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Jónás könyve
Egy kakukktojás a prófétai könyvek közt

Kovács Csongor

Jónás könyvének a műfaji meghatározása tekintetében talán leg
szerencsésebb, ha a példázat, másál kategóriájába soroljuk.1 Annak a 
meghatározására azonban a jelen sorok írója sem vállalkozna, hogy vajon 
ez milyen körből származhatott, hiszen a bölcsesség és a prófétaság nem 
olyan élesen szétválasztható jelen esetben sem.2
A másálokat mondó Ezékiel3 sem zárható be egyedül egy kategóriába, 
hiszen prófétasága és a papi körökhöz való közelsége nem vitatható.

Tanító költemény Jónás könyve, didaktikus célzattal. E tekintet
ben érdemes összevetnünk II. Sám. 14,1-17. versekkel. A történet célja, 
hogy Dávid király szándékát megváltoztassa. Egy kitalált történetet beszél 
el a tékoai bölcs asszony4. Célja bemutatni azt a feszültséget, és a számára 
tragikus ellentmondást, mely által elvesztheti a még életben maradt gyer
mekét. Tartsák be a törvényt5 és így gyermek nélkül maradjon? így az 
előírás szerint járnának el, s ennek következtében meg kellene halnia az 
egyedüli fiának. Vagy lépjenek át a törvényen? Ha a vallásos konven- 
cionalisták oldalán állva döntenének a fiúnak a törvény szelleméhez, vagy 
inkább betűjéhez hűen meg kellene halnia.
Dávid megértette a példázatot. S nem csak ő, hanem amint azt Jónás 
könyvében is olvashatjuk, maga Jahve is az élet oldalán áll, olykor a tör
vények, vagy a vallásos konvenciónál isták ellenében is. Egyetlen nyitott 
kérdés áll a könyv végén: vajon az olvasó-hallgató is megérti-e a példá
zatot.

1 LANDES, G. M., „Jonah: A Masai?”, in Israelite Wisdom: Sámuel Terriert 
Festschrift, 137-158.

2 Az utóbbi időkben megjelent könyvek szerzői közül Joseph Blenkinsopp munkáját 
emelném ki. Blenkinsopp művében kerüli az éles megkülönböztetéseket, hiszen sok eset
ben egy-egy személyre több kategória is igaz volt. Bölcs ember, próféta, pap: egymásba 
átjárható fogalmak. BLENKINSOPP, J., Sage, Priest, Prophel, Religious and Intellectual 
Leadership in Ancient Israel, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1996.

3 Ezékiel 21,5.
4 Tékoa nem csak bölcs asszonyok, hanem próféták helye is volt, hiszen innen szár

mazott Ámósz próféta is (Ámósz 1,1).
5IV. Móz. 35,19.
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Ha Jónás könyvének a jellemzését röviden kellene összefoglalni, 
akkor talán a legegyszerűbben negációkkal kezdhetnénk. Nem prófétai 
orákulumok gyűjteménye, nem egy történeti esemény leírása, nem Jónás
nak, Amittaj fiának a története.

De próbáljuk meg bővebben részletezni mindazt az értetlenségün
ket, vagy éppen szimpátiánkat, amelyet e könyvvel kapcsolatosan, illetve 
magával Jónással kapcsolatosan érzünk.
Először is nem találunk Jónás próféta voltára utalást. Ha egyáltalán pró
féta volt is valaha, a nevét viselő könyv -melyet a prófétai könyvek cso
portja közé soroltak be- sehol nem tartalmazza Jónás titulusát, címét, 
rangját.6

I. Elindulás
Hogy mit tett Jónás „próféta”? Először is oda nem akar menni, 

ahova elküldetett. Jónás egy teljességgel problémás személyiség. Minden 
lépése valamilyen szinten kudarcot vall. Szembeszegül Istennel is és 
ugyanakkor az Úr oly gyönge és kiszolgáltatott, esendő teremtményeivel, 
az emberekkel. Élete és munkássága nyomtalanul és eredménytelenül 
tűnik el. Nem volt egy nagyhatású ember, aki a történelem menetét bár
milyen formában is befolyásolta volna. Nem ünnepelték, nem emlékeztek 
meg róla a későbbiekben sem.7

Az olvasót ez a történet inkább mosolygásra készteti, mintsem el- 
szörnyülködtetné, vagy megríkatná. Ez a történet az olvasóknak íródott, és 
nekünk szól mindazzal a problémával, amit ebben fölfedezni vélünk: iro
nikus, szatirikus hangnemmel. Célja is hasonló: megmozgatni az olvasó
kat, elgondolkodtatni a történet mondanivalóján, mindarról amit olyan jól, 
betéve tudunk és vallunk.

