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ATÉKOZLÓ FiÚ

A tékozló fiú
parabolája
Ha megvizsgáljuk a magyar nyelvű biblikus irodalmat, akkor fel
tűnően kevés tanulmányt találunk a parabol ákr ól,I ezért is dicsére
tes, hogy a Vigilia parabola különszámot kezdemén yezett. Ezt
megelőzően "Példabeszédek" címmel tartottunk Szegeden egy
konferenciát 1997-be n.2 Szinte visszhangtalan volt a témában je
lentős iskolateremtő Joachim Jeremiás Jézus példázatai című kön y
vének magyar ford ít ása' Legutóbb pedig Mártonffy Marcell jelen 
tett meg figyelemre méltó poétika- teológiai összefog laló t a para
bol ákr ól," Jóllehet k özismert. hogy igen sok mai neves bibliaku ta
tót izga tnak a parabo lák értelmezésének kérdései - hogy csak né
hány teológust sorolju nk fel: Tarjá nyi Béla, Fabiny TIbor, Su lyok
Elemér -, de szép számmal akadnak irodalmárok is, akiknek ér
deklődését felkeltette ez a sajátos retorikai formula : Balassa Pé ter,
Szörényi László, Szegedy-Maszák Mihály és mások. A magyar
biblikus irodalmat a Magyarországon mé ltánytalanul kevésbé is
mert és m éltat ott kitűnő református 'exegé ta, Kozm a Zsolt örven
deztette meg a legnagyobb összefog lalóval a t ém ában .' Az evan
géliumi parabolák sok teológus és iroda lmá r érdeklődését ke ltet
ték fel szer te a világon, talán ez az oka anna k, hogy az in terneten
mi ntegy 163 OOO cikk fog lalkozik a tém ával. Mindezek időszerűvé

teszik, hogy végre magyarul is foglalkozzunk vele.

A műfaj és kutatása

'Benyik György: A Ma
gyarországi Biblikus iro

dalom a kezdetektől

1997-ig. Szeged, 2000.
2Benyik György (szerk.):

Példabeszédek.
Jatepress, Szeged, 1998.
3J. Jeremiás: Jézuspél
dázatai. Ismeretlen fordí-

tó, átdolgozta Ablonczy
László és Dr. Szathmáry

Sándor. Református
Sajtóosztály,

Bár a műfaj keleti, sokáig a hason lat on és az Európában ha sznála
tos, jobbá ra allegorikus tanít ó történeteken keresztül igyekeztek
megérteni. Ennek l egfőbb oka az volt, hogy a keresztén y atyák
nemcsak allegorikusan magyarázták a pa rabol át, de allegóriaként
kezelték is. Joachim Jeremiásnak azonba n feltűnt, hogya görög
szöveg mögött ezekben a történetekben szokatlanul erősen feltű

nik Jézus szemita anyanyelve (i. m . 7.), sőt leg több esetben a para
bolákban találh ató képeket Jézus a maga korának falusi életéből

vette. Bár szoros rokonságot mu tatnak a "mesalim" típusú elbe
szélésekkel, amelyek a Jézus előtt élt rabbik beszédeiben igen
gyakran megtalálh atók. Csa k ké t rabbira u talunk itt: rabbi HilIél
(Kr, e. 20) és rabbi [ohannan be n Zakkai (Kr, u . 80) igen gyakran
használja az effajta találós elbeszéléseket. Már A. [ ülicher és C. H.
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Budapest, 1990.
4Mártonffy Marcell: Az

újszövetségi példázatok
irodalma. Poétika és te
ológia. Akadémia Kiadó,

Budapest, 2001.

A héber .másál"

5Kozma Zsolt:
Jézus példázatai.

Az Iránytű Alapítvány,
Kolozsvár, 2002.

A parabolák
értelmezése a

befogadó közeg felől

Dodd sokat fáradozott azon, hogya parabolák értelmezését meg
szabadítsa az ókeresztény irodalomban rárakódott allegorikus ér
telmezésektől. De mindketten arra a következtetésre jutottak,
hogy akkor küzdenek a leghatásosabban a parabolák minden rész
letre kiterjedt pontosító értelmezése ellen, ha csak egy általánosító
gondolatot ragadnak ki belőle.

