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Szerkesztői előszó

Izgalmas, és úgy tűnik, nemzetközi szinten egyre népszerűbb a mimézis kérdésével 
foglalkozni. Ez természetesen nem csak, és főként nem csak a teológiai irodalmat 
szemlézve válik egyértelművé. A gyermek felnőttet imitáló tanulása, a vezető–veze-
tett-viszonyban benne rejlő utánzás, a példaképek és követők viszonyának dinamiká-
ja vagy egy egész társadalmi berendezkedés belső rendszerét meghatározó mimetikus 
mintázatok problémája egyre fontosabbá válik a társadalomtudományok számára.

Már Arisztotelész is azt mondja: „Az utánzás vele született tulajdonsága az em-
bernek gyermekkorától fogva. Abban különbözik a többi élőlénytől, hogy a legután-
zóbb természetű, sőt eleinte éppen az utánzás útján tanul is; mindegyikünk örömét 
leli az utánzásban.”1 Az ókorban, a görög-hellén, majd a római korban (beleértve 
a zsidóságot is) meghatározó maradt ez a gondolat, még ha más-más árnyalatot is 
kapott a mimézis-fogalom. Az individuum megszületésének kultúrtörténeti idősza-
kában aztán elhalványulni látszott ez a dinamika, mivel az emberre egyre inkább 
megismételhetetlenül egyedi egységként (monászt) tekintettek, aki önmagából fejlő-
dik, mivel benne minden szükséges már eleve kódolva van kiforrott személyisége és 
az ideális emberi lét eléréséhez.2 A 20. század elejének néhány komoly teoretikusa, 
köztük Mannheim Károly, de Gabriel Tarde és a század második felében René Girard 
viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a társadalmi folyamatok sokkal mélyebben 
meghatároznak, mint ahogy azt gondolnánk, sőt mindezek mélyén mimetikus fo-
lyamatok is prominens szerepet töltenek be. Úgy tűnik, hogy a XX. század végére 
ezek a gondolatok táptalajra lelnek a társadalomtudományi kutatásokban, ide értve 
az újszövetség-tudományt is, mivel ez utóbbi egyre komolyabban merít a szociológia 
és kultúrantropológia felismeréseiből. Ez pedig olyan kérdések felmerüléséhez ve-
zet: vajon az ószövetségi kor viszonyai, a Jézus-mozgalom vagy a korai keresztyénség 
esetében hogyan határozzák meg egy-egy csoport önértelmezését a belső viszonyok, 
azon belül pedig hogyan alakul a vezető és vezetett kapcsolata? Úgy tűnik, az indi-
vidualizmus extrém formáinak letűnése után kifejezett igény mutatkozik ezeknek a 
kérdéseknek a vizsgálatára. És joggal; újra kell gondolnunk alapvető kérdéseket: mit 
jelent a közösség? Lehetséges-e a követés? Mit és hogyan utánzunk? Végül: mennyi-
ben, és egészen konkrétan hogyan határoz ez meg bennünket?

Jelen számunkban ebbe az irányba kérdezünk mi is. Enghy Sándor tanulmá-
nyában érdekes felismerést fogalmazz meg: a „tanítvány” kifejezés alig fordul elő a 
Septuagintában, holott Platón nyelvezetében már készen áll a fogalom kidolgozása 
az átvételhez. Arra jut, hogy valószínűleg nem véletlen az elhatárolódás. „Egészen 
biztos, hogy az Ószövetség mathétés – halemid fogalmaktól való tartózkodása Isten 
népének a YHWH-hoz való kötődését konkretizálja más fogalmakkal és az új szövet-
ség népének a YHWH-tól tanított minőségi állapotát ábrázolja ki.” Isten másképp 

1  Arisztotelész: Poétika, Ford. Sarkady János, IV.1.
2  Mannheim Károly: Ideológia és utópia, Budapest., Atlantisz, 1996, 24–25.
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tanítja a népét, mint a görög kultúrában. Az idézetben is említett fogalmak ugyanis 
arra az ideális állapotra utalnak, amikor Isten oktatja a népét, sőt, arra a végső ál-
lapotra, melyben az emberek nem egymástól tanulnak, mert már ismerik Azt, aki 
kiválasztotta őket. Szécsi József tulajdonképpen ezt a gondolatmenetet kiegészítve 
hangsúlyozza, hogy a rabbi mindig is tanító volt, akinek ugyan jogi és vallási kérdé-
sekben más-más felelőssége és lehetősége volt a rabbinátus hosszú története során, 
de tanítóként mindig „szent”, aki az életén keresztül oktat és mutat példát. Rabbi 
bárki lehetett és lehet – akár korábbi gladiátor is, mint Res Lákis volt –, ha vállalta 
a tanulást és a Tóra iránt elkötelezett életformát. Emellett Moses Mendelssohn óta a 
rabbi felelőssége a körültekintő tudás, a kultúra és a kurrens tudományos viszonyok 
ismerete: a rabbi nem pusztán a Tóra tanítója, hanem a kultúra ismerője, és így a Tóra 
üzenetének aktualizálója is, immár a tágabb környezet számára is érthető módón.

