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Több mint két évtizede már, hogy 1947-ben két arab pásztor a Holt
tenger közelében egyik sziklabarlangban ősi iratokat talált, amelyek izga
lomba hozták a tudományos világot. főképpen a bibliakutatókat. Az elmúlt
két évtized új felfedezéseket hozott: új barlangokat, új írásos műveket és
egyéb leleteket, amelyek egy vallásilag elmélyült és kulturált közösség életét
tárták fel előttünk. Aztán régi építmények romjai kerültek elő a földből,

amelyek valamikor lakóhelyül és munkahelyül szolgáltak egy eddig csak hiá
nyosan ismert, homályos emlékű vallási csoportnak.

A leletek tudományos feldolgozása még nem ért véget, de a barlang
kutatások. ásatások és szövegtanulmányok nyomán máris a következő kép
tárul elénk:

A Krisztus születése előtti időben, kb. a II. század elején egy remete
közösség alakult ki a Holt-tenger északnyugati partja közelében, a judeai
pusztában. Ennek a közösségnek volt egy "anyaháza", ahol közös istentisztele
tet tartottak, közösen étkeztek és együtt dolgoztak. Az épületben fazekas
műhelyt tartottak fenn, amelyben cserépkorsókat gyártottak. Ilyen cserép
korsókban őrizték könyvtárukat, majd rejtették el veszély idején barlangok
ban azokat a szentírási másolatokat és egyéb vallási iratokat, amelyeket
ugyancsak a közös házban, egy külön teremben készítettek. Az épület viszon
tagságos évek, leromlás és részleges újjáépítés után, a 68-70-es zsidó há
ború idején véglegesen elpusztult. Ez a Kumrán folyó mellett állt marad
vány később a Kumrán-romók (Kirbet Qumran) nevet kapta. Kr. u. 70-től

nyomuk veszett a remetéknek. Egyesek szerínt teljesen elpusztultak a há
borúban, mások szerint a maradék beleolvadt a fennmaradt lakosságba. A bar
langokban talált ősi iratok (már romlott és erőszakkal is megrongált állapot
ban) biztosan ennek a kumráni közösségnek a kezéből kerültek ki. A leg
valószínűbb vélemény szerint a közeledő római légió (X. Fretensis) elől igye
keztek biztonságba helyezni.

A talált iratok egy része eligazítást ad a remeteközösség életrendjéről is,
bár a különféle leírások néhány részletükben eltérőek. Eszerint a közösség
nőtlen férfiakból állt. Ezek kétéves próbaszolgálat után lettek teljes értékű

tagok. Fontos vallási cselekmény volt életükben a rituális fürdés, reggel és
este közös ima, este szentírásolvasás és magyarázat, tanácskozás, és a közös
vacsora kenyérrel, borral. A kumrániak elkülönítették magukat a világtól,
ahol a "sötétség fiai" uralkodtak, miközben ők a "világosság fiai" voltak.

A tudósok általában az esszénusok közősségével azonosítják a kumráni
remetéket, azzal a megszorítással, hogy a róluk nyert kép mégsem teljesen
egyezik ~z esszénusokkal kapcsolatban más helyekről szerzett ismereteink
kel (Philo, Josephus Flavius, Plinius írt róluk).

Ha az iratok és ásatások anyagából rekonstruálni akarjuk a remeteség
szervezeti rendjét, valahogy így kell elképzelnünk: a közösségnek voltak
vezetői és "belső" tagjai (erről bőséges adataink vannak), akik a ház körül
éltek épületben, barlangokban vagy sátrakban. Voltak azonban "külső" ta
gok is, akik városokban éltek a többi ember közőtt, családi életet folytat
tak, anyagilag támogatták az anyaházat, nem jártak "egyenruhában" (a bel
ső tagok vászonruhát viseltek). Ezek időnként ellátogattak a remeteséghez és
bizonyos ideig ott is tartózkodtak. Az utánpótlás részben önkéntes csatlako
zással (próbaévek után), részben rájuk bízott gyermekek felnevelésével tör
tént. A hűtlen, vétkes tagokat büntették (vezeklés), vagy végleg kizárták.
A remeteség belső tagjai kőzött teljes volt a vagyonközösség.
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A k urnráni felfedezésből sokan sekféle következtetést igyekeztek le
vonni. Egyesek szer-int az iratok történelmi hitelességgel igazolják a keresz
ténység eredetét, sőt egyenesen Jézus szerepét, mások szerint viszont telje
sen megcáfolják. Egyik sem igaz, mert Kumrán nem ír sem' Jézus mellett.
sem Jézus ellen. Tagadhatatlan azonban. hogy olyan időről árulkodik, amely
nagyon közel van, vagy éppen egybeesik Jézus korával. A szentirástudomány
szakértői nem is késlekedtek felhasználni az eddig már feliárt anyaget.
(Minderről bőven ír Szörényi professzor könyve: A Biblia világa, 135~189. o.)