Vegyük sorba a történetét, az elbeszélést.
Maga a könyv is egész furcsán kezdődik: minden bevezető és elő

zetes információ nélkül, „in médiás rés ”, semmit sem tudunk, sem a kor
ról, sem a prófétáról, uralkodókról, történeti szituációról. Minden meg
szokott bevezető információ, részletező leírás nélkül elkezdődik: Indulj, 
menj... kiáltsNiniveellen...!

6 Találunk a Biblia lapjain ugyan egy utalást Jónás prófétára, aki Amittaj fia is volt 
egyben. Azonban Jónás könyvé főszereplőjének és a 2. Kir. 14,25.k.-ben szereplő prófétá
nak az azonos voltára aligha gondolhatunk

7 Vagy talán Jézus feltámadásánál azért mégis előjön, ha nem is maga, de a parallel 
történet, az eltemettetés és a szabadulás.
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Semmilyen környező információnak nincs szerepe az elbeszélés
ben, nem is fontosak az olvasó számára, hogy ki volt az uralkodó éppen az 
adott történelmi korszakban, vagy mi volt Ninive helyzete, kikkel állt 
szövetségbe, mi volt a konkrét bűne, mivel hívhatta volna ki a próféta, 
Jahve vagy éppen az olvasó nemtetszését, rosszallását.

A próféták vigasztalni is szoktak, de ez esetben Jónás megbízatása 
éppen ítélethirdetésről szól. Erre hivatott el. S mit tesz Jónás? Menekül 
küldetése elől!

Valljuk be őszintén ez nem olyan kirívó példa a Bibliában. Voltak 
már mások is, akik megijedtek a felelősségtől, s küldetésük és az azzal 
járó nehézségek hallatán inába szállt a bátorságuk: Mózes, Illés, Jeremi
ás8. Talán csak annyi a különbség, hogy ezek esetében a tényleges, tettek
ben is megmutatkozó cselekedeteikben ekkora elutasításra, elmenekülésre 
nem került sor.

Ha az olvasó kell ítéletet mondjon Jónás tette felett, bármilyen be
állítottságúak legyenek vagy legyünk is, Jónás csak vesztesen kerülhet ki.

A. variáció
Az olvasó nagyon kegyes, konzervatív, bibliaolvasása és értelme

zése leginkább a deuteronomisztikus teológiára hasonlít. Ha „Isten oldalán 
állunk”, és a feltétlen engedelmességre és az Ige előtti meghajlásra 
tesszük a hangsúlyt, Jónás már itt az elején elbukott, és gyorsan le is ír
hatjuk minden próbálkozása előtt. Hiszen milyen próféta az, aki nem en
gedelmeskedik Isten szavának? Hogyan várhatja az el azt, hogy mások 
engedelmeskedjenek annak, amit ő hirdet, ha ő maga nem engedelmeske
dik már most Isten igéjének?

Jónás nem, ezzel szemben az elbeszélés végén Ninive engedel
meskedik, és mindannyian megtérnek.

B. variáció
Most az olvasó a lelkigondozói, pszichológusi köntöst viseli. Sok

kal megértőbb, empatikusabb az esendő ember iránt. Nem szeretjük a 
bűnöket másoknak beolvasni, szemére róni, megtérésre hívni, és talán 
soha nem emlegetnénk a pusztulást, kárhozatot, nem szeretjük a másik 
embert ezzel fenyegetni, ijesztgetni. Ez esetben érthető Jónás futása, és a 
kellemetlen feladat előli menekülése. De Jónás akkor se felmenthető, fő
leg ha az elbeszélés végét tekintjük. Ott már maga Jónás lesz a napokat 
visszaszámoló, a város kénköves elpusztulására váró érteden próféta, aki 
nem akarja azt sem megérteni, hogy a város megtért, s Isten maga is! A í

II. Móz. 10-13; I. Kir. 19,4; Jer. 1,6
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Úr megváltoztatta a döntését, s ő lett, az empatikus hős, aki az esendő 
ember oldalára áll Jónás ellenében.

