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1. Az ecsettel értelmező; 2. Pál A találkozás tükre; 3. A tett tükre; 4. Ráisme‐
rés az együttlétben 

 
 
Az alábbiakban  találkozások  tanúi, s  talán  részesei  lehetünk: a közel 
2000 évvel ezelőtti szövegek és események és 20‐21. századi olvasójuk 
találkozása, a festő keze nyomán szó és kép találkozása, és mindezek 
arról  a  nagyobb  találkozásról  vallanak,  amely  az  Ige  által  Isten  és 
ember között végbement, végbemegy. 

Elmondható‐e mindaz képekkel, amit egy narratív  szöveg közöl? 
„Érvényesíthető‐e  az  olvasó  szemléletmód  a  képekkel  való  találko‐
zásban,”1  A  történetek  elbeszélésének  különböző  formáival  találko‐
zunk valamennyi kultúrában. Ma már, ha  történet közlésére gondo‐
lunk, elsőként  talán az  irodalmi  formák: mesék,  legendák, krónikák, 
regények  jutnak  eszünkbe. Ne  feledkezzünk meg  azonban  a  dráma 
vagy  film  elbeszélő  szerepéről,  s  ha  az  emberiség  első  „dokumen‐
tumaira”  gondolunk,  akkor  a  vadászatok  eseményét  elbeszélő  bar‐
langrajzok  juthatnak  eszünkbe. Ezek a közlési  formák a befogadótól 
—  legyen  az  szemlélő,  hallgató  vagy  olvasó —  hasonló  aktivitást 
kívánnak.  

„A  képszemlélő  történetalkotó  tevékenysége  az  olvasói  tudat  narrati‐
vitására, vizuális  fogékonyságára,  fikcionáló és képteremtő  fantáziájára 
támaszkodik,  s  ebben  a  vonatkozásban  alig  különbözik  a  regény 
befogadójától…: eseményegységeket,  jeleneteket észlel, tagol, majd egy‐
beolvas, viszonyba állít és a változásokban, egymásra következésekben 

 
1  Thomka  B.,  „Képi  időszerkezetek”,  in Narratívák  1.:  Képelemzés  (szerk.  eadem), 

Budapest 1998, 7. 
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kapcsolatokat  létesít. A  szöveg‐ és képmegértésből nem  iktatható ki az 
előrehaladás, a folyamatszerűség.”2

Ez a folyamat az értelmezésben való előrehaladást, újraértelmezést is 
jelent. Az igehirdetésben a szentírási szakasz magyarázata nem szorít‐
kozik arra, hogy a korabeli helyzetet  ismertesse, hanem  igyekszik az 
elbeszélést  aktualizálva,  a  mai  hallgatóság  számára  is  érvényes 
tartalmat  kibontani. Hasonlóan,  az  alább  bemutatandó  képek  segít‐
ségével a szemlélő egy emlékezetet megszólító ráismerés, ugyanakkor 
jelen  életében  ható,  elfogadásra,  befogadásra  indító  és  cselekvésre 
ösztönző elbeszélés részesévé válhat. 

1.  AZ ECSETTEL ÉRTELMEZŐ 

Sieger  Köder  1925.  január  3‐án  született  a  németországi Wasseral‐
fingenben, s itt végezte elemi  iskolai tanulmányait (1931–1935). 1943‐
ban érettségizett a szülőfalujától néhány kilométernyire fekvő Ellwan‐
genben.  A  háború  munkaszolgálatra  kényszerítette,  majd  a Wehr‐
machtnál  szolgált.  Amerikai  fogságba  esett,  ahonnan  1945  karácso‐
nyán  térhetett  haza.  Előbb  ötvös‐  és  ezüstművességet  tanult  (1946–
1947),  majd  a  Stuttgarti  Művészeti  Akadémián  (Kunstakademie 
Stuttgart)  rajz, műalkotások  elemzése  és  festészettörténeti  tanulmá‐
nyokat folytatott (1947–1951). Ezt követően a tanári diploma megszer‐
zéséhez  a  Tübingeni  Egyetemen  anglisztikát  hallgatott  (1951–1952). 
1954–1965‐ig  az  Aalen‐i  művészeti  szakközépiskolában  (Schubart‐
Gymnasium Aalen) művészetet és angolt tanított. 1965‐ben, 40 évesen, 
„amikor  köztudomásúlag  a  sváboknak  megjön  az  eszük”  (Sz.  Gy. 
ford.)3, felhagyott a tanítással — bár abban is örömét lelte —, és teoló‐
giát  tanult  előbb  a  Tübingeni, majd  a Müncheni  Egyetemen  (1965–
1970). Az  1970–1971‐es  tanévet  a  rottenburgi  papi  szemináriumban 
töltötte, majd 1971‐ben Rottenburgban pappá szentelték. 1971–1975‐ig 
káplán Ulmban, majd  húsz  éven  át  ugyanazon  a  helyen  szolgálva, 
Hohenberg és Rosenberg plébánosa. Nyugdíjazása óta Ellwangenben 
él és dolgozik szándéka szerint mindaddig, amíg betegség vagy más 
szerencsétlenség miatt nem kényszerül letenni az ecsetet.4