Mi jelenlegi tanulmányunkban a kumráni felfedezések anyagából sze
rétnénk kiegészíteni az Úr Jézus és a .,keresztelő"-nek nevezett János kap
csolatáról szóló ismereteinket. és az új adatok nyomán rekonstruálni" néhány
homályos vagy hiányos részt. Azt minden oldalon elfogadják, hogy "keresz
telő" Jánosnak valami köze lehetetett a kumrániakhoz. az apostol János
evangéliumában pedig megtaláljuk az utalasokat az ottani tanokra.

1. János a pusztáiban

Bibliai tanulmányaink egyik homályos, de nem lényeges pontja volt az
az evangéliumi jelentés. amely szerint János, Ola gyermek növekedett és lé
lekben erősödött és a pusztában élt addig a napig, amíg nyílvánosan fel nem
lépett Izrael előtt" (L l, 80).

Zakariásnak és Erzsébetnek öregségükben született fiát, a prófétai hiv.i
tásra rendelt Jánost, minden átmenet nélkül il pusztában találjuk. Hajlan
dók lettünk volna kényszerűségből úgy értelmezni, hogy csak felnőtt korá
ban került a pusztai magányosságba, hiszen egy gyermeket mégsem lehet
csak úgy kirakni egy elhagyott vidékre. Ellene mond ennek az a tény is,
hogya szülők öregek voltak, nem lehetett alkalmuk gyermeküket sokáig
nevelni. Így tehát rokonokra hagyták volna? Vagy mégis úgy kell értenünk.
hogy még jó húsz évig éltek a szülők ?

Mindezek a problémák egy csapásra megoldódnak a kumrání felfede
zések óta. A gyermek János nem elhagyott pusztaságba került, hanem egy
jól fejlett közösségbe. amely utódnevelés érdekében gyermekeket is befoga
dott (igy ír Josephus Flavius az esszénusokról). Zakariás és Erzsébet tehát
néhány évi nevelés után már elvihették gyermeküket a kumráni "kolostor
ba", hogy ott - az isteni rendelésnek megfelelően - életszentségre. isten
szolgálatra és vallási ismeretekre nevejék. Így, a haláluk közeledtét él ZÓ

szülők testileg-lelkileg biztonságban tudhatták gyermeküket.
János ifjúságának évei tehát a kumráni közösségben telhettek el. egé

szen addig a napig, míg isteni hívásra fokozatosan kivált a közösség életé
ből, majd teljesen "önállósult'·.

2. János önáUósulása

A kumráni közősség tagjai az "anyaházban" együtt dolgoztak, imád
koztak, étkeztek, ott végezték a rituális fürdőt (a medencéket is -rr.egtalál
ták az ásatásoknál), de lakásuk, legalábbis nagy részüknek kint a bat-lan
gokban volt. János is ilyen helyen vehetett magának felnőtt korában szállást,
Egy ideig bizonyára ő is bejárt a központi épületbe a közös foglalkozásokra.
de később ezektől is függetlenítette magát. Azt nehéz lenne már eldönte
nünk, hogy ez az elszakadás megszekott volt a remeteségben, vagy bizonyos
hűtlenséget jelentett-e. János egyénisége lehetett annyira kiemelkedő, hogy
ezt az elválást érthetőnek is tarthatták. Tudott-e János arról a küldetésről,

amit apjával közölt a születését bejelentő- angyal? Tudhatott: akár kisgyer
mek korában közvetlenül a szüleitől, vagy közvetve : kumráni nevelőiri át,
V3gy pedig külön isteni kinyilatkoztatásból.