A probléma abból adódik, hogy a héber "másál" az inter
testamentális korban mindenféle példázatot jelentett. Ide tarto
zott a hasonlat, a mese, a közmondás, de a rejtvény is, vagy eb
ben a műfajban fogalmazták meg számtalanszor a költött alakok
mondandóját, rejtettek el példaképeket vagy szimbólumokat.
Ezért talán a legtalálóbb megfogalmazás Jézus paraboláira, "má
sál"-jaira, hogy azok rejtélyes tanító történetek, amelynek mon
danivalóját a szöveg meghallgatása után a hallgatónak kell ki
bontania. Jó úton járt a probléma megoldásában T. Cardoux,
amikor a példázatokat visszahelyezte Jézus eredeti környezetébe.
A történeti háttér kutatása közben azonban megfeledkeztek a te
ológiai tartalom elemzéséről. Erre a szempontra C. H. Dodd hív
ta fel a figyelmet, amikor a mennyországról szóló példázatokat
kezdte értelmezni.

Jézusnak az Evangéliumokban olvasható példázatai azonban
nehéz helyzet elé állítják az olvasót, mivel a szerkesztés követ
keztében más szituációban adja elő az evangélista aparabolát,
mint azt Jézus eredetileg elmondta. Pedig a parabolákat gyakor
ta értelmezte az a szituáció is, amelyben elhangzottak. Aki most
olvassa az Evangéliumokat, már kevesebb információt kap arról
a szituációról, amelyben Jézus elmondta, mint arról az intenció
ról, amelybe az evangélista értelmezni akarta a parabolákat.

Jézus parabolái súlyos eszkatológikus témákról és konfliktu
sokról szóltak. Senki sem gondolhatja, hogy általános erkölcsi ta
nításokat tartalmazó beszédekért valakit keresztre feszítettek vol
na. Jézus példázatai eszkatológikus konfliktusokról beszéltek és
ellentéteket támasztottak a hallgatóság körében.

Amikor most értelmezzük Jézus példázatait, akkor legtöbb
esetben statikus valóságokhoz hasonlítjuk őket. Isten Országa
olyan, mint a háló, kovász stb. Pedig ha jól megnézzük, a ha
sonlat alapja a háló működése és a kovász hatásmechanizmusá
nak a leírása, vagyis mindig dinamikus valósághoz hasonlítja Jé
zus az Isten Országát. "Ha a példázatok eredeti hangzását akar
juk visszanyerni, egy dolog világossá válik: Jézus példázatai arra
késztetik a hallgatóit, hogy állást foglaljon a személye és külde
tése kérdésében" (Jeremiás: i. m. 163.). Ez azt jelenti, hogya pa
rabolák megértését a befogadó közeg felől érdemes megközelíte
ni. Ekkor tárul csak fel Jézus példázatainak hallatlan gazdagsága
és motiváló ereje.

A parabolákról igen sokat írtak német egzegéták: R. Bult
mann, G. Staehlin, H. Schmidt és J. Jeremiás. A német egzegé-
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Német egzegéták
a parabolákról

tákra jellemző transzcendentál filozófiai, egyrészt hegeliánus,
másrészt egzisztencialista megközelítések miatt a tanulmányok
nyelvezete filozofikus. Ezen az újabb irodalomelméleti szakkife
jezésekkel és okfejtésekkel megterhelt tanulmányok sem sokat
változtatnak. Furcsa módon Jézus parabolái sokkal könnyebb ol
vasmányok, mint a róluk írt tanulmányok. Fokozottan igaz ez
Wolfgang Beiler és W. Schmitthals kitűnő tanulmányaira, me
lyek a szegedi parabola-konferencia anyagát tartalmazó kötetben
találhatók. Igazán egyszerűen és olvasmányosan J. Gnilka és B.
Schwank írt erről a témáról. A legtöbb előtanulmányt Christoph
Kaehler egyszerűségről és komplexitásról írott tanulmányának
olvasása igényli. Igen helytálló, ahogyan J. Gnilka értékeli [ü
licher parabola-értelmezéseit: "példabeszéd-felfogásával Jülicher
Arisztotelész befolyása alatt áll, ebből az következik, hogy a jé
zusi példázatot az argumentatív beszéd kategóriájához sorolva
demonstrációs anyaggá értelmezte át" O, m. 22.).

