ri élet sa já tos kö rül mé nyei és
könnyí té sei kö zött kü lön tel je sít mény ként gya ko rol tak, az
min den ke resz tyén szá má ra a vi lág ban szük ség sze rû kö -
ve tel mény lett. A Jé zus pa rancsa irán ti tö ké le tes en ge del -
mes sé get a hi va tás min den na pi gya kor lá sa kö ze pet te kel -
lett meg va ló sí ta ni.

[…] Ke gye lem volt [a föl is me rés], mert víz volt a szom -
jas föld nek. […] Drá ga volt a ke gye lem, mert nem adott
fel men tést a cse le ke de tek alól, ha nem vég te le nül ki élez te
Jé zus el hí vá sát: Kö vess en gem! Ép pen ami ben drá ga volt,
ab ban volt ke gye lem, ami ben ke gye lem volt, annyi ban
volt drá ga. Ez volt a re for má to ri evan gé li um tit ka, a bû nös
meg iga zu lá sá nak tit ka.”

A tör té ne lem ben vissza té rõ gon do lat: mi hor doz zuk Is -
tent. So kan gon dol nak az 1990 elõt ti idõ re úgy, hogy mi,
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a hû sé ge sek át men tet tük az egy há zat, Is tent egy új idõ re.
Csak há lá val gon dol ha tunk azok ra a most már idõ sö dõ
test vé rek re, akik hû sé ges tag jai vol tak a gyü le ke ze tek nek
1990 elõtt. Anél kül, hogy meg sér te nénk õket, tu da to sí ta -
nunk kell ben nük: õket is Is ten tar tot ta meg, és min ket is,
akik ak kor hall gat tunk a hí vó szó ra, és a lel ké szi pá lyá ra
in dul tunk.

Ma fon tos az egy ház ban a sok új em ber, a gyü le ke ze tek
fi zi kai meg lé tét nagy ban se gí tik: a ve ze tõ em be rek te kin -
té lyük kel, a vál lal ko zók pén zük kel. Vár juk õket, és szá mí -
tunk a se gít sé gük re, de ne kik is tud ni uk kell, hogy Is ten
hor doz za õket.

Ré gi épü le te ken gyak ran lá tunk szép er ké lye ket, ame lye -
ket gipsz bõl ké szült iz mos em be rek tar ta nak. Ez a lát szat,
a va ló ság pe dig az, hogy az er kélyt és a gipsz izom em bert
is az épü let ge ren dá za ta tart ja. Az ered mény lát vány ban is
na gyon szép. A ket tõs ség iro dal mi meg fo gal ma zá sa sem
rit ka, az aláb bi vers is jó pél da er re.

Túr me zi Er zsé bet: Láb nyo mok

Ál mom ban Mes te rem mel
ten ger par ton jár tam, s az éle tem
nyo mai raj zo lód tak ki mö göt tünk:
két pár láb nyom a par ti ho mo kon,
ahogy Õ min dig ott járt én ve lem.
De ahogy az út vé gén vissza néz tem,
itt-amott csak egy pár láb nyo ma
lát szott, ép pen ahol az éle tem
pró bás, ne héz volt, sor som mos to ha.
Ri adt kér dés sel for dul tam az Úr hoz:
„Ami kor éle tem ke zed be tet tem,
s kö ve tõd nek sze gõd tem, Mes te rem,
azt ígér ted, so ha nem hagysz el en gem,
min den nap ott le szel ve lem.
S most vissza néz ve, a leg ne he zebb
úton, leg kí no sabb na po kon át
még sem lá tom szent lá bad nyo mát!
Csak egy pár láb nyo ma
lát szik ott az ös vé nyen.
El hagy tál a leg na gyobb ín ség ben?”
Az Úr ké zen fo gott, s sze mem be né zett:
„Gyer me kem, so se hagy ta lak el té ged!
Azo kon a ne héz na po kon át
azért lá tod csak egy pár láb nyo mát,
mert a leg sú lyo sabb pró bák alatt
té ged vál la mon hor doz ta lak!”

Az ige hir de tés hez

Is ten tisz te le te ink kö zép pont já ban min dig az ér tünk mun -
kál ko dó Is ten áll. Sze me ink õrá néz nek, vagy ki né zünk a
vi lág ból. Is ten a mun ká ját Jé zus Krisz tus ban, a Bá rány ban

vég zi el. A meg ölt és fel tá madt Bá rány ban. Az ün ne pe ink
Jé zus Krisz tus ról szól nak, az õ kül de té sé nek a tit kát tár ják
elénk. Jé zus Krisz tus kül de té se a meg vál tás volt. A sok
ige hir de tés, ta ní tás, amely min den em ber szá má ra kincs,
nagy pén tek és hús vét nél kül csak ja vít gat ná az em be ri
éle tet. Jé zus Krisz tus azon ban nem ja vít gat ta az em be ri
éle tet. Õ meg vál tot ta éle tün ket a hi á ba va ló ság tól. Ha éle -
tünk nek is a meg ölt és fel tá madt Bá rány lesz a kö zép pont -
ja, ak kor dön tõ vál to zás megy vég be benne.

Fé le lem mel já rul junk Is ten elé
A vi lág te le van fé le lem mel, az éle tünk is. Egész ben sõnk
mond ja: elég a fé le lem bõl! Leg alább itt, a temp lom ban ne
kell jen fél ni. Lu ther így ta nít az el sõ pa ran cso lat ról: „Is -
tent min den nél job ban fél nünk és sze ret nünk kell.” Já nos
apos tol pe dig ar ról tesz bi zony sá got, hogy a sze re tet ki ûz
min den fé lel met. Ho gyan le het ak kor a fé le lem és a sze re -
tet együtt? A sze re tet ben nincs fé le lem, sõt a tel jes sze re tet
ki ûzi a fé lel met; mert a fé le lem gyöt re lem mel jár, aki pe dig
fél, nem lett tö ké le tes sé a sze re tet ben. (1Jn 4,18)

Akit igen na gyon sze re tünk, an nak igen nagy gond dal
vá lasz tunk aján dé kot. Na gyon vi gyá zunk ar ra, hogy
meg ne bánt suk. Vi gyá zunk, ne hogy olyat mond junk
vagy te gyünk, ami el le né re van. Ez zel sze re te tét nem ve -
szít jük el, mert na gyon sze ret, de még sem aka runk el le -
ne ten ni. A köl csö nös sze re tet a kap cso la tun kat nem te -
szi bi zal mas ko dó vá. Ma ezt per sze ne he zen ért jük meg,
mert ma, ha két em ber kö ze lebb ke rül egy más hoz, mind -
járt gát lás nél kü li vé lesz a kap cso la tuk. Kü lö nö sen fi a tal
test vé re ink éle té ben fi gyel het jük ezt meg, de idõ sebb kor -
ban is. Is ten na gyon sze ret min ket, mun kál ko dik ér tünk,
a vi szont sze re te tün ket ne könnyed bizalmaskodással
akar juk meg mu tat ni. Böjtben Jé zus Krisz tus ke reszt jé re
fi gye lünk. Ke reszt je vád el le nem, bû ne im el len. Jé zus
Krisz tus az éle tét ad ta ér tünk, aki sze mély vá lo ga tás nél -
kül fog ítél ni. „Sze líd sze med, Úr Jé zus, jól lát ja min den
vét ke met.” (EÉ 385)

De ez az ige fel sza ba dít a fé le lem bõl. Mert úgy sze ret te
Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz
õben ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le gyen. Mert az Is -
ten nem azért küld te el a Fi út a vi lág ba, hogy el ítél je a vi -
lá got, ha nem, hogy üd vö zül jön a vi lág ál ta la. (Jn 3,16–17)
A vád ló szó is fél tõ sze re tet bõl táp lál ko zik.