Hogy isteni kinyilatkoztatásban részesült, azt a szentírásból tudjuk. MÚf
a Jordán partján prédikálva olyan képeket használ. amelyek nagyon emlé-
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keztetnek az ősi prófétai látomásokra: cl gyümölcstelen fa, amelynek gyö
kerére rácsapódik a fejsze, eldől, majd tűzre vetik és ott ég; a kezében tartott
szórólapát, amely kirazza a búzából a pelyvát és tűzre veti (Mt 3). 11':s a leg
jelentősebb látomás, amelyben Isten megadja neki az eljövendő Messiás
ismertetőjelét: a galamb, amely leszáll az égből és megnyugszik a Messiás
feje fél ett (J 1, 33).

János tudatosan elszakadt a közösségtől, és egyre inkább hivatására ké
szül: fi gyelmezteti a népet a Megváltó fogadására. Az előkészület ilyen évei
után "elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában" (L 3,
2). Ekkor végleg elhagyja a barlangok vidékét, és az emberek közé megy,
a Jordán partját járja: prédikál és bűnbánatot hirdet. Munkája egy kicsit
hasonlít a kumráni kültagok "toborzó" tevékenységéhez : mintha új tagokat
verbuválna. De ő nem azt hirdeti, hogy él pusztában éljenek, még azt sem,
hogy otthoni környezetükben kövessék a kumráni szabályokat, hanern hogy
megtisztult lélekkel várják a Messiás közeledését, egyengessék az Ur útját
(J 1, 23).

Az evangéliumok nem késnek kihangsúlyozni, hogy János másként vi
selkedik, mint a kumrániak: ruhája teveszőrből készült, bőrövvel átkötve
(a kumrániak vászonruhában jártak), étele "sáska és vadméz volt" (nem
konyhai készítmény). Az egyik barlangban talált szöveg (Damaszkuszi. irat,
XII. 14-15) így tesz említést a sáskáról : "A sáskaféléket (evés előtt) Iojtsá
10k tűzbe vagy vízbe, amíg csak élnek, mert ez a teremtésük törvénye."
ELek szerint a sáska ismert táplálék lehetett. Ugyancsak ebben olvasható:
,.NE egyék senki sabbat napján mást, mint ami már el van készítve, vagy
ami a mezőn található" (X. 22-23.) János mindig ilyen sabbatos mezei ételt
fogyasztott ...

Milyen emlékeket hozott magával János a kumráni közösségből? Kevés
nyilatkozatában is hangsúlyozottan szerepel a pusztákban való útépítés gon
dolata (J 1, 23). Máté evangéliuma vele kapcsolatban idézi Izajás prófétát
ugyanerröl (2. 3: Iz. 40, 3-4). De bizonyára nem véletlen A közösség sza
bályzata címu kumráni iratban ez a hasonlóság: "Váljanak ki (a közösség
tagjai) a gyalázatosság embereinek lakóhelye közül, hogy a pusztába vonul
janak és ott építsék az Úristen útját, amint meg van írva: A pusztában épít
sétek Jáhve útját, a pusztába egyengessétek Istenünkhöz az ösvényt" (VIII.
1:3--14). .

De ezen (és egyebeken) kívül egy másik nagyon jelentős dolgot hozott
magával János a kumráni kolostorból: a vízben fürdés lelki tisztulást jelentő

szertartását. .
A Jordán-folyó partján tevékenykedve erre irányult János buzdítása,

éi> ebben nyilvánult meg elfogadása: imádkozva a folyóba merítették magu
kat egyszerű emberek, vámosok, katonák, ezzel fejezték ki a lelki tisztulás
szándékát (L 3). Nem lehet kétséges, hogy ez a szokás a kumráni rituális
fürdő alkalmazásai bár Jánosnál már nem a közösség lelki összefogását, ha
nem il Megváltó jövetelére való felkészülést jelentette.

Há is ragadt Jánosra a jelző, fürdető, fürösztölő Jánosnak nevezték.
A szentírás-fordításban és köznyelvben szereplő "keresztelő" János elnevezés
félrevezető és pontatlan, hiszen János "keresztelésének" csak annyi köze
volt Jézus szentrégéhez, mint J ánosnak Jézushoz: az előkép, ez előfutár.

,l. János hivatása

János a Jordán folyó partján különböző helyeken prédikált és fürdetett
azzal a céllal, hogy figyelmeztesse és felkészítse a választott népet a Meg
váltó érkezésére.