Példabeszédek az Evangéliumokban

A példabeszédek az Evangéliumban sokféleképpen csoportosít
hatók. Tulajdonképpeni példabeszédeknek a következőket te
kinthetjük:

Parabola címe

Játszó gyerekek
Növekvő vetés
Mustármag
A kovász
Rejtett kincs
Igazgyöngy
A háló
Elveszett bárány
Elveszett drachma
A tékozló fiú
A szolgák
Az ajtónálló
A tolvaj
A megbízott szolga
Torony
Háború
Fügefa

Máté

11,16-19

3,31-32
13,33
13,44
13,45-46
13,47-50
18,12-14

24,42
24,43-44
24,45-51

24,32-33

Márk

4,26-29
4,30-32

13,33-37

13,28-29

Lukács

7,31-35

13,18-19
13,20-21

15,1-7
15,8-10
15,11-32
17,7-10
12,35-38
12,39-40
12,42-46
14,28-30
14,31-33
21,29-31

Hiperbolák Néhány példabeszéd közös eleme a túlzás, ezért ezt Kozma Zsolt
nyomán hiperbolának nevezzük, és az alábbiakban soroljuk fel:
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Parabola címe Máté Márk Lukács

Tolakodó barát
A magvető

Búza és konkoly
Adós szolga
Szőlőmunkások

A két testvér
Gonosz szőlőmunkások

A nagy vacsora
A terméketlen fügefa
A zárt ajtó
A hamis intéző

Az istentelen bíró
A tíz szűz

A talentumokról

13,3-23 4,3-20
13,24-30.36-43
18,21-35
20,1-16
21,28-32
21,33-45 12,1-11
22,1-14

25,1-13
25,14-30

11,5-8
8,4-15

20,9-18
14,15-24
13,6-9
13,24-30
16,1-8
18,1-8

19,11-27

Képszeru tanítást
tartalmazó parabolák

Néhány parabola elbeszélése igen közel áll a realitáshoz, ugyanak
kor igen képszerű tanítást is tartalmaz:

Parabola címe Máté Márk Lukács

Az irgalmas szamaritánus
A boldog gazdag
A főhelyek a lakomán
A dúsgazdag és szegény Lázár
A farizeus és a vámos

10,25-35
12,16-21
14,7-14
16,19-31
18,9-14

A parabolák
szövegkörnyezete

Mint látjuk, a 37 példázat igen változatos formában szerepel az
Evangéliumokban. Márk 6 parabolát, Máté 23-at ismer, és ebből 5
közös Márkkal és 9 közös Lukáccsal. Lukács rekord mennyiségű,

29 parabolát ismer, ebből 15 egyedi, 5 közös Márkkal és 9 közös
Mátéval. Az evangélisták teljesen eltérő módon emlékeznek Jé
zus igehirdetésének erre a rétegére, hol több Evangélium közös
anyagaként, hol csak egyetlen Evangéliumban, legtöbbször Luká
cséban találkozhatunk Jézus igehirdetésének ezzel a sajátos formá
jával. Feltűnő, hogy János evangéliumában nem találhatunk pél
dabeszédeket, viszont annál több képes beszéd fordul elő János
szövegében.

Terjedelmi vonatkozásban a parabolák a hosszú történeltől a
rövid mondásig igen változatos formában találhatók a szinopti
kusoknál, és ez a sajátosság megnehezíti a kategorizálásukat is.
Máté evangéliuma 13. fejezetében egy csokor parabolát találha
tunk, igen gyér, vagy mindenféle utalás nélkül arra, hogy mi
lyen szituációban mondta el őket Jézus. De még a több Evangé
liumban előforduló példázatok szövegkörnyezete is igen eltér
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6E. linnemann:
Gleichnisse Iesus.