Ha Jé zus Krisz tus lesz az éle tünk köz pont ja, új ér ték rend
ala kul ki ben ne
Ön ál ta tás len ne, ha azt mon da nánk, hogy mi ó ta Is ten lett
az Is te nünk, õ lett az el sõ az éle tünk ben, az óta el tûnt az
éle tünk bõl né hány do log. Ha mis len ne azt mon da ni, hogy
a pénz, a csa lád vagy a la kás szá munk ra már nem kér dés.
Föl di éle tünk alatt ugyan azok kal a dol gok kal ta lál ko zunk,
mint min den más em ber. Ugyan úgy, mint min den ki, mi is
élünk a vi lág ja va i val, kin cse i vel. Nem von juk ki ma gun -
kat a vi lág ból. Ha vil lanyt kap cso lunk, ha vi zet en ge dünk
a csap ból, so kak mun ká já nak gyü möl csét vesszük igény -
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be. De ezek mind meg fe le lõ hely re ke rül nek az éle tünk ben.
Is ten atyai sze re te tét lá tom ben nük, aki na gyobb is ná luk.

Ez a mi hi tünk, re mény sé günk
Sok kép áb rá zol ja a meg ölt Bá rányt, aki le ros kad va is ma -
gas ra eme li a gyõ zel mi zász lót. Jé zus Krisz tus ha lá la nem
ve re ség. Jé zus Krisz tus ha lá la gyõ ze lem az en ge del mes ség
út ján. Gyõ ze lem a Go nosz fe lett. Gyõ ze lem az em be ri ség
meg men té se út ján. 

Ez az a hit, amely éle tünk biz tos hor go nya. Lá tom a
fényt, amely messze oda át ról vi lá gít, de su ga rai lá ba im -
hoz ér nek, és itt biz tos, jó utat mu tat nak.

Jé zus Krisz tus sal a szí vem ben itt lesz bé kes sé gem, bá -
tor sá gom. S ez a bé kes ség itt lát ha tó lesz raj tam.

Így lesz va ló ság a pró fé cia: Ha nem te vol tál az, aki nek
én szol gál tam vét ke id mi att, te vol tál az, aki ért fá ra doz -
tam bû ne id mi att. (Ézs 43,24)

Sza bó Vil mos

Tallózó

„Nem ál do za ta id nak kö szön he ted sza ba dú lá so dat, me lye -
ket nem mu tat tál be. A fog ság ban, mely be a pró fé ta he lye -
zi ma gát lá to má sá ban, […] nem mu tat hat tak be ál do za -
tot, mi vel a tör vény sze rû ál do zat hely, Je rusa lem, nem volt
bir to kuk ban.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Mint sok mai mo dern em ber nél, két ség be ej tõ ha nyag -
ság mu tat ko zott a val lá si dol gok iránt. »Ez […] ál ta lá nos
és két ség te le nül vo nat ko zik a szám ûzöt tek nagy ré szé re;
de nem zár ja ki egy val lá sos lel kü le tû ki sebb ség lé te zé sét,
amely imá ban ön töt te ki szí vét Is ten elõtt.«

[…] Is ten ma ga kez de mé nye zi Iz rá el vét ke i nek el tör lé -
sét. Ez […] még Hó sea és Je re mi ás esz mé i vel szem ben is
elõ ha la dást je lent.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Fel te he tõ leg vá lasz ez a nép szá má ra, mely igaz ság ta -
lan ság gal vá dol ta Is tent a ba bi lo ni fog ság mi att […] nem
a szo ci á lis bû nö ket os to roz za, mint a fog ság elõt ti pró fé -
ták, ha nem a kul tuszt, azt, ami re Iz rá el a leg büsz kébb
volt. […] Nem Is ten »szol gál tat ta és fá rasz tot ta« né pét,
ha nem – szin te le for dít ha tat lan szó já ték kal – a nép adott
mun kát Is ten nek, »szol gál tat ta és fá rasz tot ta« Is te nét bû -
ne i vel! Ez volt az egyet len »tel je sít mé nye«.” (Ju bi le u mi
kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A sza bály sze rû is ten tisz te let is le het mel lé be szé lés. Fá -
ra do zá som is fá raszt hat ja Is tent, ha vét ke i met óhaj tom
ken dõz ni ve le.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó)

„A 22. vers el sõ sza vai […] hang sú lyo sak: »De nem en -
gem hív tál se gít sé gül« […]. […] Iz rá el is ten tisz te le te oly -
annyi ra szín já ték volt, […] hogy az Úr egy ál ta lán nem is
te kin tet te is ten tisz te let nek. […] Já kób sze re pel […] azt
hang sú lyoz za, hogy […] Iz rá el […] egész tör té nel mén ke -

resz tül foly tat ta õs aty ja vét két […] a nem ze dé ket, ame lyik
el szen ved te a […] fog sá got, szé gyen tel jes múlt kí sér tet te.
[…] A múl tat sem mi lyen pszi cho ló gi ai fo gás sal nem le he -
tett ki tö röl ni a tu da tuk ból […]. Az egyet len meg ol dás az
le he tett, hogy el fo gad ják a múlt ju kat a fe let te ki mon dott
is te ni íté let tel együtt, majd […] meg ra gad ják az Úr ál tal
fel kí nált meg bo csá tást.” (Barry Webb: Ézsa i ás köny ve.
Har mat Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Ha egy szer Is ten ha szon ta lan, a jó zan ész nem azt ja val -
la ná, hogy ta gad juk? Hal lom, hogy ezt sut tog ják: Mit csi -
nál junk ez zel a lu xus sal? Csak ugyan ez a jó zan ész: a sá -
tá né Jú da si va ta gá ban vagy He ró de sé, aki vissza kül di Jé -
zust Pi lá tus hoz… Õk egy aránt já ra to sak a jó zan ész te rén,
és ezért szá muk ra Jé zus hasz nál ha tat lan. 

Az én fel ada tom, hogy meg tör jem a hasz nos ság kö rét.” 
(F. Var il lon: Is ten alá za ta és szen ve dé se)

„Két do log ra vá gyom: hogy hí res em ber le gyek és a nõk
sze res se nek.”

(Bal zac)

TÖR TÉ NET
Bárukh rab bi uno ká ja, a kis Je hi él egy szer egy má sik kis -
fi ú val bú jócs ká zott. Jól el rej tõ zött, majd vár ta, hogy a tár -
sa meg ta lál ja. Ami kor már jó idõ el telt, elõ jött a rej tek he -
lyé rõl, de a má sik fi út se hol sem ta lál ta. Je hi él rá jött, hogy
az egy ál ta lán nem is ke res te. Sír va fa kadt, zo kog va sza -
ladt be nagy ap ja szo bá já ba és el pa na szol ta ját szó paj tá sa
csa lárd sá gát. 

Bárukh rab bi sze me könny be lá badt, és így szólt: 
– Is ten is ezt mond ja: „Én el rej tõ zöm, és sen ki sem akar

meg ke res ni.” 
(Mar tin Bu ber nyo mán)

Né hány év vel ez elõtt Kal kut tai Te réz anyá tól meg kér dez te
egy ma gyar egy há zi kül dött ség egyik tag ja: 

– Mit üzen a ma gyar pa pok nak? 
– Le gye nek iga zán pa pok és mo so lyog ja nak Is ten re –

volt a vá lasz.

VERS
Jé kely Zol tán: Zsol tár özön víz után (rész let)

Ha Té ged nem, mi nõ ha tal ma kat, 
imád sá gunk mily föl di hi va talt vagy 
mi cso da bõsz csil lag ór jást ke res sen?
Mert lásd, egy em ber jár a sár-me zõn, 
eké re dõl, ha lad lo va nyo má ban, 
bom lot tan néz ma ga elé, me rõn, 
sár-bocs ko rát kap dos sa: túr ja föld jét 
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az új ra kez dés õsi té bo lyá ban.
Há nyad szor is? Ve zet ted a ro vást? 
Nyu gal ma nin csen sem éj jel, se nap pal. 
S va la ha lesz? Lan kad szem lá to mást. 
De nem pi hen – csu pán az ég re bá mul, 
s meg tör li hom lo kát le vett ka lap pal.