Az evangéliumok erről, nyilvánvalóan tájékoztatnak : János fellépése
nyugtalanságot keltett, sokan azt gondolták, hogy ő a Messiás (L 3, 15), de
ezt János többszörösen elutasítja magától és kijelenti, hogy aki utána jön,
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hatalmassabb nála (Mt 3, 11), akinek saruját vinni (uo.), illetve megoldani
(Mk 1, 7; L 3, 16; J 1, 27) sem méltó, aki nem vízzel tisztít, mint János,
hanem a Szentlélek tüzével (Mt 3, 11; Mk 1, 8; L_ 3, 16). Amikor már felis
meri Jézusban a Messiást, nyíltan kiáll mellette: Ö az, akiről mondta, hogy
utána jön és nagyobb nála ... János azért jött és fürdetett, hogy őt ismertté
tegye Izraelben (J 1, 30-31). Amikor a tömegek lassan "átpártolnak" Jézus
hoz, és erre tisztelői felhívják János figyelmét, újra hangsúlyozza: Ti ma
gatok vagytok tanúim, hogy megmondtam: Én nem vagyok a Messiás, csak
előfutára ... Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbédnem (J 3, 28. 30).

Hogy ez mennyire igaz, János további életében látjuk: miután felkészí
tette a népet a Messiás fogadására, Jézust bemutatta nekik és hozzá terelte
őket, csupán egy makacsul hűséges csoport marad mellette (bizonyos idegen.
kedessel szívükben a kevésbé aszkéta Jézussal szemben). Nemsokára János el
is tűnik. a színről, hamarosan Heródes börtönébe kerül, majd életével fizet
bátor fellépéséért. Jellemző azonban egyéniségének nagy hatására az a tény,
hogy sok évvel halála után még messze földeken is hallunk János fürde
tésének híréről és tanítványairól.

Ha egyszerűen akarnánk megfogalmazni János munkáját, egy nagy
"népmisszióhoz" hasonlíthatnánk, amely felkészít a nagy ünnepekre. János
nem hozott új tanokat, új eszméket. Az ószövetségi vallás szellemében akarta
megújítani. elmélyíteni, javítani a lelkeket. János hagyományokhoz hű pró
féta volt. Ez a magyarázata annak. hogy az utána következő, de "újító",
,,felforgató" Jézust miért fogadja idegenkedve, sőt ellenségesen a zsidóság
egy része. Sőt, itt rejlik még annak is a gyökere, hogy miért tűrte volna a
főtanács az apostolok működését is később, Jézus nevének emlegetése nél
kül: János missziós mozgalmának folytatását látták benne ...

Josephus FIavius is ír Jánosról (Antiqni.tates 18, 5, 2). Elmondja róla.
hogya bűnbánati fürdetés miatt kapta melléknevét, erényes életre buzdította
a zsidókat, nagyhatású beszédeivel nagy tömegeket vonzott magához. Nép
szerüsege miatt lázadástól tartva. Heródes lefogatta és a börtönben megölette.
Arról azonban hallgat, hogy János az eljővendő Messiás ügyében szorgos
kedott. Hallgatása érthető: ő nem hitt Jézus messiási küldetésében. De tény.
hogy János egész tevékenysége, tömegeket megmozgató szereplése értelmet
lennek. céltalan nak látszik, ha kiiktatjuk belőle a Messiás fogadására való
előkészületet. Josephus szavai pedig érthetővé teszik, hogy miért volt aján
latos Jézusnak János lefogatása után Galileába visszavonulnia! Nem vallási. h»
nem politikai tényezők vezették erre a lépésre (Mt 4. 12; Mk 1, 14).

4. János találkozása Jézussal

Az első találkozást Máté evangéliuma mondja el Jézus ,.megkereszlelkedé
sével kapcsolatban (3, 13-15). Eszerint János vonakodott Jézust a tisztulási
Iürdőbe vezetni: "Nekem kellene tőled kapni a tisztulási fürdőt, és te jössz
ezért hozzám?! Jézus leinti : Hagyd most! Illik, hogy így teljesítsünk min
dent, ami helyes."

Nehéz szentírási hely! Mi volt Jézus szándéka azzal, hogy megjelent a
J ardán-folyó partján és részt vett a bűnbánati fürdőben? Hiszen neki nem
volt szüksége bűnbánatra! Egyesek Jézus alázatosságát látják benne, mások
példamutató szándékát emlitik, vagy egyebeket.