Göttingen, 1961,43.

egymástól, ezenkívül a külőnbőzö Evangéliumokban a hallgató
ság és a földrajzi környezet is megváltozik, sőt a hasonló elbe
szélésekben jelentős hangsúlyeltolódást figyelhetünk meg. Szá
mos példázat szövege vezethető vissza a Q forrásra, ami azt jel
zi, hogy a parabolák Jézus igehirdetésének ősi rétegéből szár
maznak. Linnemann helyesen állapítja meg, hogya példázatokat
az eredeti közegükben kell megérteni. 6 Még az a kérdés is fel
vethető, hogy vajon kortól független örök igazságok közvetítöi
akartak-e lenni ezek a szövegek, vagy sem. Vagy csak egy ép
pen fölvetődött problémát akart találóan megvilágítani? Éppen
ezért nagyon kell vigyáznunk a tanításuk általánosításával. Ugy
vélem, ezzel a problémával találkoztak már az evangélisták is,
amikor az Evangéliumban elhelyezett parabolát a hívek élethely
zetének megfelelően újraértelmezték.

A tékozoló fiú példázata (Lk 15,11-32)

7G. Ghidelli: Luca.
Ed. Paoline, Roma,

1978, 323.

A szerkezet

BJ. Wellhausen: Das
Evangelium Lucae

übersezt und erk/aert.
Berlin, 1904,85.

Többen már a névadással is vitatkoznak, ugyanis ez a cím csak a
parabola első részére van tekintettel, mintha a tékozló fiú lenne
ennek a történetnek a főszereplője? Akadnak, akik a "két fiú törté
nete" címet adnák a parabolának, mintha kettőjük párharca lenne
a történet mondandója. Végül többen azt javasolják, hogya kö
nyörületes apa nevet adjuk a parabolának, mert ő ennek a törté
netnek az igazi főszereplője és kulcsfigurája.

A történet két jól elkülöníthető részből áll: a 11-24 versben a
tékozló fiú a főszereplő, a másodikban, a 25-32 versben a na
gyobbik, a hűséges fiú kerül előtérbe. J. Wellhausen felvetette
annak a lehetőségét, hogy esetleg a második rész nem is tarto
zott az eredeti parabolához," érveit azonban a magyarázók több
sége nem tartotta meggyőzőnek, még akkor sem, ha H. Klein
feltételezése szerint ezt Lukács közössége fűzte az előző részhez.
Az lehetséges, hogy Jézus maga tovább mesélte a történetet egy
más helyszínen. Bármelyik megoldásra magyarázat lenne az, ha
stilisztikai változás lenne a két szakasz között. De bár Ed.
Schweitzer azt állítja, hogy az első részben több szemitizmus
van, mint a második részben, sajnos állítását éppen J. Jeremiás
cáfolta, aki arameizmusokat mutatott ki a második részben is..
Arról nem is beszélve, hogya történet eleve két fiúval indul,
ami már az elején feltételezi, hogy valamikor a másik fiúnak is
fontos szerepe lesz a történetben. Azt nem tudom megítélni,
hogy igaza van-e Bolyki Jánosnak, miszerint a második részért
született meg az első, bár feltűnő, hogya magyarázók szíveseb
ben foglalkoznak az első fiú élethelyzetének magyarázatával,
mint a másodikéval. Inkább azt kell feltételeznünk, hogy két
egyforma fontosságú szakasszal állunk szembe.
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Lukács 15,11-24

A tékozló fiú kikéri örökségét.
A tékozló fiú hazatér.
A tékozló fiút befogadják.

Jézus mondás zárja a szakaszt.

Lukács 15,25-32

Idősebb fiú távol van.
Idősebb fiú nem akar hazatérni.
Az apa őt is be akarja fogadni,
kérleli.
Jézus mondás zárja a konfliktust.

Az értelmezés szintjei

Az eszkatologikus
értelmezés

Ez a szerkezet inkább az iker-parabolakra emlékeztet, mintsem a
kiegészítésre. Nincs igaza J. Schmidnek, amikor azt állítja, hogy
semmit sem veszítenénk a mondanivalóból, ha a parabola befeje
ződne a 24. versben. Igaz, ebben az esetben egyszerűbb lenne a
történet, legalábbis a mi logikánk szerint.

A továbbiakban alapvetőerr meghatározza az elemzésünket,
hogy milyen szinten értelmezzük a történet konfliktusát. Lehet
séges, hogy az apa és a fiú vitáját egy magánjogi konfliktusnak
fogjuk fel. Egy egyszerű családi konfliktusnak, amelyben a szem
telen kisebbik fiú úgy tekint az apjára, mintha már meghalt vol
na, mert az örökségét különben nem vehette volna ki. Ez esetben
a fő vétke az, hogy még életében halottnak tekintette az apját.