BÖJT 4. VA SÁR NAP JA (LAETARE)
• 2Móz 16,11–15

Egy kis nép raj zi vissza te kin tés

Né hány év ti zed del ez elõtt egy fa lu né pe még pro tes táns -
ként is sok kal ko mo lyab ban vet te a böj töt. Nem le he tett
la ko dal ma kat, bált, mu lat sá got, disz nó ölé se ket tar ta ni.
Bi zo nyos ét ke zé si szo ká so kat is be tar tot tak a pro tes tán -
sok is. A fa lu éle tét eb ben a hat hét ben ko mo lyan meg ha -
tá roz ták a böj ti es ti áhí ta tok. Ilyen szi tu á ci ó ban sok kal
ért he tõb ben, köz vet le neb bül szó lal tak meg böjt 4. va sár -
nap já nak igéi: a für jek, a man na és a ke nyér cso da tör té -
ne tei. Mond hat juk azt, hogy egy olyan hely zet ben, ahol
va ló ban le mond tak va la mi rõl az em be rek, meg von tak ma -
guk tól bi zo nyos dol go kat, ért he tõbb a vá gya ko zás. S ez
már böjt 4. va sár nap ja. De mit kezd ez zel a mai, nem böj -
tö lõ em ber? Nem jut eszé be, hogy bi zony ez már a ne gye -
dik hét. Hi szen min den megy ugyan úgy, mint az elõtt.
Eszünk, iszunk, dol go zunk, s ha jut idõ, szó ra ko zunk,
böjt ben is. 

Hol tar tott Iz ra el?
Az Egyip tom ból va ló sza ba du lás után ha ma ro san je -

lent kez tek a gon dok. Alig hogy át kel tek a ten ge ren, Mó zes
el mond ta há la éne két. S há rom nap után már kez dõ dik a
víz hi ány mi att az elé ge det len ség. Mond hat juk: még csak
há rom nap ja sza ba dul tak ki a rab iga alól, s már is el szállt
az eu fó ria. De azt is mond hat juk, 3 nap ivó víz nél kül ke -
mény pró ba té tel. Is ten azon ban se gít, a ke se rû víz édes sé
vál to zik. Majd oá zis ra ta lál nak, ahol tá bort üt nek. De to -
vább kell men ni. A tu dó sí tás pon tos: más fél hó nap után (6
hét egy böjt nyi idõ) megint ki tör a lá zon gás. Éhe sek. Hat
hét éhe zés, nem ön szán tuk ból el ha tá ro zott, mér sé kelt
böjt, ha nem kény sze rû éhe zés. Ugyan ak kor nem ta nul tak
ab ból, hogy nem olyan ré gen Is ten a víz kér dést két szer is
mi lyen meg le põ en ol dot ta meg. Azu tán kap nak ke nye ret
és húst. Egye ne sen a menny bõl. Ez a ke nyér nem a ke mé -
nyen mun ká val meg ke re sett ke nyér, s mint az evan gé li -
um ban is (Jn 6,1–15), egy szer csak ott van a ren ge teg ele -
del, egye ne sen az Úr tól.

Az ige hir de tés fe lé

Min dig az kell, ami nincs. Ez is me rõs ér zés min den ki szá -
má ra, fõ ként, ha õszin ték va gyunk ma gunk hoz. A gyer mek

alig vár ja a va ká ci ót, a tá bo ro kat. S hány szor tör tént meg,
hogy már a má so dik na pon nem gyõz tük vi gasz tal ni egyik
vagy má sik gye re ket, vagy egye ne sen ha za kel lett vin ni. Hi -
ány zott anyu, apu, öcsi. Hi ány zott az ott ho ni pu ha ágyi kó,
az anyu fõzt je, a tv, a ked venc so ro za ta. Ta lán még az is ko -
la is in kább hi ány zott. Nem kel lett már a sá to ros ro man ti -
ka, a sza bad ság, a tá bor tûz. Ál ta lá nos ér zés, hogy egy idõ
után a szü lõ vár ja, hogy a gyer me ke ön ál ló le gyen, s ez ter -
mé sze tes is. Van aki si et tet né: nõ né nek már föl, hogy ne
len ne ennyi gond ve lük. Azu tán mi kor ki ürül a ház, ki de rül,
hogy nincs kín zóbb a ma gány nál. Akit min dig sok em ber
vesz kö rül, ki éhez ve vár ja a ma gá nyos órá kat. Aki min dig
egye dül ma rad a be zárt aj tó mö gött, az szin te kol dul ja a tár -
sa sá got. Min dig hát ra te kin get ni vagy elõ re nyúj to gat ni a
nya kun kat ve szé lyes do log, mert a pil la na tot öli meg. Meg -
be csül ni a pil la na tot és örül ni a je len nek, en nek a mû vé sze -
tét kell meg ta nul ni. Hogy mi ért jó a pusz tá ban bo lyon ga ni,
ke res ni a meg ígért új ha zát ét len-szom jan? Ezt jog gal kér -
dez he ti bár ki. De mi ért nem volt jó sza bad nak len ni, nem -
ze ti ön tu da tuk ra rá ta lál ni, új ra sza bad nép pé for má lód ni?
A zsi dó nép az Egyip tom ból va ló sza ba du lás em lé ké re ül te
a pás kát. Utóbb eb bõl lett nem ze ti ün ne pük. De ak kor ott a
pusz tá ban a sza ba du lást elég gyor san el ho má lyo sí tot ta a
na gyon is ma te ri á lis lét. A mi hús vé tunk is eb bõl az ün nep -
bõl ér té ke lõ dött át. Hi szen Jé zus is a pás ka ün nep re ment Je -
ru zsá lem be. Mi is sza ba dok va gyunk, mert Jé zus ben nün ket
meg sza ba dí tott nem csak a fi zi kai rab ság ból, de a lé lek rab -
sá gá tól, a bûn kö te lé ke i bõl is. De sza ba dok va gyunk-e? Ez
le het a mai em ber kér dé se. Mert ren ge teg do log köt ben nün -
ket. Kö ti az em bert a mun ká ja. Ezer szál lal, ér dek kel kö tõ -
dik mun ka he lyé hez, úgy annyi ra, hogy sok szor már nem
kö te les ség nek érez zük a mun kát, ha nem gúzs ba kö tõ ne héz
ko lonc nak. Kö te le zett sé ge van az em ber nek a csa lád ja fe lé,
kö tõ dik há zas tár sá hoz, gyer me ke i hez, szü le i hez. Anya gi
kor lá tok kö zé van szo rít va éle tünk, s et tõl is sok szor nyö -
günk. Az idõ is foly ton szo rít. Hol itt a sza bad ság? 2Kor
3,17-ben ol vas suk: Ahol az Is ten lel ke, ott a sza bad ság. Az
Is ten Lel ke, az Úr je len lé te nem fog sem mit te vés be lök ni
ben nün ket, ezt min den ki sej ti ta lán. Nem fog meg sza ba dí -
ta ni a mun ka fá rad sá gá tól, a csa lá di kö te lé kek tõl, nem ra -
gad ki az idõ bõl, nem ad ne künk te rülj-te rülj asz tal kát. De
át kó dol ja a gon dol ko dá sun kat. A mun ka le het, hogy fá rad -
sá gos lesz, de nem lesz iz zad ság sza gú, nem old ja fel a csa -
lád fe lé va ló kö te le zett sé gün ket, ha nem szo ro sabb ra fû zi a
csa lá di kö te lé ke ket. Nem ra gad ki az idõ bõl, de ad idõt, hi -
szen most van a ke gye lem ide je. Nem ad te rülj-te rülj asz tal -
kát, de ad min den na pi ke nye ret. Nem ad mér he tet len gaz -
dag sá got, de ad meg elé ge dett sé get. 