Az evangéliumi szöveg azonban nem beszél bűnről vagy bűntelenseu

ről, csak rangkülönbségről. Hiszen János bűnösnek sohasem mondta n..i
gát. (Arról se feledkezzünk meg. hogya kumráni közösség fürdése inkább
kitüntetés, az összetartozás kifejezése volt, mintsem bűntől való tisztulás.
hiszen a vétkeseket kizárták a rituális fürdőből!)

. A helyes magyarázat az, hogy Jézus nem megtisztulni akart, hanem
János "mozgalmához" csatlakozni. Bele akart kapcsolódni abba a népmoz
galomba. amely a Messiást várta. hogy onnan emelkedjék majd ki, mint Ll

798



várt Messiás. Ennek a bekapcsolódásnak volt rituális kifejezése a Jordán
parti fürdő.

A nagyobb gondot azonban János vonakodása okozza: mire gondolt,
amikor Jézust le akarta beszélni a merítkezésről? Már ekkor felismerte Jé
zusban a Messiást? Nem, hiszen csak akkor ismeri majd fel, amikor látja
az égből leszálló galambot és hallja az égi hangot, és ebben beteljesedik
egy régi látomása. Maga János állította, hogy nem tudta róla előre (J 1,
31-33), és később kifejezetten hivatkozik az isteni kinyilatkoztatás betel
jesedésére: azért hisz Jézus küldetésében, mert rajta látta beteljesedni a
keresztelés után a galamb képében leszálló Lélek ígéretét (J 1, 32-34).

Mit tudott akkor Jézusról, hogy önmagánál különbnek tartotta? Szü
leitöl kapott gyermekkorában Jézus kiválóságáról valami felvilágosítást?
Akkor azt is tudnia kellett volna, hogy Jézus az ígért Megváltó!

Nem tudhatott tehát mást, mint hogy Jézus semmivel sem értéktelenebb
nála, sőt lelkiekben talán még rangosabb is. De ezt honnan tudhatta? Meg
érzésből?

Vagy személyesen ismerte már előbb is Jézust? Ez nem lehetetlen. De
honnan? Gyermekkori ismeretség (ha egyáltalán lett volna alkalmuk akkor talál
kozni) nem elég ilyen elismerő ítélethez. Felnőttkorában pedig János már
biztosan a pusztában élt.

Csak egy lehetőség látszik valószínűnek; és ez az, hogy Jézus és János
a pusztában már előbb is találkoztak.

De hogyan volna ez lehetséges? Amíg Jánost magányos remeteként kép
zeltük el egy elhagyatott pusztaság közepén, nem is lehetett ilyet feltéte
lezni. De ma már a kumráni közösség tagjaival benépesült pusztát látjuk,
ahol hatalmas épület, lakóbarlangok és sátrak állnak, ahol kb. 200 ember él,
dolgozik, imádkozik. Túlzásoktól memesen feltételezhetjük, hogy ebbe a
remeteségbe el-ellátogattak a falvakból és városokból. Idejöttek bizonyára
időnként a "kültagok", akik nem a pusztában, hanem kint a világban éltek;
ide jöttek a kíváncsiak és azok, akik a kumrániak között lelki felüdülést,
elmélyülést kerestek. •

Jézus egy alkalommal magasztaló szavakkal emlékezik meg Jánosról, így
kezdve szavait: "Miért mentetek ki a pusztába? Hogy széltől lengetett nádat
lássatok? Vagy miért rnentetek ki? Hogy puha ruhába öltözött embert lás
satok? ..." (JVIt 11, 7-8). Vajon itt csupán arra célozna Jézus, hogy sokan
kimentek a Jordán-folyóhoz, ott megmerítkezni? Szó sincs itt a rituális Iür
dőről. Kifejezetten a kiváncsiság vonzásáról beszél Jézus. Nem lehet-e ezt
úgy érteni, hogy már a pusztába kijártak Jánost látni és hallani, mert kiszi
várgott szentségének, különleges életének híre? Ez magyarázná azt a gyors
sikert, amit, il Jordán partján később elért.

És (',ekel átgondolva, lehetetlennek kell-e tartanunk, hogy maga Jézus
is ellátogatott időnként a pusztai remetékhez? A zsidó pászka-ünnepekre
tudjuk, le szokott menni Názáretből Jeruzsálembe, onnan már ~em volt el
ér hetetlen messzeségben a kumráni település; nem sokkal messzebb, mint
Kumrántól a Jordán folyó ...