De az is lehet, hogy jogilag úgy érvelünk, az örökségét csak
bérbe vette, ez esetben az apjának továbbra is megmaradt a tu
lajdonjoga, csak a távollét miatt ezt nem tudta érvényesíteni.
Ilyen megközelítésben a fiú vétke a hűtlen vagyonkezelés lesz.
Ugyanaz, mint a hűtlen intéző esetében.

De a történetet lehetséges más szinten is olvasni, mégpedig a
nemzeti hovatartozás szintjén. Mint azt Kozma Zsolt megállapít
ja, felfogható Izrael és a diaszpóra kapcsolatának összefüggésé
ben. Ezen szemlélet szerint ugyanis, aki leválik a jeruzsálemi és
a palesztinai közösségről és elmegy a pogányok közé, az már
önmagában tisztátalanná válik. Ez esetben a történet ifjú hősé

nek a vétke az aposztázia lenne, vagyis elszakadás a szent nép
től. A pogányok között élő diaszpóra zsidóságban számszerűen

többen éltek, mint a palesztinai közösségben, de mégis az utób
bit tartották szentnek. A diaszpórában a Szentírást görögül 01
vasták, és nem minden törvényt tartottak meg. Az idegen asszo
nyokkal való érintkezés pedig egyértelműen szakítást jelentett a
vallási "qahal" -lal. Ez esetben a parabola a palesztinai zsidók és
a diaszpóra konfliktusát fogalmazná meg.

De az is lehet, hogy eszkatologikusan értelmezzük a történe
tet. Lukács evangéliumában, úgy vélem, már mindenképpen így
értelmezték. Ez esetben azt a vitát akarta megvilágítani a szerző,

amely a palesztinai zsidók és a diaszpóra zsidók szentségéről, il
letve a végítéleten kapott besorolásukról szól. Vagyis a fő kér
dés, kit ítél el Jahve, a diaszpórát-e, vagy az önmagukat hűséges
maradéknak tekintő palesztinai zsidókat. Ez esetben a parabolá
ban elhangzó ítélet nem a farizeusok, de nem is a palesztinai
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Az elveszett és
megtalált téma

Lukácsnál

A parabola lukácsi
értelme

zsidók szájíze szerint történik. Az atya másként tekint a két kü
lönbőzö zsidó csoportra, mint ők egymásra.

Lukács evangéliumának 15. fejezetében mindegyik parabola a
farizeusokat szólítja meg, és sajátos szemléletük ellen irányul.
Csupa elveszett dologról van szó. Az elveszett bárány (15,3-7),
valamint az elveszett drachma (15,8-10), úgy tűnik, a lukácsi
szerkesztésben csak előkészíti a tékozló fiú és az irgalmas atya
történetét. Az alapkonfliktus, hogy Jézus vámosokkal és bűnö

sökkel érintkezik, és ezt az írástudók és farizeusok helytelenítik
(l5,l-2). Az értelmezők számára a legnagyobb problémát az
okozza, hogy egyik történetben sincs semmiféle földrajzi utalás,
sem az elveszett báránynál, sem a drachmánál, sem a tékozló fi
únál. Vagyis feltételezhetjük, hogy Lukács mindhárom történetet
egyszerűen besorolta az úti beszámolók, útközben történt elbe
szélések és események közé. Azt is tudjuk, hogy ez az úti beszá
moló megszakad, mert Jézus két különböző évben zarándokolt
Jeruzsálembe, amit csak János evangéliuma különített el élesen,
Lukács nem jelezte, hogy melyik esemény mikor történt. Emiatt
szerkesztett sorrendnek tekinthetjük a példabeszéd-sorozatot,
amelyet az evangélista szándéka határozott meg. Vagyis lehet
séges, hogy ezeknek a paraboláknak Jézus szóbeli igehirdetés
ében más volt a ,,5itz im Leben" -jűk, de most ebben a konflik
tusba helyezte őket Lukács.