Iz rá el né pe is csak egy nap ra va ló man nát szed he tett.
Más nap ra meg rom lott, ehe tet len né vált. Meg ku ka co so -
dott, s ami kor már ki sü tött a nap, meg ol vadt. Is ten ezért
tesz le a mi ke zünk be is ke vés, ke ve sebb ke nye ret, man -
nát, mint mi sze ret nénk, mert tönk remen ne, meg rom la na.
Nem ar ra hasz nál nánk, ami re kel le ne, ahogy er re mil lió és
mil lió pél da van. De ad! Ad sza bad sá got, ad egész más
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gon dol ko dást. Jé zus tól vár ták a ke nyér kér dés meg ol dá sát.
Vár ták, hogy a vi lág ban meg lé võ szo ci á lis gon do kat meg -
old ja, az igaz ság ta lan sá go kat meg szün te ti. A ke nyér cso -
dá nál eset leg vol tak, akik er re gon dol tak: lám-lám, így
kell ezt csi nál ni. De ez az ese mény, cso da sem er rõl szólt.
Is ten ad ke nye ret, ahogy az úr va cso rai li tur gi á ban imád -
koz zuk: „Ételt és italt adsz az em be rek nek, …ne künk pe -
dig lel ki ételt és italt.” 

Ad ke nye ret, sõt hús sal is jól la kat ja Iz rá el né pét. Jé zus
is ad ke nye ret és ha lat, de az ál ta la adott ke nyér – tud juk
– en nél több. Már Iz rá el né pé nek is az zal a hang súllyal,
igénnyel ad ja, hogy meg tud ják, õ az Úr, az Is ten, s nem
akár kié, nem úgy ál ta lá ban, ha nem az övék, ki nek-ki nek
sze mé lyes Is te ne. Jé zus pe dig a pás ka ün ne pé be be le si -
mul va, de azon túl lép ve, túl mu tat va ad ja ön ma gát, az élet
ke nye rét. Tes tét és vé rét, lel ki ételt és italt, hogy örök éle -
tünk le gyen. Messze túl mu tat va e föl di szfé rá kon, a min -
den na pi le hú zó gon do kon. Böjt ne gye dik va sár nap ja van.
A mai em ber már ha gyo má nyos ér te lem ben nem tart ja a
böj töt, nincs az éle té nek kí vül rõl sza bá lyo zott, még is be -
lül rõl ha tó rit mu sa, nincs se va sár nap ja, se hét köz nap ja.
Egy for mán mor zsol ja a na po kat egy más után. Sok szor pa -
nasz ko dik, hogy sza bad sá gon sem volt. Úgy ér zé ke li,
hogy fo lya ma tos böjt ben él. Eb ben a hely zet ben kell meg -
szó lal ni, hogy amint Iz rá el né pe éle té ben is vé ge lett a
pusz tai ván dor lás nak, s meg ta lál ták az ígé ret föld jét, úgy
vé ge lesz a hat he tes böj ti idõ szak nak. S vé ge le het a mi
mély, sze mé lyes bel sõ böj tünk nek is. Sõt vé ge van már,
csak mi der med tünk be le a mi sa ját kis böj tünk be. 

Is ten ad ke nye ret, húst, vi zet. Meg ad ja a leg szük sé ge -
seb bet, amely fi zi kai lé tünk höz kell. De en nél töb bet: ön -
ma gát ad ja. Ami kor Iz rá el né pé nek azt mond ja: adok,
hogy lás sá tok, én va gyok Is te ne tek, mint egy ön ma gát is
oda te szi elé jük. Jé zus Krisz tus a ke nyér cso dá ban szin tén
nem csu pán jól la kat ni akar ta õket, ha nem ön ma gá val
táp lál ni. Föl sza ba dí ta ni, meg sza ba dí ta ni a fi zi kai szük -
ség le tek rab sá gá ból, hogy még job ban rá tud ja nak fi gyel -
ni. Ön ma gá val táp lál ta õket. „Mi ez?” – kér dez ték az iz rá -
e li ek. „Mi ez?” – kér dez zük mi is. Böj tö lés, vagy Is ten
aján dé ka i nak el fo ga dá sa fi zi kai, ma te ri á lis ér te lem ben is? 

Böj tö lés az, ha el fo gad juk Is tent, ami kor ön ma gát kí -
nál ja, sa ját tes tét és vé rét az úr va cso rá ban. Ez a ne gye dik
va sár nap la eta re, az ör ven de zés va sár nap ja. A ko mor böj -
ti va sár na pok közt egy kis fény su gár. A va sár nap cím adó
zsol tá ra is az ör ven de zés rõl szól. Már tény leg elõ re ve tít -
he tõ a sza ba dí tás. Jé zus tes te és vé re át jár hat ja egész
ben sõn ket. Ahogy a táp lá lék épí ti egész szer ve ze tün ket, a
vér ára mán ke resz tül el jut a kis uj junk kör mé ig és épí ti
azt, úgy épít a leg ki sebb sej tig ez a mennyei táp lá lék. „Mi
ez?” – kér dez zük mi is. Ez a bûn bo csá nat. Is ten is meg -
bo csá tott a nép nek, hi szen meg hall va zú go ló dá su kat,
nem súj tott le, ha nem mint egy imád ság ra vá la szol va
adott. S ez is na gyon fon tos sza va a mai va sár nap nak.
Amink van, nem  csak úgy van. A man na se csak úgy az
ég bõl pottyant, is me ret len ere det bõl. Az Úr ad ta. S Jé zus

Krisz tust is Is ten ad ta. A szí vé bõl, ma gá ból tép te ki. Jé zus
is ön ma gát ad ta, mert eb ben ben ne van a Fiú adá sa is. Is -
ten te hát ad ke nye ret, sza bad sá got, ad ja lel két, ad ja a
bûn bo csá na tot, ad örök éle tet. Hogy mi ez? Ki nek mi, azt
min den ki nek ön ma gá nak kell meg vá la szol ni, le for dí ta ni
a sa ját éle té re. Ez a min den. Kér dés, hogy mennyit ve -
szünk el eb bõl a min den bõl.

Ben cé né Sza bó Már ta

Tallózó

„A hé ber man va ló szí nû leg egyip to mi ere de tû le het […] a
for dí tás így len ne: »[…] man na ez«.” (Hertz Bib lia jegy ze -
tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„[…] ván dor ma da rak ra gon dol ha tunk, ame lyek […] ki -
me rül ve […] száll nak le a föld re, ahol könnyû össze fog -
dos ni õket. […] ta ma risz kusz fa le ve le in egy ro var faj ta
szú rá sá ra fe hér csep pek kép zõd nek, ame lyek meg ke mé -
nyed ve le hul la nak a föld re[…] mán hú = mi ez? – ahol a
mán szó a kér dõ szócs ka ré gi sé mi for má ja. A man na név
va ló sá gos eti mo ló gi á ja nem is mert.” (Ju bi le u mi kom men -
tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Az egyip to mi mû vé szek áb rá zol tak ké zi há ló val für je -
ket fo gó em be re ket.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat.
Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„A ra ci o na lis ták meg pró bál ták meg ma gya ráz ni ter mé -
sze tes úton en nek a ke nyér nek a meg ér ke zé sét. […] Azt
azon ban nem tud ják meg ma gya ráz ni, […] ho gyan kap tak
man nát a si va tag min den ré szén, ho gyan ju tot tak ilyen
mér he tet len mennyi ség hez, hogy száz ez rek jól lak tak ve le
negy ven éven ke resz tül. Ugyan olyan cso dá la tos mó don
szûnt meg, mint aho gyan meg ér ke zett […].” (Ar no C. Gae -
be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„A ta ma risz kusz csepp jei két fé le pajzs te tû nek a vá la dé -
kai, ame lyek […] fo lya dé kot szív nak ki az ágak ból, hogy
nit ro gént gyûjt se nek lár vá ik szá má ra. […] A Bib lia cso -
dás nak raj zol ja meg a man nát; nem egy min den na pi je -
len ség.” (Je ro mos Bib lia kom men tár. Szent Je ro mos Ka to li -
kus Bib lia tár su lat)