 
2 Uo. 9. 
3  H.  Sorg,  „Sieger  Köder  —  Biographie”,  [2009.03.12.]  http://  www.gemeinde‐

rosenberg.de/data/siegerKoeder.php?p=siegerKoeder01. htm  
4 Vö. U. Renz, „Predigten  in Bildern: Der  schwäbische Malerpfarrer Sieger Köder 

wird  80”,  Katolisches  Sonntagsblattes  (1/2005)  5.  Sorg,  „Sieger  Köder —  Biographie”; 
„Biographie  —  Lebenslauf”,  [2009.03.12.]  http://  www.gemeinde‐rosenberg.de/data/ 
siegerKoeder.php;  „Sieger  Köder”,  [2009.03.12.]  http://www.soulspark.org.uk/html/ 
sieger_koder.html;  „Das  Leben  von  Sieger  Köder”,  http://www.schwabenverlag‐
online.de/sk_ vita‐php    

http:// www.gemeinde-rosenberg.de/data/siegerKoeder.php?p=siegerKoeder01. htm
http:// www.gemeinde-rosenberg.de/data/siegerKoeder.php?p=siegerKoeder01. htm
http:// www.gemeinde-rosenberg.de/data/ siegerKoeder.php
http:// www.gemeinde-rosenberg.de/data/ siegerKoeder.php
http://www.soulspark.org.uk/html/ sieger_koder.html
http://www.soulspark.org.uk/html/ sieger_koder.html
http://www/
http://www.schwabenverlag-online.de/skvita.php
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A sváb Chagallként emlegetett pap‐festő valahányszor arra kérik, 
hogy beszéljen önmagáról, a  legegyszerűbben a következő szavakkal 
mutatkozik  be:  „Sváb vagyok, pap  vagyok,  képeket  festek”  (Sz. Gy. 
ford.).5 Képeit nemcsak Németországban  ismerik. Vacsora a bűnösökkel 
című  képe  a  Rómához  közeli  San  Pastore‐ban  a  Collegium  Ger‐
manicum  et Hungaricum nyaralójának ebédlőjét díszíti,  s Párizsban, 
az  ottani  német  katolikus  közösség  számára  is  festett  egy  három‐
szárnyas oltárképet.6

Az „ecsettel prédikáló” pap számára az egyház nyitása a világ felé, 
amit a II. Vatikáni Zsinat képviselt személyes törekvésére adott válasz 
volt. Mindig nagy érdeklődéssel szemlélte a mindennapok embereit és 
helyzeteit. A  zsinat  buzdítása  a  Szentírás  terjesztésére  vonatkozóan, 
mely  szerint:  „Szívesen  folyamodjanak  tehát  magához  a  Szent 
szöveghez  akár  az  Isten  szavában  bővelkedő  szent  liturgia  közvetí‐
tésével,  akár  lelkiolvasmányképpen,  akár  megfelelő  bibliamagya‐
rázatok és egyéb segédeszközök által…”,7 arra ösztönzi, hogy ecsetje 
segítségével aktualizálja a Biblia örök  témáit a ma embere  számára.8 
Képei  a  szentírás‐magyarázat  és  az  igehirdetés  eszközei,  akár  a 
gyermekekkel való foglalkozásban, hitoktatásban is. Amint mondja:  

„Amit a szemünk lát, az az első, amit a világból tapasztalunk. Már jóval 
az írás feltalálása előtt festett az ember a barlangokban. Sőt, az első betűk 
is egyúttal az ábrázolás egy módja voltak. Ezért a képi közvetítés közvet‐
lenebb módja  jól  illik  a  gyermekekhez.  A  képeken  keresztül  egészen 
spontán módon léphetnek oda a Bibliához.” (Sz. Gy. ford.)9

Bibliai  témákat  feldolgozó  számos  képe  közül  hármat  szeretnék  az 
alábbiakban bemutatni, amelyek megegyeznek egy, a képek tartalma 
szempontjából  lényeges  motívumban,  a  „tükröződés”  mozzanatá‐
ban.10