Nem tarthatjuk valószínűnek, hogy Lukács családjogi örökö
södési ügyek megoldása számára akart modellértékű történetet
adni. Ez túlságosan kisszerű lenne. De még Jézus szándékának
sem felel meg, hiszen az ilyen jellegű konfliktusok kezelését el
utasította. Ismerős a történet Lk 12,13-ban: "Mester szólj a test
véremnek, ossza meg velem az örökséget. De ő elutasította: Em
ber, ki tett engem bíróvá, vagy végrehajtóvá köztetek". Ha Jézus
elutasította, hogy mint más rabbi, vitás családjogi kérdéseket
döntsön el, nehezen képzelhető el, hogy egy példázatában ilyen
témával foglalkozna. A diaszpóra zsidóság és a palesztinai konf
liktusa élő kérdés volt Jézus és Lukács idejében is. De azt is ne
hezen tudnánk elképzelni, hogy akár Jézust, akár Lukácsot ez a
konfliktus komolyan érdekelte volna. A zsidók és a pogányok
elsősége viszont Lukács mesterének, Pálnak az egyik fő dilem
mája volt. Lukács tehát ebből a szempontból szívesen elevenítet
te föl az idevágó, vagy erre a konfliktusra is értelmezhető Jézus
hagyományt. Az ő közösségét feltehetően sokat foglalkoztatta
az, hogy kik lesznek az elsők az üdvösségben, a zsidók-e, vagy
a pogányok. Sőt az is foglalkoztatta őket, hogy azok az istenfé
lők, "theofil"-ok, akik a prozelitizmus helyett az egyházat vá
lasztották, vajon eltékozoltak minden mennyei örökséget? Vagy
a görög nyelvű zsidók, amikor Pál egyházának tagjai lettek és
együtt étkeztek a nem kóser pogányokkal, minden örökséget el
veszítettek? A palesztinai egyháznak, akiknek tagjai még Pál
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missziója idején is megtartották a törvényt és Jézus tanítását, va
jon elsőbbsége lesz a pogányokkal szemben? Mi üdvözít: a tör
vény vagy a hit az irgalmas Atyában? Ezek a kérdések Lukács
olvasóinak állandó kérdései lehettek. Úgy vélem, ezekre vála
szolt a példázat. Ezeknek a kérdéseknek a páli értelmezése ellen
viszont az Evangélium írásának idején is a farizeusok ágáltak
leginkább. Ilyen értelemben a farizeusoknak szóló példázatban
Lukács és egyháza megláthatta az örök érvényű tanítást.

A példázat műfajának lényege, hogy az olvasóban kérdéseket
támaszt és nem engedi, hogy az sablonos válaszokat adjon. Ezt
a funkcióját a tékozló fiú példázata tökéletesen betölti. Mára a
tékozló fiú többértelmű parabolává lett, és a valóban elhibázott
címadás ellenére megőrizte a történet mindegyik magyarázója és
feldolgozója a nehezen magyarázható, de egészen egyedi módon
viselkedő atya vezető szerepét. Akik morális értelemben értelme
zik, azok számára az egyházról leszakadt bűnösök, illetve a
megtérők lesznek a tékozló fiúk. Az apa szerepét pedig úgy ma
gyarázzák, hogy ekkora szeretetre és megbocsátásra csak Isten
képes, még egy földi apa sem. A két fiú értelmezése igen válto
zó, de a kulcsfigura, az apa azonosítása mindig ugyanaz. Mintha
a zsoltár visszhangoznék: "Amilyen könyörülő az atya fiaihoz,
olyan könyörületes az Úr az őt félőkhöz" 003,13).