„A cser je méz sze rû vá la dé kot hul lat […] Ha azon ban a
tû zõ nap rá süt, ha mar el ol vad. És az em lé ke ze tül el tett
egy ómer nyi mi ért nem ol vadt el? Fej tö rés he lyett ar ra fi -
gyel jünk, hogy ennyi volt egy em ber fej adag ja.” (Sza bó
An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„A pusz tai ván dor lás el sõd le ges cél ja jól is mert: mind -
az, ami a Sí nai hegy nél tör tént. Volt azon ban egy má sik
cél ja is, még pe dig az, hogy az iz rá e li ták meg ta nul ja nak
ke gye lem bõl él ni. […]

[…] Új ból és új ból nyil ván va ló vá vált, hogy az iz rá e li -
ták nem akar tak ke gye lem bõl él ni. Ehe lyett fel lá zad tak
Jah ve el len[…]

[…] Krisz tus azt ál lí tot ta ma gá ról, hogy Õ na gyobb
Mó zes nél, és meg ígér te, hogy mind azok, akik ab ból a ke -
nyér bõl esz nek, amely rõl Õ be szélt, örök ké él ni fog nak.”
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(Cor ne lis van der Wa al: Ku tas sá tok az Írá so kat!. Irány tû
Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Add, hogy ezen a na pon is lel jek va la mit, ami vel jól lak -
ha tom. Nyo mo rú sá gom Is te ne, adj ne kem ele delt, adj te jet,
adj húst, Atyám!”

(a ma szá jok reg ge li imá ja, Af ri ka)

„Ó, Ka ge, Ka ge, nem va gyunk gyer me ke id? Nem lá tod éh -
sé gün ket? Adj en nünk!”

(bus man ké rõ imád ság, Af ri ka)

„Bé kél tet ni sem fo gok. Mert össze bé kél tet ni annyi, mint
meg elé ged ni va la mi ko misz lan gyos koty va lék kal, amely -
ben be hû tött és for ró ita lo kat bé kél tet tél össze. 

Én azt aka rom, hogy ma rad jon meg az em be rek szí ne-
za ma ta. Mert min den kí vá na tos, ami re tö rek sze nek, min -
den igaz sá guk nyil ván va ló. 

Az én dol gom az, hogy meg al kos sam az õket ma gá ba
ol vasz tó ar cot. Mert a desz ka fû ré sze lõk és a szeg ko vá csok
igaz sá gá nak kö zös mér té ke a ha jó.”

(Sa int-Exu péry: Ci ta del la)

TÖR TÉ NET
An tal gaz da fi gye lem mel hall gat ja a temp lom ban a gond -
vi se lés ha tal má ról szó ló ige hir de tést. A pap szár nya ló sza -
vai ép pen ar ra in te nek, hogy ag go dal mas kod nunk sem mi -
kép pen nem sza bad, hi szen lát hat juk, hogy az Úr még az
égi ma da rak nak is gond ját vi se li.

An tal gaz da itt le hajt ja a fe jét, és csak a ba ju sza alatt
mo rog ja: 

– Könnyû ne ki. Az enyém bõl.

VERS
Kosz to lá nyi De zsõ: Bol dog, szo mo rú dal (rész let)

Van már ke nye rem, bo rom is van,
van gyer me kem és fe le sé gem.
Szí vem mi nek is szo mo rít sam?
Van min dig elég ele sé gem.
Van ker tem, a kert re ro gyó fák
sut tog va ha jol nak utam ra
és benn a dió, mo gyo ró, mák
ter hé tõl öreg bül a kam ra.
(…)
De né ha meg ál lok az éjen,
gyöt rõd ve, ha lál ba ha nyat lón,
úgy ásom a kin cset a mé lyen,
a kin cset, a ré git, a pad lón,
mint láz be teg, aki föl esz mél,
ál mát hü ve lyez ve, za var tan,

ke zem ko to rász va ke res gél,
hogy, jaj, va la ha mit akar tam.
Mert nincs meg a kincs, mi re vágy tam,
a kincs, ami ért po rig ég tem.
Itt hon va gyok itt e vi lág ban
s már nem va gyok ott hon az ég ben.

BÖJT 5. VA SÁR NAP JA (JUDICA)
• 2Móz 32,30–34

A tex tus he lye

Szö veg elem zés he lyett hely zet- és lé lek ta ni elem zést ja -
vas lok az ige hir de tés re ké szü lõk nek. Eh hez el kell ol vas -
nunk a 19–20. és a 32–34. fe je ze te ket. Meg kell ér te nünk
a nél kü lö zé sek be, har cok ba, bi zony ta lan ság ba be le fá radt
nép lel ki vi lá gát: Is ten min den ad di gi gon dos ko dá sát Mó -
ze sen ke resz tül ta pasz tal ták meg, és most Mó zes is el tûnt
kö zü lük. Kell „va la ki” vagy „va la mi”, ami új ra vissza ad ja
re mény sé gü ket, be töl ti lel kük üres sé gét…

Az egyip to mi kul tu szok em lék ké pe it idé zik fel az arany -
bor jú kö rül, ha mar el fe lejt ve min dent, ami ott és sza ba du -
lá suk óta tör tént ve lük. Bi zal muk meg ren dült Is ten ben, lát -
ha tó, meg fog ha tó, „hasz nál ha tó” is ten kép re vá gyód nak.

Igénk már ab ban a drá mai hely zet ben ta lál ja Iz rá el né -
pét, ami kor ál do za tok ez rei fek sze nek hol tan Mó zes bün -
te tõ pa ran csa és Lévi fi a i nak kard csa pá sai nyo mán. Mi
ma már ezt könnye dén tu do má sul vesszük, ám gon dol -
junk be le ab ba a hely zet be, amely ben élet-ha lál kér dé se
volt a „ho gyan to vább”! Amely ben ha lot ta it gyá szol ja sok
csa lád.

Eb ben a hely zet ben megy fel Mó zes is mét az Úr hoz, és
mond ja el drá mai imád sá gát. Ke gye le mért va ló kö nyör gé -
se so rán sa ját éle tét, üd vös sé gét is fel ajánl ja, sors kö zös sé -
get vál lal va bû nös né pé vel, õszin tén fel mér ve, hogy Is ten
bo csá na ta nél kül hi á ba va ló vá vá lik min den fá ra do zá sa,
kül de té sé nek tel je sí té se. 

Fel ad ná mind azt, amit az égõ csip ke bo kor nál is oly ne -
he zen vál lalt el! Úgy ér zi: nem ér de mes har col nia azért a
né pért, amely messze van az iga zi hit tõl és hût len sé gek
so ro za tát kö ve ti el.