 
5 Renz, „Predigten”, 5. 
6 Vö. Uwe Renz: op. cit., 5. Hermann Sorg: Sieger Köder – Biographie, [2009.03.12.] 

http://www.gemeinde‐rosenberg.de/data/siegerKoeder. php?p=siegerKoeder01.htm  
7 DV 25  
8 Kurt Zisle:  Johannes Kreidler/  Erwin  Teufel  (Hrsg.):  Farben  des  Lebens.  Sieger 

Köder,  [2009.03.12.]  http://alo.uibk.ac.at/filestore/servlet/  GetFile?id=SXMGRIBFHO 
GKDMGXLLTW   

9  Matthias  Micheel:  …damit  Jesus  ein  Freund  bleibt,  [2009.03.12.]  http://www. 
bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&S=normal%2Cnormal%2Cnorm
al&tx_ttnews[backPid]=160&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=100&cHash=ad
024c9495  

10 A bemutatandó képek forrása: Gertrud Widmann (szerk.): Erschlieβende und medi‐
tative Texte, Schwabenverlag, Ostfildern 2009. 

http://www.gemeinde-rosenberg.de/data/siegerKoeder. php?p=siegerKoeder01.htm
http://alo.uibk.ac.at/filestore/servlet/ GetFile?id=SXMGRIBFHO GKDMGXLLTW
http://alo.uibk.ac.at/filestore/servlet/ GetFile?id=SXMGRIBFHO GKDMGXLLTW
http://www. bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&S=normal%2Cnormal%2Cnormal&tx_ttnews[backPid]=160&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=100&cHash=ad024c9495
http://www. bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&S=normal%2Cnormal%2Cnormal&tx_ttnews[backPid]=160&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=100&cHash=ad024c9495
http://www. bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&S=normal%2Cnormal%2Cnormal&tx_ttnews[backPid]=160&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=100&cHash=ad024c9495
http://www. bonifatiuswerk.de/index.php?id=singleausgabe_news&S=normal%2Cnormal%2Cnormal&tx_ttnews[backPid]=160&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=100&cHash=ad024c9495
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2.  A TALÁLKOZÁS TÜKRE 

 

„Én vagyok, aki veled beszél” (Jn 4,26) 

 
Egy kövekből rakott falú kutat látunk belülről, s fölfelé tekintve a beá‐
radó fényben egy fiatal nő alakját, amint a kút kávájára támaszkodva 
lefelé  tekint. A kút  sokszor  forrás  is, amelyből  élő víz,  tehát mindig 
megújuló  friss víz  fakad. A kútból merítik a mindennapokban szük‐
séges életadó vizet.11 Azonban ezen a pillanatképen nem  látunk vöd‐
röt  vagy  olyan  alkalmatosságot,  amivel  vizet  lehet  meríteni.  A  nő 
fénykörbe  foglalt  alakja  szinte mozdulatlannak  tetszik, mint  akit  az 
köt le, amit lát. Látszólag egyedül van a kútnál, s így hajol a víz fölé. 
Mint  aki  a  tükörben  akarja  szemlélni  önmagát. Valóban  a  kút  vize 
tükörként  szolgál. Mielőtt  a  tükörkép  részleteit megnézzük,  lássuk, 
milyen  szerepe  van  az  emberi  kultúrában  a  tükörnek,  hogyan véle‐
kedünk  a  tükörképről.  Első  gondolatunk  az  lehet  —  épp  a  most 
látható  kép  okán  —,  hogy  a  tükör  a  hiúság  szimbóluma.  Igaz, 
ugyanakkor az igazság, a valóság szimbóluma is.12  

 
11 Jutta Seibert (szerk.): A keresztény művészet lexikona, Corvina, Budapest 1986, 198‐

199. Hans Biedermann: Szimbólumlexikon, Corvina, Budapest 1996, 232‐233. 
12 Komlóssy  Judit:  tükör,  in Pál  József – Újvári Edit (szerk.): Szimbólumtár:  Jelképek, 

motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából, Balassi, Budapest 1997, 471. 
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Mit lát a kútba tekintő nő? Önmagát, de nem magányosan, hanem 
egy másik arcból felé forduló tekintet előtt szelíden meghajtott fővel, s 
arcát nem szabadon vállára omló vörös fürtjei keretezik, hanem a víz 
fodrai  illedelmes  fátylat  borítanak  fejére.  Ez  a  tükörkép  teszi  vilá‐
gossá, hogy itt egy nő Jézussal való találkozásáról van szó egy kútnál: 
a  csak  János  evangéliumában  szereplő  epizód  Jézus  és  a  szamáriai 
asszony történetét beszéli el.  