Ebből nem következnék, hogy Jézus a kumráni közösség .Jcültagja" lett
volna, de érthetővé teszi, honnan ismerte János Jézus személyét, lelki emel
kedettségét. Sot, talán innen erednek Jézus későbbi szavaiban a kurnrání
iratokban olvasható tanításokra való utalások is. Igaz, Jézus utalásai éppen
eltérő véleménye miatt jelentősek. Nem tudtuk pl., milyen szentírási hely
re gondol Jézus, amikor elítéli a régiek tanítását: Szeresd felebarátodat,
gyűlöld ellenségedet. Ilyen hely nincs a szentírásban, de van a kumráni írá-o
sokban (A. közösség szabáLyzata, r. 9-10). A Damaszkuszi iratban olvassuk:
És ha kútba esik (a jószág) vagy verembe, senki ne emelje ki sabbatkor
(XI. 13-14). Vajon véletlen, hogy Jézus ennek épp az ellenkezőjét hirdeti?
(Mt 12, 11).
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Jézus ismerős lehetett a kumrániaknál. És amikor a Jordán-parti fürdő

után CI pusztába ment, nem máshova mehetett, mint ismét csak a remete
barlangok környezetébe, csendjébe és magányába.

SŐt, engedjünk utat a fantáziának : az a kísértő, aki "odalépett" hozzá,
külsőleg talán egy kumráni remete volt. Gondoljunk még merészebbet: a
"templomépület párkánya" nem egy ilyen nevet kapott sziklaképződmény

lehetett ott a pusztában, a barlangok vidékén? Így a hármas kisértés ugyan
azon a helyen zajlott volna le... És az angyalok is kumráni remeték lehet
tek, akik az elgyöngült Jézust táplálékukkal felerősítették...

5. János és Jézus tanítványai

Jánosnak nemcsak tisztelői, hallgatói, hanem tartósabban mellette ma
radó tanítványai is voltak. Ez a kapcsolat bizonyára már a pusztai remeteség
idején kezdődött, és János tanítványai a kumráni közösség .Jcültagjaíból",
a pusztába időnként ellátogató érdeklődőkből, majd a Jordánnál az ő keze
alatt tisztulási fürdőt végzett férfiakból kerülhettek ki. Ez a közösség már
nem azonos a kumránival, új hajtásának is csak azért nevezhetnénk, mert
János onnan került ki és onnan hozott magával eszméket, szokásokat, de ő

maga is önállósult, elszakadt a kumráni közösségtöl..
Az apostol János evangéliurna kifejezetten említi :1 "keresztelő" két

tanítványát. Egyiket meg is nevezi: András, Simon Péter testvére. A másik
nyilvánvalóan a történetet feljegyző János apostol lehetett, Talán Simon
Péter is a pusztai Jánosnál kezdte, hiszen Júdás utódjának megválasztásához
feltételként tűzi ki: olyanok közül legyen, akik mindig velünk tartottak Já
nos keresztségétől fogva (Apcs 1, 21-22). Vajon Jézus titokzatos szava Na
tanaelhez : "... láttalak a fügefa alatt ...", nem kumrán-pusztai emlékre
utal-e?

Tanítványai figyelmeztetik "keresztelő" Jánost, hogy Jézus ls végzi a
merítést, és mindenki hozzá tódul, "elpártolnak" Jánostól (J 3, 26). A fa
rizeusok Jézus szemére vetik, hogy János tanítványai bőjtölnek, de Jézuséi
nem (Mk 2, 18. - 5, 33). A börtönben megölt János holttestét tanítványai
viszik eltemetni (Mk 6, 29). Jézust egyik tanítványa arra kéri: tanítsa meg
őket imádkozni, ahogy János tette aző tanítványaival (L ll, 1).

Jézus a Jordán-folyónál János nagy előkészítő mozgalmába kapcsolódott
be. Érthető tehát, hogy első hallgatóí János köréből kerültek ki. Egy darabig
nem kevesen azt is .gondolhatták, hogya názáreti tanító csak munkatársa,
tanítványa, vagy utóda a pusztai prófétának. Kezdeti tevékenysége Jézus
nak is a közeli Isten-országról szóló prédikáció és a folyónál végzett rituális
fürdetés volt. Az első megdöbbenést az okozta, hogy Jézus csodát is tudott
tenni, később pedig egyre nyilvánvalóbban kifejezte, hogy ő a megígért
Messiás, János pedíg az ő előfutára.