Is ten azon ban most még nem fo gad ja el a „köz ben já ró”
fel aján lá sát. Majd nem ze dé kek kel ké sõbb Jé zus nak, egy -
szü lött Fi á nak ál do za tát fo gad ja el. Mó zes nek – és min den
idõk „mó ze se i nek” ezt a pa ran csot ad ja: menj, ve zesd a
né pet, aho vá pa ran csol tam! (34)

Me di tá ci ós gon do la tok az ige hir de tés hez

Sok má ig ér vé nyes ta nul ság gal és üze net tel szol gál tex tu -
sunk. Is ten hi ány ból, hit nél kü li ség bõl, tü rel met len ség bõl
mi is arany bor jú kat épí tünk és épí tet tünk ma gunk nak,
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nem is egyet és nem egy szer, ha nem fo lya ma to san. A
pénz, a si ker és a ha ta lom kö rül fo rog a vi lág, ki csi ben és
nagy ban, már az is ko lá sok lel ké ben, a fel nõt tek tár sa dal -
má ban és gon dol ko dás mód já ban, nem zet kö zi szí n te re ken
is. Va nnak sa ját „kis bál vá nya ink”, és van nak a köz gon -
dol ko dás ból ere dõ „el vá rá sok” és igé nyek. A ka rá cso nyi
dél ke let-ázsi ai ször nyû ka taszt ró fa ret te ne tes szám ada ta -
it és ké pe it lát va csak meg ren dü lés sel gon dol ha tunk az ál -
do za tok ra. Még is az a kér dés szo rong ben nünk, hogy mi -
ért érez te sok-sok ezer csa lád és em ber úgy, hogy a szent
ka rá cso nyi ün ne pet ott ho ná tól sok száz vagy ezer ki lo mé -
ter re kell el töl te nie, eg zo ti kus kül sõ sé ge ket és örö mö ket
ke res ve? Fél ve írom le eze ket a so ro kat, hi szen le het nek
er re jó ma gya rá za tok is. Ám még is úgy ér zem, hogy eb ben
va la mi lyen „hi ány” és va la mi fé le na gyot aka rás, túl zott
el vá rás is meg bújt…

Mi sem te he tünk mást, mint azt, hogy imád ko zunk az
ál do za to kért és a gyá szo ló kért, és se gí tünk a tõ lünk tel he -
tõ mó don.

Az „arany bor jú-imá dás sal” azon ban itt hon is ta lál koz -
ha tunk lép ten-nyo mon. Azt is ta pasz tal hat juk, amit a Sí -
nai-hegy alatt élõ nép, hogy ez a „szer tar tás” csak rö vid
örö möt nyújt, nem old meg sem mit iga zán, ami az élet
hosszú tá vú fel ada ta it il le ti.

Ezért kell ne künk is imád koz nunk és Is ten üze ne tét hir -
det nünk, még ak kor is, ha ke ve sen hall gat nak ránk, ha
oly kor mi ma gunk is be le fá ra dunk a szol gá lat ba, an nak
si ker te len sé gét lát va. Azt a fe le lõs sé get, ame lyet Mó zes
hor do zott, ne künk is hor doz nunk kell, bár mi lyen le gyen is
a hely zet gyü le ke ze tünk ben, egy há zunk ban, né pünk gon -
dol ko dá sá ban és élet vi te lé ben.

Ezen a böj ti va sár na pon na gyon ko mo lyan kell be szél -
nünk az élet fe le lõs sé gé rõl, a bûn rõl és bûn bo csá nat ról,
Is ten elõ re mu ta tó pa ran csa i ról, hosszú tû ré sé rõl.

Váz lat kí sér let az ige hir de tés hez

Egyet len szó ke rül het a kö zép pont ba: a fe le lõs ség.

Az élet fe le lõs sé ge
Ne héz volt a pusz tai ván dor lás nem ze dék nyi ide jét vé gig -
él ni nél kü lö zé sek és két sé gek kö ze pet te. Ám cso dá la tos
ígé re tek és je lek bir to ká ban ván do rol hat tak, Is ten tõl ép -
pen ak kor kap ták meg az er köl csi útmutatást adó Tíz pa -
ran cso la tot a hoz zá tar to zó kö zös ség for má ló ren del ke zé -
sek kel. For mát lan rab szol ga nép bõl ön tu da tos, ma gas er -
köl csi sé gû nép pé vál hat tak, de hût len sé ge ik mi att csak Jó -
zsué, Nún fia és a pusz tá ban szü le tett fi a tal nem ze dék
me he tett be az Ígé ret Föld jé re.

Né hez a mi mos ta ni ván dor lá sunk ide je is. Sok csa ló -
dás sal és szo ron gás sal él jük min den nap ja in kat, pe dig Jé -
zus Krisz tus ban mi is sok nagy sze rû ígé re tet kap tunk.
Ami kor azon ban le ér té kel jük az éle tet – „a zse bünk ben ko -
to rá szunk, mi köz ben a szí vünk ki ürül”, mond ta az el múlt

évi nép sza va zás után egy er dé lyi püs pök –, ak kor el ve szít -
jük az erõ for rá sun kat, sö té ten kez dünk lát ni, elé ge det len -
ke dünk, könnyen meg al ku szunk a rossz meg ol dá sok kal,
lá zon gunk, vá das ko dunk – ahe lyett, hogy õszin tén ma -
gunk ba néz nénk. Mert el sõ sor ban nem a kül sõ kö rül mé -
nyek okol ha tók mind ezért, ha nem a mi fe lü le tes sé günk,
meg al ku vá sunk, hi tet len sé günk. La zul nak a csa lá di élet
sze re tet-kö te lé kei, a ta nult hi va tás irán ti fe le lõs ség tu dat,
hi ány ér ze te ink csil la pí tá sá ra meg elég szünk kis, rö vid éle -
tû „arany bo cik kal”… Ezért csök ken a szü le té sek és nö -
vek szik a vá lá sok szá ma, ezért nõ az el ma gá nyo so dás –
és ezért fogy a temp lom lá to ga tók szá ma, ahogy ezt kí vül -
ál lók is iro ni ku san meg ál la pít ják. Az élet iga zi ér tel mét, a
lel ki mély sé ge ket ke ve sen ke re sik, a bel sõ fé nyek he lyett
elég a kül sõ fé nyek (mû fé nyek) csil lo gá sa.

Rá kel le ne éb red nünk új ra Jé zus sza va i nak igaz sá gá ra:
Én va gyok a vi lág vi lá gos sá ga. Aki en gem kö vet, nem jár
sö tét ség ben. (Jn 8,12) Ezt kel le ne hét rõl hét re szin te meg -
szál lott ként hir det nünk.

Az imád ság és ige hir de tés fe le lõs sé ge
Mó zes imád sá ga va ló ban fan tasz ti kus. Egész éle tét, tes ti-lel -
ki va ló ját tár ja Is ten elé. Nem men te ge ti né pét, nem ma gya -
ráz ko dik – tu sa ko dik a ke gye le mért. Köz ben já ró akar len ni,
azok he lyett is be szél, akik ma guk er re kép te le nek. Ám Is ten
vá la sza nyo mán vi lá gos sá vá lik elõt te is, hogy a bûnt sem -
mis sé ten ni nem le het, az nyo mot hagy az em be ren, és a
bûn bo csá na tot csak õszin te bûn bá nat, hit és meg té rés (élet -
vál to zás) nyo mán re mél he ti az em ber. Az iga zi köz ben já ró
imád ság nak is csak így le het ered mé nye. Si mon, Si mon, a
Sá tán ki kért ti te ket, hogy meg ros tál jon, mint a bú zát, de én
kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a te hi ted… (Lk
22,31–32) Pé ter igaz bûn bá na ta és Jé zus imád sá ga elég volt,
hogy hi te el ne fo gyat koz zék. A bûnt Is ten meg íté li, de a bû -
nöst sze re ti, és ezért kell so kat imád koz nunk ön ma gun kért,
egy má sért, a ránk bí zot ta kért, a vi lá gért.

De Mó zes nek vissza kell tér nie a szent hegy rõl né pe kö -
zé, az új kõ táb lák ra le kel lett ír nia az Úr igé it (2Móz
34,27–28), és hir det nie kell azo kat. Az ige hir de tés fe le lõs -
sé ge sem mi más sal nem he lyet te sít he tõ! Csak ar ról ne fe -
led kez zék meg egyet len ige hir de tõ sem, hogy nem a ma ga
gon do la ta it, ha nem az Úr igé it kell hir det nie. Ezért for mál -
ja, ne ve li Mó zest az Úr fenn a he gyen, szent csen des ség -
ben. Ezért for mál, ne vel ben nün ket is – bel sõ szo bánk ban.