Köder képe az asszony egyedül álló alakjával érzékelteti azt a hely‐
zetet, amelyben a párbeszéd kibontakozik. Ez az elkülönülés egyrészt 
történelmi, másrészt erkölcsi okokra vezethető vissza. A szamáriaiak 
megvetettek a zsidók szemében. A történelmi okok a Kr. e. 8. sz‐ban 
gyökereznek, az északi királyság  területét sújtó asszír hódítás  idején, 
amikor  az  északi  területek  lakóinak  jó  részét  elvitték,  s  idegeneket 
telepítettek  az  elhagyott  országrészbe.  Az  északi  területek  és  Júda 
ellentéte  kiélesedett  a Kr.  e.  2.  sz.  idején.  Ennek  egyik  pontja  Jhwh 
tiszteletének  a  helye:  míg  a  Júdában  élő  zsidóság  a  jeruzsálemi 
templomot  tartja az  istentisztelet érvényes helyének, addig a  szamá‐
riaiak  az  általuk  Garizim  hegyén  épített  szentélyt  tartja  a  kultusz 
központjának  (vö.  Jn  4,20).  Bár  az  utóbbi  szentélyt  Kr.  e.  128‐ban 
lerombolták, az  ellentét megmaradt,  sőt  élesebbé vált  (vö.  Jn 4,9). A 
nőnek — amint az elbeszélés későbbi folyamán kiderül — más oka is 
van  arra,  hogy  egészen  egyedül  legyen  a  kútnál.  Kirekesztett  ő 
életvitele  miatt  is:  élénk  piros  ruhája,  s  dús,  vörös  fedetlen  haja, 
mezítelen karjai sejtetik életmódját. Jézus szava egy olyan beszélgetés 
részesévé  teszi,  amelynek  során  múltjába  és  végső  soron  élete 
forrására kell pillantania. 

Ez  a  találkozás  az  igazság  tükre,  amely  megismerésre  vezet. 
Önmaga megismerésére, múltjával  való  őszinte  szembenézésre:  „el‐
mondott  nekem  mindent,  amit  cselekedtem”  (Jn  4,29.39).  Nem 
könnyű felvállalni a gyarlóságunkat, bűneinket: „öt férjed volt, és akid 
most  van  nem  férjed”  (Jn  4,18) — mondja  ki  Jézus,  átvéve  ezzel  a 
szégyen terhét. Ebben az egymásra tekintésben még mélyebb önmagát 
fedezheti  fel a kútnál szomja enyhülését kereső. Mélyebb szomj ez a 
fizikainál,  s  a  festő  ecsetje  által  a  válaszból  tudjuk  ennek  a minden 
embert  jellemző  szomjnak  a  természetét:  „Uram,  add  nekem  azt  a 
vizet, hogy ne szomjazzam…” (Jn 4,15). Igazi önmagát csak ebben az 
egymásra tekintésben — a fizikai szemmel „nem láthatóval”, a Látha‐
tatlannal  való  párbeszédben,  a  vele  való  kapcsolatban  találja meg  a 
gyönge  ember.  A  beszélgetés  a  bűnös  és  A  között  zajlik,  aki  így 
mutatkozik be: „Én vagyok”  (Jn 4,26). Az  Isten képmására  teremtett 
ember (Ter 1,27) a vele való párbeszéd által töltheti be ezt a hivatását 
(vö. Róm 8,28‐30), s találhatja meg valódi méltóságát. 

Általa  létének  igazi  forrására  talál.  A  kút  az  élet  forrása,  a  ta‐
lálkozásban az örök élet forrásává, a Jézus által ajándékozott, és az őt 
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hittel  fogadó  személyt  alakító Lélek  szimbólumává  lesz:  „Ha  valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint 
az  Írás mondja:  élővíz  folyói  fakadnak majd  belőle.  Ezt  a  Lélekről 
mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni.” (Jn 7,37‐39).13  

3.  A TETT TÜKRE 

 

„Példát adtam nektek” (Jn 13,15) 

 
A helyszínből alig láthatunk valamit, a két személy közötti történés áll 
a középpontban. 