Hogy mennyire összekapcsolták Jézus személyét Jánoséval, kiderül né
hány szentírási megjegyzésből is. Heródes, János meggyilkolása után, Jézus
ban a feltámadt Jánost sejtette (Mt 14, 2. Mk 6, 15-16). Amint Jánost lefog
ták, Jézusnak is ajánlatos volt elrejtőznie (Mt 4, 12). Egy ideig Jézust azért
tűrték a főpapok, mert János javító mozgalmának folytatóját láthatták
benne, sőt - 'amint már említettük -, Jézus eltávolítása után apostolaít is
ezért engedték volna tovább prédikálni, ha Jézus nevét kihagyják (Apcs 4,
18: 5, 28: 6, 38--39).

Jézus bármennyire tisztelte Jánost (akit a prófétáknál is nagyobbnak
hirdetett Mt ll, 9. ll), előbb-utóbb ki kellett fejeznie, hogy ő nem társa,
még kevésbé tanítványa Jánosnak, hanem ő a bejelentett Messiás, Jánossal
lezárult egy kor: a törvény és a proféták Jánosig tartottak (L 16; 16). János
égő és világító fény volt, rajongó hívei pedig csak ideig-óráig akartak fé
nyében gyönyörködni (J 5, 35). Amikor szemére vetik, hogy nem ragaszko-
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dik eléggé János ..vonalához", határozottan leszögezi, hogy nem foltozni
ak ar. és az li új borát nem lehet régi tömlőkbe tölteni (L 6, 36-39).

De mindezt János még nyiltabban hirdette, alázatosan megvallva elő

készítő jelleget, és minden dicsőséget Jézusrf-t hárítva.
Ennek ellenére (azokon kívül, akiknek se János, se Jézus nem tetszett,

L 7, 33-34), sokan még ezután is makacsul ragaszkodtak Jánoshoz, és ide
genkedve néztek Jézusra. aki a pusztai szent aszketikus életéhez viszonyítva
nagyon .,világias". nagyon emberi és nagyon "hétköznapi" volt: nem böj
tölt állandóan, nem járt aszkétaruhában, nem élt testi-lelki magányosságban.

Ráadásul hamarosan kiderült, hogy Jézus mozgalma nemcsak Jánosétól
tavolodik el, hanem alapjaiban rázza meg az egész ószövetségi rendet ...

KOCSIS L/isZLÖ VERSEI

TVNDÉRT VISZNEK TEMETŐBE

Nia temettem Fonainét,
Siratja a fonói rét,
NIeg ura, a bús málhá:ó
Avasútnál,
Ki úgy sírt mínt a dudaszó.

Szegény, szegény Fonainém,
Hát elmentél, el se hinném
Hogyha nem én kísérlek ki,
Siratódat
Nem a ha11gom énekeli.

Fónainé, Balogh Anna
CsodáZnám, ha nem zokoana.
FonótóZ a rét idáig
S minden virág
Avasuti bakierluiziq.

NIinek jöttél ki Fonóból
Mint a hattyú tündér tóból?
Balogh Anna tündér maradsz.
Ha méghalsz is
A fonói akác alatt.

Kikisért itt négy málházó
Becsületből, vitt két g,Jász:16
Bóbitásan, feketében.
Dehogy tudták:
Tündért vísznek temetőbe.

TAKARODL4S UTÁN

Mind eltűn'tek. én itt maradtam.
Ami volt, emlel<, tavalyi.
Szerte az óév fátyola leng,
Az ég is függöny takarni.
Szép, amíg tart a takarodás.
Ahogy köszön, ki halni kész,
Szép, ha költözik őszi könnyel
Szemén s mégegyszer visszanéz.

o nyárutó, színes őszelő,

Gyümölcsök gyozo serege,
Ily győzelmi éneket &enki,
Ember síncs, aki zengene,
Csak ti tudtok, ti énekelni,
Mikor búcsúztok. nem a gyász
Hangjai ezek, valósággal
Diadalmi föltámadás.

NIár messze zengtek, hűs pusztaság
Ez a kert, emlék, tavályi.
Roskadtan, bénán állok benne.
Mit várok? Immár ballagni
Int a tél s a barna lombak is
A. takarodás jelei.
Az új tavaszig nem volna jobb
Lelked alájuk rejteni?
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