Csak a nagyobbik, a jobbik fiúval nem akarja senki magát
azonosítani. Sőt elítéléséről, belső konfliktusáról és annak megol
dásáról keveset beszélnek a magyarázók. A hagyományos értel
mezés szerint a második, az úgynevezett "hűséges fiú" azonos
lenne a farizeusokkal, legalábbis Ambrus így érti." Ez a hagyo
mány folytatódik K. H. Rengstorfnál is.io Ortensio da Spinetoli
igazából nem foglal állást ebben a kérdésben, csak sejtetni enge
di, hogy a második fiú azonos a farizeusokkal." Azt azonban ki
emeli, hogy ez esetben úgy véli a második fiú, hogyamorális
rendet érte sérelem a tékozló fiú visszafogadásával, mert a
rosszakat jutalmazzák és a jókkal közömbösek maradnak. A má
sodik fiú érvelése igen hasonlít a Fil 3,6-ban található farizeus
Pál érveléséhez. Ám Pál, amit korábban előnynek tartott, azt a
megtérése után már nem tartja annak." Az igazán érdekes kér
dés az, hogy Lukács közösségében kik képviselték a farizeusi
magatartást. A zsidók, a zsidó keresztények, a konzervatívok?
Talán azonosíthatók Pál ellentáborával a második fiú véleményét
képviselők? Meglepő, ahogyan az értelmezök könnyen megtalál
ják a tékozló fiú azonosítását a későbbi keresztény közösségben,
de vonakodnak azonosítani az idősebb fiút a későbbi keresztény
közösség valamely tagjával vagy csoportjával. N. Geldenhuys,
amerikai egzegéta szintén a farizeusokkal azonosítja a második
fiút, de rövid kitekintésében rákérdez a két fiú értelmezésének
mai lehetőségeire is: "Fontos kérdés mindegyikünk számára, hogy
mi is éppen egy »távoli országban«, vagyis a bűnben vagyunk,
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amelyben a végső romlás vár ránk, vagy már visszatértünk az
igazi megtérés által, és az öröm kegyeimén keresztül megkaptuk
a teljes jogú fiúságot, mint időleges és örök részünket? Vagy mi
is olyanok vagyunk, mint az idősebb fiú, látszólag kegyes és tisz
teletreméltó, belsőleg viszont üres és az Istentől elidegenedett?"13
Találóan fogalmaz Varga Zsigmond, amikor a második fiút, illet
ve a farizeusok magatartását értelmezi a mai egyház felől: "Ezt a
lelkületet veti szemére Jézus a farizeusok táborának és minden
idők birtokon belüli szabvány-kegyeseínek.v " Ugyanis lehet,
hogy éppen ezen tanulmány művelt keresztény olvasója lesz az,
aki nem tud megbékélni az eretnekekkel, a mai fiatalokkal, a "li
berálisokkal", és még a gondolattól is föl van háborodva, hogy
egyszer majd velük kell osztoznia a helyeken az Isten Országá
ban. Amíg bensőleg nem értettük meg a mennyei Atya szereteté
nek és irgalmának motívumait, addig ez a történet nem hagy bé
kén bennünket. Mindkét fiú példájával állandóan kísért a jóra.

l1{JézusJ így folytatta: "Egy embernek volt két fia. 12A fiatalabbik egyszer így szólt
apjához: Apám, addki nekem az örökség rám eső részét. Erre szétosztotta köztük vagyo
nát. 13Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenéi, és elment egy távoli or
szágba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. 14Amikor már mindenét elpazarolta,
az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. 15Erre elmeni és elszegődött
egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. 160rültvolna, ha éhsé
gét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak
neki. 17Ekkor magába szállt: Apám ház,ában a sok napszámos bővelkedik kenyérben 
mondta-, én meg éhen halok itt. 18Utra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom:
Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. 19Arra, hogyfiadnak nevezz, már nem vagyok
méltó, csak béreseid közé fogadj be.

2°Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja messziró1 meglátta és megesett
rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. 21Erre a fiú megszólalt:
Apám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem va
gyok méltó. 22Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és
adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt és a lábára sarut. 23Vezessétek elő a hízlalt
borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, 24hisz fiam halott volt és életre kelt, elve
szett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek.

25Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazaiérőben közeledett a házhoz,
meghallotta a zeneszót és a táncot. 265zólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi
történt. 27Megjött az öcséd, és apád levágta a hízlalt borjút, hogy egészségben elöke
rüli - felelte. 28Erre az megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apa kijött
és kérlelte. 29De ő szemére vetette apidnok: Látod, én annyi éve szolgálok neked és
egyszer sem szegtem meg parancsodat. Es nekem még egy gödölyét sem adtál soha,
hogy egyet mulathassak a barátaimmal. 30Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki va
gyonodat rossz nÓKre pazarolta, hízlalt borjút vágattál le neki. 31Az mondta neki:
Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. 325 illett vigadnunk és örül
nünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült."

(Lk 15,11-32)
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