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Az én prófétám

A2. én prófétám nem azonos egyik bibliai prófétával sem. Valamennyiük eggyévált alakja
Ő, mindazoké, akiknek szava belém épült ifjúkoromban, amikor, évek hosszú során, lelki
apám, dr. BenoschofskyImre budai főrabbiútmutatásával olvastam őkethéberül, magya
rul. Ez az elvont, egyre fényesebb körvonalú prófétafigura mind határozottabban rajzoló
dik elő bennem az idő múlásával, jelentése mind egyértelműbb.Nem azonos azzal, akit
olysűrűnhasználjó ideje az irodalmi divat, mintegy szinonimájakénta vátesznak,a szent
nek, sőt, sokszor a sámánnak. A2. én prófétám nem szent, nem hibátlan; esendőember, el
elbukik - végtére ő Jónás is. Nem az emberinél mélyebb rétegekböl fakadó, sajátos önkí
vülethen ngílatkozík meg, mint a sámán. Gondolatait másféle világosság halja át, felsöbb
régiókból való. S nem is vátesz, nem a megváltoztathatatlanjövő tudója, s kérésre hirde
tője. A2. én prófétám kéretlenjóslatait belső kényszer, etikus követelmény sugallja. Mivel
töltitek földi napjaitokat, gyalázatosak? - rivall a bűn kényeImében élőkre.Ha meg nem
változtok, akkorbizony ezésez történikmajd veletek. A kívánatos erkölcsöt, életnormákat
testesíti meg népe számára, s mindig szembeszegiilve, egymaga képviseli őket Isten előtt

- ha a nép megkövezi, magamagát kövezi meg.
A próféta jellegzetes tulajdonsága a vonakodás. Soha nem akarja vállalni elhivatásat.

Fut előle, mint Jónás. Ifjúságára hivatkozva könyörög mentségért, mint Jeremiás. Tisz
tátalan ember-voltára mutat, mint Ézsajás, hőkölve a feladattól. A2. önjelölt próféta 
hamis próféta.

A2. én prófétám bujdosni kényszerül, kinevetik és följelentik, szegényebb a szegény
nél, koldusnál nyomorultabb.

A gazdag próféta - hamis próféta.
A2. én prófétám tanítása törvényszerűenkudarcra ítélt. Szemben áll a világi s az egy

házi hatalommal egyaránt.
A sikeres, a hatalomra került próféta - hamis próféta.
Amit az én prófétám kíván, az e világon nem valósulhat meg. Követelése a szüntelen

mérték.
A próféta léte Istenre bizonyság. Ö, aki, mint bármely más halandó, porból lett s

gyarló, nem a maga szavait mondja, hanem Istenéit. Akarva-nem akarva, rugódozva el
lene. De mondania kell: az isteni szó gyötrelem, parázs a szájban. Személyes léte ár
nyékká halaványul. Nem tudunk róla semmit. Üldözik, prédikáljon bár háborút vagy
békét. A próféta maga az érvényesség, ha egyszál egyedül van is. Népe helyett ő a nép.
A2. emberiség helyett ő az ember.
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