Mindkét alak meghajló testtartásban. Péter felénk fordított arcában 
tekintete értetlen riadtságot tükröz. Ajka beszédre nyílt, s a kép szem‐
lélője  számára gesztusai közvetítik  szavait:  „Uram,  te mosod meg  a 
lábaimat?”  (Jn 13,6) Görnyedtsége a zavar és a másik  tettét megaka‐
dályozni  szándékozó  igyekezet  mozdulata.  Jézus  vállán  nyugvó 
jobbja közvetlenséget, barátságot kifejező megszólítás. Elővételezi azt, 
amit majd  csak  e  gesztuson  keresztül  felismertetve  önmagát mond 
Jézus tanítványainak: „Barátaimnak mondalak titeket” (Jn 15,15). Balja 

 
13  Hans  Nagel:  Jesus  am  Brunnen,  [2009.  03.  12.]  http://www.kirche‐im‐

swr.de/mprint.php?id=3224  Gail  R.  O’Day:  The  Gospel  of  John:  Introduction, 
Commentary, and Reflections, in NIB 9: 566. 

http://www.kirche-im-swr.de/mprint.php?id=3224
http://www.kirche-im-swr.de/mprint.php?id=3224
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hárítás,  heves  elutasítás:  „Az  én  lábamat  ugyan  meg  nem  mosod 
soha!” (Jn 13,8). Lábai azonban már a tálban vannak.  

Jézus fehér ruhás alakjában szintén a testtartás beszédes. Péter előtt 
térden állva  feje mélyen  lehajtva. Arcát egészen elfedi  fehér öltözete. 
Mivel  az  arc  a  személyiséget, magát  a  személyt  szimbolizálja,14  így 
Jézus  kilétének  eddigi  rejtettségét  érzékelhetjük.  Arca  csak  a  lábat 
mosó  víz  tükrében  látható.  Jézus  személyének  titka  ebben  a  gesz‐
tusban  ismerhető  fel.  A  tálat,  s  benne  az  alázatban megmutatkozó 
arcot a képből kivilágító két szín, a menny kékje és a dicsőség fehérje 
öleli körül.15

A lábmosás korabeli szerepét ismerve jobban érthető mindkettejük 
magatartása.  A  személyes  higiénia  biztosítása mellett  a  vendégsze‐
retet  jele volt Palesztinában. A házigazda az érkező vendég számára 
az étkezés előtt lehetővé tette, hogy lábairól lemossa az út porát. Vagy 
maga a vendég tette ezt, vagy a ház valamely szolgája, esetleg a házi‐
gazda  felesége.16 A képen ábrázolt  szituáció  szokatlan: nem a házba 
térés  első  perceinél  vagyunk,  hisz  Péter már  a  vacsoraasztalnál  ül, 
összhangban János evangéliumával: „A vacsora alkalmával… Jézus… 
fölkelt a vacsorától”  (Jn 13,2‐4). Ezzel a gesztus a szokásos  tartalom‐
mal, de új szituációban jelenik meg. Péter a megalázó szolgai feladatot 
látja  a  mestertől  és  Úrtól  (vö.  Jn  13,13).  Jézus  a  szeretet  alázatát 
mutatja meg. Úrként szolgál. A háttér kettejük árnyékában  tükrözi a 
jelenet mélyebb tartalmát: a két hát vonala vet árnyékot a falra, s bár 
az  előtérben  Jézust  látjuk  mélyebbre  hajolni,  árnyéka  Péteré  fölé 
rajzolódik. Aki nagyobb, az  lett kisebbé, mert „szerette övéit, akik a 
világban voltak, mindvégig szerette őket”  (Jn 13,1). Az Úr szolgálata 
ez, aki az Atyától jött, s most hozzá készül visszatérni, mert elérkezett 
az  „órája”,  amely végsőkig való  szeretetének  jele  lesz:  „az Emberfia 
nem  azért  jött, hogy neki  szolgáljanak, hanem hogy  ő  szolgáljon,  és 
életét  adja  váltságul  sokakért”  (Mk  10,45).  A  megváltó  Szeretet 
nyilatkozik meg  Jézus  személyében,  aki  e  tettben  tárja  fel  önmagát. 
„Istentől  jött”  (Jn13,3),  „mert  úgy  szerette  Isten  a  világot,  hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (Jn 3,16), és ez a szeretet  jut kifejezésre Jézus övéi iránti 
végsőkig  való  szeretetében, melyet  a  vízben  Jézus  arcára  rajzol  az 
emberi láb vonalai alkotta kereszt. Ezért árad az ő meghajló alakjára a 
fénysugár, s köti össze személyét az önátadás szinoptikusoktól ismert 
szimbólumaival:  az  asztalon  álló  kehellyel,  benne  a  borral,  s  a  tá‐
nyéron a megtört ostyával.  
 

