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Júdás az asztal alatt1 
 

 kép egy úrvacsorai terítő részletét ábrázolja, melyet egy Budapesttől északra 
lévő falu parasztasszonyai hímezték 1824-ben. Különösnek számít, hogy a 
terítőn Jézust a tizenegy tanítvánnyal látjuk, amint az asztal mögött áll, Jú-

dást pedig eközben az asztal alatt kuporogva ábrázolja. Az ábrázolás, de még in-
kább a mögötte rejlő gondolat mélyen megérintett, mert Júdást nem számkivetett-
ként mutatja be, hanem mint Jézus közelében lévőt akkor is, ha az asztal alatt van.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahitótfalui Református Egyházközség úrasztali terítője 1824-ből.2 
 
A hímzést készítő asszonyokat az a tapasztalás vezethette, amit gyermekeikkel tet-
tek, amikor azok rosszul viselkedtek, vagy amikor a gyermekek önszántukból búj-
tak el az asztal alatt, mert valami miatt felelősség terhe nyomasztotta őket. Az ilyen 
rejtőzködés sosem tartott nagyon sokáig, mert a szülők szeretetüket nem tarthatták 
vissza örökké. E parasztasszonyok úgy gondolták, Júdás sem lehet kivétel.  

  
Elfordulás a gyűlölettől és a bosszútól  
A bűnbocsánat ereje és igazsága, mint a gyűlölettől és bosszútól való elfordulás, dől 
el Júdásban, ebben a Jézust eláruló tanítványban. Hogy ilyen magatartás ma is le-
hetséges, Natascha Kampusch3 egy nemrégiben megjelent TV-interjúban közzétett 
nyilatkozata mutatja. Fogvatartójának, aki egy földalatti cellában nyolc éven át rab-
ságban tartotta, megbocsátott. Gyűlölettel a szívében nem élhet valaki – mondotta 
a riportműsorban –, különösképpen, ha tudható, hogy a kínzója beteg ember volt. 

                                                 
1 A cikk az ausztriai Reformiertes Kirchenblatt 2010. márciusi – 87. évf. 3. – számában jelent meg, dr. 

Németh Balázs nyugalmazott bécsi lelkipásztor tollából. 
2 Megtekinthető a Ráday Múzeumban Kecskeméten. Egyéb információk: www.radaymuzeum.hu 
3 Natascha Kampuscht egy férfi egy föld alatt berendezett helyiségben tartotta fogva, ahonnan a leány 

nyolc év után megszökött. A férfi ekkor vonat elé vetette magát. (a ford.) 
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Ezért kell Júdásnak is Jézus közelében maradnia akkor is, ha nem beteg volt, ha-
nem inkább mélységesen csalódott és megkeseredett.  

  
Júdás mint botránykő  
Júdás azért volt csalódott – vele együtt sok kortársa is –, mert azt hitte, hogy Jézus 
virágvasárnapon, a diadalmas jeruzsálemi bevonuláskor a dávidi nemzeti birodal-
mat visszaállítja, és egy nagyszabású lázadást szervez a római megszállók ellen. Jú-
dás – és Jézus néhány tanítványa – a „fanatikusok” egy csoportjához tartozott, akik 
ellenállási mozgalmat és merényleteket szerveztek a gyűlölt római megszállók ellen. 
Júdás úgy érezte, Jézus félrevezette, mert igehirdetéseiből és tetteiből fegyveres 
harcra való felhívást hallott ki. Csalódásában és dühében bosszút esküdött magá-
ban, és feljelentette Jézust a templomi adminisztrációnál. Júdás kétségkívül bot-
ránykővé lett, éspedig a szó kettős értelmében. Mert egyfelől bosszankodunk, ha 
kőnek ütközünk, ami talán megsebez. Júdás mély sebeket ütött a keresztyénségen, 
mert ez az áruló Jézus legbelső köréből származott. Másfelől nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül azt sem, hogy amikor megbotlunk egy kőben, az felhívja a figyel-
münket valamire, amin normális körülmények között nem gondolkodnánk el. Júdás 
ugyanis ama kérdés elé állít bennünket, hogy Jézus határtalan nagy szeretetét komo-
lyan vesszük-e vagy sem. A megütközés kövének ez a két tulajdonsága nem választ-
ható szét egymástól, mert összetartoznak.  