A jö võ fe le lõs sé ge
Érez het jük Mó zes sza va i ban a le tar gi kus fá radt sá got. Ab -
ba hagy ná fe le lõs szol gá la tát, úgy ér zi, ku dar cot val lott né -
pé vel. In kább sa ját lel két is íté let re ad ja. De Is ten nem
ezért vá lasz tot ta ki ma gá nak õt. „Menj (vissza), ve zesd a
né pet!” Is ten nem fá rad el és nem en ge di, hogy az õ kö ve -
tei fel ad ják kül de té sü ket. „Szük sé gem van rád, mert jö võ
áll elõt te tek, küz del mes, de szép jö võ” – mond ja az Úr.

Mai „mó ze sek”! A hir de tett evan gé li um ra, a köz ben já ró
imád sá gok ra, a sze re tet cse le ke de te i re szük sé ge van a ma
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nem ze dé ké nek, bár mi lyen ag gasz tó ak is a je lek. Le het,
hogy még száz szor, ezer szer kell ke gye le mért, vi lá gos sá gért
kö nyö rög nö tök tér de n áll va Is ten elõtt a „né pért”, egy-egy
em be rért, gyü le ke ze tért, az egy há zért, a né pe kért: de Is ten
vár ja és el fo gad ja a kö nyör gé se te ket. A vég sõ meg ítél te tés
a „szá mon ké rés nap ján” (34b) lesz. En nek ide je és mód ja
nem a ti dol go tok. De ad dig a te rem tett vi lág só vá rog va
vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né sét. (Rm 8,19)

A jö võ fe le lõs sé ge – hogy ne vár ja nak hi á ba!
Mert Is ten épí ti az õ or szá gát – nél kü lünk is. De bol dog

az a szol ga és bol dog az a nép, amely ré sze se le het en nek
az épí tés nek.

Szir mai Zol tán

Tallózó

„Ha meg bo csá tod bû nü ket. […] hoz zá ér ten dõ: »Ak kor to -
vább aka rok él ni.« A fel té te les mon dat egyik ré szé nek el -
ha gyá sa nem szo kat lan a hé ber ben.

Tö rölj ki en gem. Mó zes csak né pé ért élt. Ha az el pusz -
tul, ak kor õ sem kí ván to vább él ni. »Ez a vers egyi ke a leg -
szeb bek nek és leg ha tá so sab bak nak az egész Szent írás -
ban, amely meg gyõ zõ en mu tat ja be Mó zes sze re te tét és
ön fel ál do zá sát né pe iránt« (Dri ver).

[…] Is ten nem en ge di, hogy Mó zes szen ved jen má sok
he lyett. A zsi dó ság nem is mer he lyet te sí tést sem a bün te -
tés ben, sem az en gesz te lés ben.” (Hertz Bib lia jegy ze tei.
Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Mó zes nek ez az új bó li köz ben já rá sa az Úr nál pár hu za -
mos a 11–14 v.-ben le írt tal, csak más mó don van meg fo gal -
maz va. Kér dé ses le het, hogy mi ért van rá új ból szük ség, ha
a 14 v. ki mon dot ta, hogy »az Úr szá na lom ra in dult és nem
hoz ta rá né pé re azt a rosszat, amit meg mon dott.« A ma gya -
rá za tot a szö vet ség ok má nyá nak az össze tört kõ táb lái ad -
ják meg. Az Úr nem ir tot ta ki ugyan né pét, de a szö vet sé get
egye lõ re fel füg gesz tet te a bál vány ké szí tés mi att.” (Ju bi le u -
mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Egye sek azt mond ják, hogy Mó zes itt az élet köny vé rõl
be szél […], mely be a hí võk ne vét ír ják, de va ló szí nûbb,
hogy ez a nép meg szám lá lá sá ról szó ló könyv le he tett.” (A
Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter -
jesz tõ Ala pít vány)

„Mó zes […] ja vas la tát Is ten nem fo gad ta el. […] kész sé -
ge ar ra, hogy ki tö röl tes sen a Könyv bõl, elõ ké pe Õne ki, aki
egye dül tud ta el vé gez ni az en gesz te lés mun ká ját.” (Ar no C.
Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Mó zes […] bo csá na tot nyer né pe szá má ra; egy na -
gyobb en ged ményt, mint 7–14. ver sek ben, ahol meg aka -
dá lyoz ta tel jes meg sem mi sí té sü ket.” (Je ro mos Bib lia kom -
men tár. Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Köz ben já rá sa so rán a vég sõ kig el megy […] Tu laj don
tes té vel fog va fel az íté le tet, en nél töb bet csak Jé zus Krisz -
tus vál lalt […].” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó)

„Az, hogy az Úr még is tel je sí tet te az õs atyák nak tett
ígé re te it, nem azért tör tént, mert ez kö te les sé ge volt. […]
Azért tel je sí tet te ígé re te it, mert mint Is ten nek, er re meg -
van a sza bad sá ga, és mert min den ha tó (szu ve rén) sze re -
tet tel sze ret.” (Cor ne lis van der Wa al: Ku tas sá tok az Írá so -
kat!. Irány tû Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
„Óva ko dom at tól, aki egyet len szem pont ból igyek szik ítél ni.
Mint pél dá ul at tól az em ber tõl, aki nagy ügy kö ve te lé vén,
ma gát an nak el kö te lez ve, töb bé sem mi egye bet nem lát.”

(Sa int-Exu péry: Ci ta del la)

„A ma ga is te ni fen sé gé ben még is leg in kább az el sõ pa ran -
cso lat szól, a má sik ket tõ ben már érez zük a köz ve tí tõt, a
köz be ik ta tott tol mács hang ját…

Az el sõ pa ran cso lat a tü rel met le nül tar tóz ko dó is te ni
sze re tet pa ran csa. Már nincs messze az idõ, ami kor ez a
sze re tet vég képp el árul ja ma gát. Egy szü lött jét ad ja ak kor
ér tünk, s le száll az em be ri ter mé szet, vi lá gunk leg el ha -
gyot tabb, leg zor dabb, leg ma gá nyo sabb zu ga i ba, hogy
gond ja i ba ve gyen min den kit.”

(Pi linsz ky Já nos)

TÖR TÉ NET
Ma hat ma Gan dhi be szé li el egy if jú ko ri él mé nyét, amely nek
so rán meg ér tet te a meg bo csá tás je len tõ sé gét.

„Ti zen öt éves le het tem, ami kor a lo pás bû né be es tem.
Az el lo pott hol mi ér té ke mint egy nyolc száz fo rint le he tett.
Mi vel jó vá akar tam ten ni bû nö met, egy újab bal te téz tem.
El lop tam édes apám tól egy kar pe re cet. El ad tam, és en nek
árá ból ren dez tem a jó vá té telt. Lel ki is me re tem azon ban
nem ha gyott nyu god ni és vég re rá szán tam ma gam, be val -
lom édes apám nak. Mi vel szó ban nem tud tam meg ten ni,
le ír tam egy pa pír ra és így nyúj tot tam át. Köz ben egész tes -
tem ben resz ket tem, vár va, mi lesz apám vá la sza. Õ el ol -
vas ta val lo má so mat, egy pil la nat ra el szo mo ro dott, le -
huny ta a sze mét, majd szét tép te a pa pí rost. Meg bo csá tott.
Et tõl kezd ve még job ban sze ret tem.”

VERS
Ba bits Mi hály: Az el bo csá tott vad (rész let)

Nem hi szek az El ren de lés ben,
mert van szí vem ben aka rat,
s tán ha ke zem más kép le gyin tem,
a vi lág más fe lé ha lad.
Még is ér zem, va la ki néz rám,
visz, õriz, ezer baj kö zött,
de nem hagy nyug ton, bajt idéz rám,
mi helyt gõ göm ben reny hü lök.
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Egy há zunk lel ké sze i nek és hit ta ná ra i nak kép zé se az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye te men fo lyik. Vár juk azok je lent ke -
zé sét, akik Jé zus Krisz tus ban hisz nek, és el hí vást érez nek,
hogy az evan gé li kus egy ház ban szol gál ja nak.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men a kép zés le he tõ -
sé gei a kö vet ke zõk:

A) Nap pa li ta go za ton a lel ké szi szol gá lat ra fel ké szí tõ egye -
te mi szin tû te o ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idõ hat év.