14 Vö. Újvári Edit: arc, in Pál József – Újvári Edit (szerk.): Szimbólumtár, 55‐56. 
15 Xavier Léon‐Dufour: Az Újszövetség értelmező kéziszótára, Új Ember, Budapest 2008, 

209.  Hans Biedermann: op. cit., 194.  
16 Gail R. O’Day: op. cit., 722. Massey H. Shepherd: Foot washing, in George Arthur 

Buttrick (szerk.): Interpreter’s Dictionary of the Bible, 2., Abingdon, Nashville 1996, 308. 
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Az elbeszélés  folytatása a személyek és árnyékuk kapcsolata által 
továbbszőhető. Ha — amint az árnyrajz a  rejtett valóságot  jelzi — a 
nagyobb  kisebbé  lesz,  s  így  az  ember  szembesül  Isten  szeretetével, 
akkor  tárulhat  fel az  ebből  fakadó küldetés az  őt  lábmosásban  felis‐
merők és hittel befogadók számára: a szeretet szolgálata által nagynak 
nyilvánított, vagyis  szeretett, e  szeretetet befogadva a  szeretetre kap 
indítást. „Ha tehát én, az úr és a mester megmostam lábatokat, nektek 
is meg kell mosnotok egymás  lábát. Mert példát adtam nektek, hogy 
amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13,14‐15)17

4.  RÁISMERÉS AZ EGYÜTTLÉTBEN 

 

Utolsó vacsora (Mk 14,17‐25párh.) 

 
A teremben ünnephez terítve az asztal, amit a fehér terítő is érzékeltet. 
Világítóan  emelkedik  ki  az  asztalnál  ülőket  körülvevő  sötétségből. 
„Beesteledett” már (Mk 14,17), de az est homályánál mélyebb sötétség 

 
17 Vö. Jn 15,9: „Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket.” „Az az 

én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szere‐
tete senkinek nincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, 
ha megteszitek,  amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak  titeket  szolgáknak… 
Barátaimnak mondalak  titeket, mert mindent, amit hallottam az Atyámtól,  tudtul ad‐
tam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket… Azt paran‐
csolom nektek: szeressétek egymást!” (Jn 15,12‐16). 
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árnya  nehezedik  a  jelenlévőkre:  a  kereszt  árnyéka  vetül  rájuk.18 Az 
asztal körül ülők — a vendégek, barátok — gesztusai  is érzékeltetik 
ezt:  csüggedten  lehajtott  fejek, magába  forduló  töprengés,  szorongó 
kéztördelés,  s  az  asztalfőre  irányuló  tekintetekben  félelem  és  aggo‐
dalom. A kereszt árnyékát, amely a kép előteréből — az asztalfőn ülő, 
de nem  látott  alaktól —  indul ki,  s nyúlik  az asztalnál ülők  fölé,  az 
asztal  világító  fehérségének  kontrasztjában  ismerjük  fel.  A  halál,  a 
gyász sötét árnya az öröm, a dicsőség, az élet világosságával kapcso‐
lódik egybe az ünnepi asztalnál.19 Akié a kereszt, Jézus, nincs a képen. 
Csak  kezeit,  s  a  kehelyben  halványan  visszatetsző  vonásait  látjuk. 
„Nem  láthatjuk magunk között — de  felismerjük  őt  a kenyérben  és 
borban, és hisszük, várjuk, kérjük jelenlétét.” (Sz. Gy. ford.)20  

„Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte és odaadta nekik 
ezekkel a szavakkal: vegyétek...” (Mk 14,22) Az evangélium szavait a 
két  géz  gesztusa  közli:  baljával  kínál,  jobbjával  nyújtja  a  barnálló 
kenyérdarabot.  A  pászka‐vacsorán  az  asztalfőn  ülő  családfő  áldást 
mond: hálaadás az asztalon levő javakért — a kenyérért és a borért —, 
és hálaadás  a  szabadításért,  amelynek  ez  az ünnepi  este  az  emléke‐
zete.  