  
A felebaráti szeretet próbája 
Megütközünk Júdáson, mert fáradozásainkat megsemmisíti, hogy jók és gonoszok 
között éles határvonalat húzzunk. Mint jók szeretnénk magunk között maradni, ám 
félelem van bennünk, hogy féltve vigyázott, hófehér mellényünk koszos lesz, ha 
gonoszokkal vagy az úgynevezett ellenségekkel, illetve árulókkal érintkezünk. 
Gyakran ez a félelem ragadtatta a keresztyéneket, az egyházakat iszonyú, erőszakos 
cselekedetekre. Hamar feledjük, hogy a felebaráti szeretet minőségi próbája az el-
lenséghez való viszonyulásban mutatkozik meg. Jézus ebbe az irányba állította át a 
váltót, amikor a kereszten a balján megfeszített gonosztévőnek – aki ugyanazon el-
lenállási mozgalomhoz tartozott, mint Júdás – kegyelmet és bocsánatot ígért. Ez 
Júdásra is és Jézus minden ellenségére érvényes. Az ellenségtől és az állítólagosan 
fehér mellényük  elvesztésétől való félelmükben a keresztyén emberek és az egyhá-
zak Júdás árulását formálisan kiterjesztették minden zsidóra, s ezáltal önmagukat 
minden felelősség alól felmentették. Így igazolódtak a kirekesztés, az üldöztetés, a 
pogromok és a „végső megoldások” el egészen a gázkamrákig. Ezt a mechanizmust 
gyakorta alkalmazták más úgynevezett ellenségekre is. Napjainkban az iszlámtól va-
ló félelem terjed, és olyan sztereotípiákat használ, mint az antiszemitizmus. Jobbol-
dali radikálisok egy éve a mauthauseni koncentrációs tábor falára egy olyan jelmon-
datot írtak, mely az összefüggést egyértelműen megvilágítja: „Ami atyáinknak a zsi-
dó, az nekünk a moszlimfajzat”.  

 
Jézus elfogad bennünket, bűnösöket  
Júdást és minden követőjét az emberekkel való közösségből kizárni annyit jelente-
ne, hogy önmagunk beszennyezett mellényét megtisztítandó a kapott szabadítást 
önmegváltássá változtatnánk, vagy jelentené egyik ismert énekünk elárulását, mely-
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ben ez fogalmazódik meg: „Jézus elfogad bennünket” („Jesus nimmt die Sünder an.”). 
Ha a legfőbb jó önmagunk tisztántartásának akarásában fogalmazható meg, ha ön-
magunk tisztántartásának akarását a legfőbb jóra stilizálni szeretnénk, akkor igazán 
eljutunk a bibliai értelemben vett tisztátalanságig. Ama egyszerű parasztasszonyok a 
hímzésükkel ujjukat a hit érzékeny pontjára tették: az egyház mint a szentek közös-
sége nem derék emberek halmaza, hanem kegyelembe fogadott bűnösöké, és „igaz-
zá nyilvánított istenteleneké” (Wilhelm Dantine), akik síkraszállnak az igazságossá-
gért, mert a szeretetben és a reménységben hosszabb lélegzetvételűek.  

  
Evangéliumi üzenet Júdásnak  
Azok a parasztasszonyok, akik az úrasztali terítőt hímezték, jól ismerték a Bibliát, 
és komolyan vették Jézus szavait: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket.” Júdás megfáradt és megterhelt ember volt! 
Mert a tette nyomasztotta, és mert bűnről, bűnhődésről, megbocsátásról senkivel 
nem tudott beszélni, kétségbeesésében maga oltotta ki az életét. E parasztasszo-
nyok épp ezért nem akarták Júdást az egyedüllét hűvösében hagyni, mert a magá-
nyosságtól nincs messze a rombolás vagy az önpusztítás iránti késztetés. Egyedül 
csak egy megelőző szeretet képes az életet a hidegből kihozni. Ez pedig kihívás a 
keresztyén emberek és az egyházak számára. Ennélfogva az evangélium, a Krisztus-
ról szóló jó hír üzenet mindenkinek, aki az élete értelmét elveszítette. Evangéliumi 
üzenet ez Júdásnak és ivadékainak. Ezt ismerték fel a parasztasszonyok, és azért 
tartották Júdást Jézus közelében. Ugyanakkor azonban az ábrázolásuk figyelmezte-
tés mindenkinek, aki az Úrnak asztalához jön, aki csak a fehér mellényére, nem pe-
dig Jézus megelőző szeretetére gondol. 
 

Fordította: Fodor Ferenc 

 
 
 
 
 
 
 

 