B) Nap pa li ta go za ton egye te mi szin tû hit ta nár kép zés olyan
je lent ke zõk ré szé re, akik va la mely más fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ta ná ri sza ká ra is fel vé telt nyer tek, illetve ilyen sza kot
vé gez nek, s ezt iga zol ni tud ják. A ta nul má nyi idõ öt év.

C) Az EHE ki he lye zett ta go za ta in (Nyír egy há zi Fõ is ko la
Böl csé szet tu do má nyi és Mû vé sze ti Fõ is ko lai Kar; Nyu gat-
Ma gyar or szá gi Egye tem Apá czai Cse re Já nos Ta ní tó kép zõ
Fõ is ko lai Kar és Be ne dek Elek Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar)
fo lyó fõ is ko lai szin tû hit ta nár-, illetve hit ok ta tó kép zés sel
kap cso lat ban a fen ti fõ is ko lai ka rok, il let ve a he lyi lel ké -
szi hi va ta lok ad nak a fel vé te li fel té te lek re vo nat ko zó fel -
vi lá go sí tást.

A 2004/2005-ös tan év ben be ve ze ten dõ két szin tû érett sé gi
vizs gá val ös  sze füg gés ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem fel vé te li rend je az aláb bi ak sze rint mó do sul:

A fel vé te li el já rás ról szó ló 269/2000 (XII. 26.), az azt mó -
do sí tó 246/2003 (XII. 18.) Korm. ren de let, to váb bá az érett sé -
gi vizs gá ról szó ló 100/0997 (VI. 13.) Korm. ren de le tet mó do -
sí tó 233/2004 (VIII. 6.) Korm. ren de let el tö röl te a tan tár gyi
fel vé te li vizs gát, és he lyé be a tan tár gyi érett sé gi vizs gát lép -
tet te. En nek ér tel mé ben az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem a fel vé tel hez szük sé ges pont szá mot a ma gyar nyelv és
iro da lom, va la mint a hit tan tan tárgy ból tett kö zép szin tû
érett sé gi alap ján ál la pít ja meg.

Hit tan tan tárgy ból érett sé gi vizs gát azok ban a kö zép is ko -
lák ban le het ten ni, ame lyek he lyi tan terv ében a hit tan tan -
tárgy sze re pel. Aki nek vi lá gi kö zép is ko lá ban nincs mód ja hit -
tanérett sé git ten ni, ven dég ta nu lói jog vi szonyt lé te sít het
olyan egy há zi is ko lá val, amely ben a hit tan érett sé gi tárgy. A
ven dég ta nu lói jog vi szony nem jár óra lá to ga tá si kö te le zett -
ség gel, azon ban a négy év anya gá ból az érett sé gi vizs gát
meg elõ zõ en osz tá lyo zó vizs gát kell ten ni.

Aki nek ed dig nem állt mód já ban hit tan tan tárgy ból érett sé -
gi vizs gát ten ni, fel vé te li vizs gát tehet az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye te men a kö zép is ko lai evan gé li kus hit tan tan -
terv anya gá ból.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a fel vé telt to vább ra
is al kal mas sá gi vizs gá hoz kö ti. En nek fõbb szem pont jai a kö -
vet ke zõk: be széd tech ni ka, ének, ze nei hal lás, kom mu ni ká ci -
ós kész ség, pszi cho ló gi ai al kal mas ság, ér dek lõ dés a ke resz -
tény egy ház éle te iránt, mo ti vá ció, el kö te le zett ség a ke resz -
tény élet foly ta tá sa mel lett.

Az emelt szin tû érett sé gi vizs gá ért tan tár gyan ként 7, a

nyelv tu dás ért leg fel jebb két nyelv bõl kö zép fo kú C tí pu sú ál la -
mi lag el is mert nyelv vizs ga ese tén 7, fel sõ fo kú C tí pu sú nyelv -
vizs ga ese tén 10 plusz pont jár.

Az EHE rek to ri hi va ta lá ban be sze rez he tõ je lent ke zé si lap -
hoz a kö vet ke zõ ok má nyo kat kell mel lé kel ni:

1. szü le té si anya köny vi ki vo nat
2. érett sé gi bi zo nyít vány (érett sé gi elõtt ál lók nak a kö zép -

is ko lá ból ho zott pon tok ki szá mí tá sá hoz az is ko la ál tal ki töl -
tött be tét lap az aláb bi tan tár gyak utol só két le zárt fél évi ér -
dem je gye i vel: ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, ma te -
ma ti ka, ide gen nyelv, va la mint egy vá lasz tott tárgy)

3. fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vány, ha van
4. or vo si bi zo nyít vány, amely iga zol ja, hogy a je lent ke zõ

fel sõ fo kú ta nul má nyok ra al kal mas
5. ke resz te lé si bi zo nyít vány
6. leg alább két év vel ko ráb bi kon fir má ci ót iga zo ló bi zo -

nyít vány
7. kéz zel írott rész le tes ön élet rajz, mely fel tár ja a je lent ke -

zõ csa lá di és szo ci á lis kö rül mé nye it, kap cso la tát gyü le ke ze té -
vel, va la mint a je lent ke zés in dí té ka it

8. az el múlt két év ben vég zett egy há zi szol gá la ta i ról (az il -
le tõ gyü le ke zet lel ké sze ál tal) ki ál lí tott bi zo nyít vány

9. az eset le ges ál la mi (vagy az zal egyen ér té kû) nyelv vizs -
ga bi zo nyít vá nya

10. a je lent ke zõ ne vé re meg cím zett és fel bé lyeg zett nor mál
mé re tû bo rí ték

Az ok má nyo kat ere de ti ben kell be kül de ni, de in do kolt eset -
ben hi te les má so lat ban is le het mel lé kel ni. A má so lat „egy há -
zi hasz ná lat ra” meg je lö lés sel az egy ház köz sé gi lel kész ál tal
is hi te le sít he tõ.

A fel vé tel hez szük sé ges an nak a lel kész nek az aján lá sa a
je lent ke zõ al kal mas sá gá ról, aki az il le tõ nek az utób bi idõ ben
lel ki pász to ra volt. Az aján lást a lel kész a kér vén  nyel egyi de -
jû leg küld je meg kü lön le vél ben köz vet le nül az EHE rek to rá -
nak cí mez ve.

A fen ti ek sze rin ti mel lék le tek kel el lá tott és az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem fel vé te li bi zott sá gá hoz cím zett
kér vény nek, va la mint a pi ros pos ta utal vá nyon fel adott
3.000 Ft fel vé te li el já rá si díj nak 2005. feb ru ár 15-ig kell az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Rek to ri Hi va ta lá ba be -
ér kez nie. (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Tel. 469-
1051, 3834-537)

Az al kal mas sá gi és az eset le ges hit tan tan tár gyi fel vé te li
vizs gá ra 2005. jú li us 4–5-én ke rül sor. 

A Ma gyar or szá gi Evangélikus Egyház hittantan ter ve meg -
ta lál ha tó az Evan gé li kus Köz löny 2004. jú li us 30-ai szá má -
ban, mely hoz zá fér he tõ a lel ké szi hi va ta lok ban. A gim ná zi u -
mi hit tan köny vek be sze rez he tõk a Lu ther Ki adó köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest, Ül lõi út 24. Tel: 317-5478, 486-1228).

Dr. Sza bó La jos rek tor

Fel vé tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re
a 2005/2006-os tan év re
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