A  kenyér  megtörése,  majd  a  megtört  kenyér  továbbadása  min‐
denkinek, aki az asztal körül  foglal helyet — bal oldalon már újabb 
kéz  nyúl,  hogy  átvegye  a  továbbadott  darabot —,  az  együtt  levők 
közösségét teremti meg. A kenyér átlényegülésének is tanúi lehetünk 
a  képet  szemlélve. A  Jézus  kezéből  átvett darabok  barnás,  lukacsos 
kenyérszelete  a nap  érlelte kalászokból  lisztté  őrölt, dagasztott min‐
dennapi eledelt  láttatják, az asztal közepén viszont a Pászka kovász‐
talan  kenyerének  lapos  darabjait  látjuk,  emlékeztetve  az  ünnepre, 
amelyet Jézus tanítványaival ül meg. Az asztalon levő darabok ostyát 
formáznak,  s  a megtört darabok  között  a  terítő  áttűnő  fehérje  kiraj‐
zolja a  monogramot. Így festi elénk az ecset Jézus szavait: „Vegyé‐

 
18 Az utolsó vacsora képi megjelenítése az 5. sz.‐tól terjedt el. E korai ábrázolásokon 

Jézust  látjuk  szemből  az  asztal közepén ülni,  s mellette két oldalt  a  tanítványokat. A 
szentségi  vonatkozás  már  ekkor  kiemelt,  általában  ostyát  osztva  láttatják  Jézust.  A 
tanítványok közül megkülönböztetve ábrázolták Júdást és Jánost. Az előbbit – aki a 9. 
sz.‐tól  jelenik meg az utolsó vacsora képein – elkülönülve vagy épp  Jézussal együtt a 
tálba nyúlva szokták megjeleníteni. Jánost Jézus keblére hajolva mutatják be. Vö. Jutta 
Seibert.  (szerk.):  op.  cit.,  313‐314. A  szembetűnő  eltérő  jegyek mellett  a két  tanítvány 
kitüntetett  szerepét Köder  képén  is  felfedezhetjük.  János —  a  szakáll nélküli,  s meg‐
törtségében  is  láthatóan  legfiatalabb  arcú,  piros  ruhás  alak  szinte maga  is  az  asztal 
innenső végén ül, s keze a Mester kezét érinti, miközben elveszi a kenyérdarabot. Júdás 
a háttérben, alig láthatóan. Róla a későbbiekben ld. részletesebben. 

19 Xavier Léon‐Dufour: op. cit., 209. Gilles Becquet: Fehér, in Xavier Léon‐Dufour, X. 
(szerk.): Biblikus teológiai szótár, Budapest 1972, 354. 

20 Gründonnerstag 2003  in Brückmühl: „Abendmahl” von Sieger Köder,  [2009. 03. 
12.] http://www.bruckmuehl‐evangelish.de/download/ 030417_kip_gruendo.pdf  

http://www.bruckmuehl-evangelish.de/download/ 030417_kip_gruendo.pdf
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tek, ez az én  testem”  (Mk 14,22). Önmagát adja, önátadása a közön‐
séges kenyér  ábrázolásával meghívás  is, hogy  ajándéka ne  csak  egy 
kitüntetett pillanatban — az Eucharisztia  liturgikus ünneplésében — 
megtörténő  találkozás, hanem  a mindennapokban megélt  élet  ková‐
sza, átalakító ereje legyen. 

Jézus önátadása fenti szavait hallva vessünk ismét egy pillantást a 
háttérre. Az asztal túloldalán ülő félreforduló alak tekintetét követve, 
a kép jobb hátsó sarkában, az árnyékba beleolvadva az ajtó felé haladó 
alakot  vehetünk  ki.  Júdás  sötétségbe  vont  alakján  csak  arca  felé 
mozduló kezén dereng halvány  fény: a kézben ott a megtört kenyér 
darabja. „Kifelé megy az ajtón, a nála levő kenyérbe kapaszkodik. Az 
utolsó reménye? Krisztus megtöretett érte is, mindenkiért, aki a maga 
reményében  csalatkozott,  mindenkiért,  aki  árulóvá  lesz,  akit  a 
gonoszság  legyűr?  „A megtört  nádszálat  nem  töri  össze.”  Ez  a mi 
reményünk is!”21

A kezek között a kép előterében a borral  telt kehely áll. Egyetlen 
kehely.  „Odaadta nekik,  és  ittak belőle mindnyájan.”  (Mk  14,23) Az 
egymással megosztott kellemes, örömteli élmények és a barátság  jele. 
Az  Ószövetség  embere  számára  Isten  ígéretének  képviselője,  Isten 
szeretetének ajándéka  (vö.  Iz 25,6;  Jo 2,24).22 Az asztalnál körbeadott 
kehely —  hasonlóan, mint  a megosztott  kenyér —  a  közösséget,  az 
együvé  tartozást  fejezi ki. A kultikus emlékezet részeként az  Istentől 
felkínált  szövetség  szimbóluma  is:  „az Úr  az  én örökségem  és kely‐
hem osztályrésze” (Zsolt 16,5). Ennek ad új tartalmat Jézus szava: „Ez 
az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik.” (Mk 14,24) A 
szövetség vére a kivonulás kultikus elbeszélésben leírt rítust idézi fel 
(vö. Kiv 24,6‐8), amelyben az áldozati állat vérével az oltárt, majd a 
hűség szavainak23 elhangzása után a népet  is meghintette Mózes. Az 
élet hordozójaként tekintett vér szövetsége így az Istentől felkínált, és 
az  embertől  az  engedelmesség  válaszában  elfogadott  életközösséget 
jelenti.  