Saját írásomban arra keresem a választ, vajon a tanítványság és követés miként 
jelenik meg Irenaeus munkásságában, aki éppen a gnosztikusok ellen polemizálva 
hangsúlyozza az Ó- és Újszövetség kontinuitását. A tanbeli folytonosság kérdése szo-
rosan összekapcsolódik nála azzal a tanítványi láncolattal is, mely az egyház igaz taní-
tásának letéteményeseként örökíti a jézusi tanítást. Meglepő módon azonban ez nem 
pusztán az ismeretek átadásának felelősségét jelenti, hanem a követést is: Krisztus 
mentalitásának áthagyományozását. A gnosztikusok azért nem igaz hívők, mert nem 
a jézusi alázattal és odaadással viselik magukat. Az életforma tehát árulkodik arról, 
hogy az a hit, amit valaki képvisel, valódi-e. Így a hitelesség kérdése nem pusztán a 
tan igazságán múlik, hanem a követők „hiteles” életformáján – azon, hogy vajon utá-
nozzák-e Jézust és azt az Atyát, aki elküldte őt. Ezt a tanulmányt követően nagyobb 
ugrással érkezünk el a jelenhez, valamint a gyakorlathoz: ifjabb Csomós József arról 
elmélkedik, hogy érdemes és kell-e gyülekezetépítési modelleket utánozni. A problé-
ma abból fakad, hogy a legtöbb modell más talajban fogan meg, és szökik szárba. Va-
jon átültethető-e károk nélkül valami ide hozzánk, a XXI. század Magyar Református 
Egyházába? Csomós arra jut, hogy a legfontosabb a gondolkodásmód elsajátítása; 
vagyis a kérdés nem annyira a konkrét gyülekezetépítési módszerek átültethetősé-
gére vonatkozik, hanem a legfontosabb alapelvek elsajátíthatóságára. A reenactment 
kategóriát használva arra a megállapításra jut, hogy gyülekezeteink nagy része „ha-
gyományőrző” csoport, akik fenntartani és megőrizni szeretnének, de nem tovább-
gondolni. Pedig a reenactment során valamit „újrajátszunk”, mégpedig a hagyomány 
felhasználásával ugyan, de a jelen helyzetben átélve, ebben e helyzetben alkalmazva, 
és átértékelve a múlt örökségét. Vagyis a jelen kihívások és adottságok fényében kel-
lene újragondolni a parokiális jogok, a belső migráció, az igehirdetés fontosságának, 
netalán az egyház liberalizálódásának kérdését is. Mindezek előtt azonban teológiai 
látásra van szükség, valamint a helyi gyülekezetek bátorságára – a változás ugyanis 
innen fog indulni.

Szépen összegzi Lovász Ádám tanulmánya a tematikus blokkot: a múlt század 
elejének francia szociológusa, Gabriel Tarde mimézis-fogalmát és a biológus Richard 
Dawkins „mém” fogalmát elemzi, és állítja párhuzamba. Dawkins „mém” fogalma a 
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kulturális evolúciót hivatott jellemezni. A fogalom szerint ezek olyan sikeres informá-
ciók, melyek a génekhez hasonlóan, csak immár tudatról-tudatra terjednek, és meg-
határozzák a gondolkodást. Csakhogy azon túl, hogy a kulturális mémek uralkodni és 
túlélni akarnak, Dawkinsnál nem találunk magyarázatot ennek a folyamatnak a belső 
szabályszerűségeire. Ehhez hívja segítségül a tanulmány írója Gabriel Tarde masszív 
kötetét, melynek alaptézise a társadalmi folyamatok mimetikus jellege. Tarde egyene-
sen azt állítja: „az ember annyiban társadalmi lény, hogy utánoz”. Tanulságos Tarde 
gondolata, aki szerint egyfelől nem vagyunk képesek kivonni magunkat az imitáció 
köréből (tulajdonképpen öntudatlan módon állandóan másolunk), másfelől pedig 
az, hogy azok az imitációs alapú ideológiai minták győzedelmeskednek egy társadal-
mi közegben, melyek a legtöbb ember igényét és szükségletét kielégítik. Vagyis nem 
az a kérdés, hogy utánzunk-e vagy sem, hanem az, hogy mennyire vagyunk képesek 
tudatosak lenni, és „helyesen” utánozni: illeszkedve, ugyanakkor távolságot tartva a 
kulturális „mémek” befolyásától.

Utánzunk, újrajátszunk: ez a dinamika szépen megjelenik a Körkérdések rovat 
őszinte válaszaiban, és Csákiné Győri Beáta Éva drámapedagógiáról, valamint Benke 
György saját mesteréről szóló személyes írásában is. Tekintélyek és követők is va-
gyunk, meghatároznak bennünket tanáraink, vagy olyan emberek, akikre valami mi-
att felnézünk – részben öntudatlanul, részben akarva. Itt összeér tanulás és színházpe-
dagógia. Mert a dramatikus játékban felvállalt szerepekhez hasonlóan mestereinkkel 
kapcsolatban is ugyanazt tesszük: valaki más bőrébe bújva, utánozva és mégis egyéni 
módon alakítva átélhetővé tesszük mások tapasztalatait, és ezen keresztül elsajátítjuk 
tudásukat, és irányvonalakat találunk a saját életünk számára. 

Úgy látom, a Sárospataki Füzetek második, Mester és Tanítványa viszonyáról szó-
ló száma sokszínűségében is egységre talált. Kiderül, másokból élünk, szellemileg, lel-
kileg, fizikai szükségleteinket tekintve is, ahogyan „hitelesen élni” is mindig másoktól 
tanulunk: őket utánozva, elveiket alkalmazva, és ezekben végül önmagunkra találva.

Kustár György
  



Krisztus mint zarándok. Az emmausi tanítványok története a 
Santo Domingo de Silos apátságból. (1150 körül)



Oktass, hogy éljek!
„Isten országának sajátsága ez a gazdagság. 
Jézus egykori és mai tanítványai pedig úgy 
részesedhetnek belőle, ha a régit is becsülik, 
és az újhoz is ragaszkodnak. Ha a törvény 
védelmében, de Jézus kegyelmében élnek.” 



Az emmausi vacsora. Dombormű a déli kórus mellvédjéről a 
párizsi Notre Dame székesegyházban, (1300 – 1350 között)