Jézus szavai Jeremiás próféciáját idézik (Jer 31,31‐34), mely szerint 
Isten majd maga  formálja hűségessé választottait.24 Ahogy a pászká‐
ban  a monogram,  úgy  a  borban  a  tükröződő  arc  teszi  azt Krisztus 
szimbólumává.  Jeremiás  ígérete  Jézus önátadása, odaadott élete által 
válik  valóra.  Ebben  „a  kehelyben”,  Jézus  sorsában  van  Isten  ember 

 
21 Gründonnerstag 2003  in Brückmühl: „Abendmahl” von Sieger Köder,  [2009. 03. 

12.] http://www.bruckmuehl‐evangelish.de/download/ 030417_kip_gruendo.pdf  
22 James A. Wharton: Wine, in NIB 4: 851‐852. Daniel Sesboüé: Bor, in  Xavier Léon‐

Dufour (szerk.): Biblikus teológiai szótár, 141‐142. 
23 „Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott, és engedelmesek leszünk!” (Kiv 24,7) 
24  „Íme,  jönnek  napok…  amikor…  törvényemet  bensejükbe  adom  és  a  szívükbe 

írom. Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.” (Jer 31,33) 

http://www.bruckmuehl-evangelish.de/download/ 030417_kip_gruendo.pdf
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iránti szeretetének legteljesebb ajándéka, amely elfogadva megteremti 
az Istentől ígért örök szövetséget, Isten és ember kiengesztelődését.  

Az  arc  tükröződése  —  a  köznapi  fizikai  érzékelést  meghaladó 
tapasztalat  a  jelenlétről  sajátos  értelmet nyer  az Atyához visszatérni 
készülő  Jézus  szavain  keresztül  az  együttlétet  kifejező  vacsora 
kontextusában.  „Bizony, mondom  nektek:  többé már  nem  iszom  a 
szőlőnek ebből a  terméséből addig a napig, amíg az újat nem  iszom 
Isten országában.”  (Mk 14,23)  Ígéretet hordoz,   s ezzel az eucharisz‐
tikus  ünneplés  múltat  idéző  és  a  Feltámadottal  való  együttlétet 
jelenvalóvá  tevő  dimenziója mellett  a  keresztény  ember  jövőre  irá‐
nyuló  reményére mutat.  Arra  az  örömre,  amely  a  végső  tökéletes‐
ségben,  a  színről  színre  látás  örömünnepének  „asztalközösségében” 
vár minket (vö. Mt 26, 29; Lk 22,28‐30; Jn 17,24).25    
 

Három  kép. Az  együttlét  három módja.  S  a  Főszereplő  arca  rejtve, 
csak  tükörképként  jelenik  meg.  A  találkozások  és  az  együttlét 
valóságos, a felismerés útja különböző: a szamáriai asszony története 
az  életre  kérdező,  múltjára  reflektáló,  imádkozó  ember  életében 
tükröződő  istenarcot mutatja  be,  a  Péterrel  szemben  cselekvő  Jézus 
alakjában a szeretet alázatában tükröződő Jézus‐arcot láttuk, az utolsó 
vacsora képén pedig az eucharisztiában felismerhető Jézus‐arcot festi 
elénk Sieger Köder.  

Az  ecsettel  prédikáló  pap  szembesít minket  azzal,  hogy  a  Feltá‐
madott  jelenléte  valóságos  és mégis  rejtett  jelenlét.  Tükröződései  a 
Misztériummal  találkozás megjelenítői, s emlékeztetnek minket arra, 
hogy egykor majd megpillanthatjuk szemtől‐szembe a Szeretet arcát: 
„Most  ugyanis  tükör  által,  homályosan  látunk,  akkor majd  színről 
színre” (1Kor 13,12). 

 

 
25  Joachim Gnilka: Das Evangelium nach Markus, Benziger, München 1994; magyar 

fordítás,  Márk,  Szeged  2000,  772‐775.  Gründonnerstag  2003  in  Brückmühl: 
„Abendmahl”  von  Sieger  Köder,  [2009.  03.  12.]  http://www.bruckmuehl‐evangelish. 
de/download/030417_kip_gruendo. pdf   
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