Ebből látható: itt mindenki győztes, Isten, az olvasó, csak egyedül 
Jónás a történet kikerülhetetlen vesztese. Együtt mondhatjuk II. Endrével: 
„Nincs a teremtésben vesztes, csak ő ...!”9

II. A hajón
Jónás, az anti-hős ismét valamilyen bajt okoz. A tengeren Jónás 

miatt vihar tör ki, ő pedig alszik. Mindenki gyakorolja vallási szokását, s 
amit a helyzet diktál: könyörögnek egyen-egyenként saját isteneikhez, 
hogy el ne vesszenek, hanem valamimódon megmeneküljenek. S ennél 
többet is tesznek: jól tudják, valaki súlyos bűnnel ott tartózkodik közöttük. 
Mit tesz Jónás? Semmit. Alszik! A többiek kiáltanak istenhez, vagy mint 
az 1,14-ben olvashatjuk már Jahvéhoz, míg ő semmit se tesz. Pedig tuda
tában van annak, hogy miatta van a vihar, s miatta került veszélybe a hajó. 
Még azt is tudja, hogy hogyan menekülhet meg a hajó! Ő azonban semmit 
sem tesz.

S a hajósok? Igen, ők nem voltak született zsidók! Ezt az ő szám
lájukra írhatja, aki éppen valami deuteronomisztikus teológiát képvisel. 
Nem voltak azok, de Jónással ellentétben a bajban imádkoznak, s keresik 
a büntetés, a balszerencse okát: valakinek közülük bűnösnek kell lennie! 
Nem igaz izraeliták, de tudják, hogy Isten a bűn miatt akarja megbüntetni 
a bűnöst. Nem jó deuteronomisztikus teológiai ismeretről tesznek tanúbi
zonyságot ezek a hajózok?! A módszerük is jólismert, ugyanazt teszik, 
mint Józs. 7,14. kk-ben: sorsvetéssel kiválasztani a bűnöst, aki az egész 
közösségre bajt hozott.

Ennél azonban sokkal erélyesebb emberek ők: empatikusak, és 
még Jónás vesztét sem akarnák, sőt meg akarják menteni, pedig már a 
valószínűleg igen értékes rakományt is a tengerbe dobták.

Jónás mégis hősként viselkedik: van nemzeti öntudata -hiszen ez
zel kezdi a bemutatkozását, és jól megtanulta a minden zsidó által megta
nult katekizmust: „Héber vagyok. Az Urat, a menny Istenét félem, aki a 
tengert és a szárazföldet alkotta.”

Ez is több a semminél! Tudja, és ismeri a Teremtő Istent, aki Ura 
még a háborgó tengernek is. Mégis óvatossággal kell kezelni mindazt, 
amit Jónás mond. Vagy csakugyan nincs eléggé tisztában Jónás Isten ké

9 Katona József: Bánk bán, v. felvonás 6. jelenet végén.
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pességeivel, s azt hiszi, hogy el lehet előle rejtőzni -talán nem olvasta az 
I. Móz. 3-at és a 139. Zsoltárt, vagy mégse féli az Urat, vagy mindennel 
tisztában van, és ennek ellenére teszi azt, amit tesz, s így még érthetetle
nebb tette. Vagy talán még hisz abban az ősi képzetben, hogy az idegen 
területen már nem érvényes az Úr működési engedélye?!

A jámbor hajózok még zsidókat is megszégyenítően cselekszenek: 
nemcsak hogy nem akarják először a tengerbe dobni Jónást, de még ami
kor erre kényszerülnek, akkor már Istent Jahveként szólítják meg, s ami
atti aggodalmukat is elterjesztik, nehogy az ártatlan ember meggyilkolá
sát rajtuk Jahve számon kérje -dám náki . Pedig Jónás még csak nem is 
ártatlan! Egy ellenszegülő, küldetésétől menekülő próféta! Micsoda Jah
ve- és Tóra-ismeretről tesznek tanúbizonyságot a hajózok! Persze ez sem 
egyedi, hogy idegenek ismerjék Jahvét. Az Egyiptomi szabadulással kap
csolatosan olvashatunk arról, hogyan ismerteti meg magát az Úr az 
egyiptomiakkal. (II. Móz. 7,5; 14,4).10 A filliszteusok még ennél is többet 
tudnak már az Úrról az I. Sámuelben (4,7-8; 6,5-6.20.). így hát a hajózok 
is megtanulták a saját, bőrükön tapasztalt hitvallásukat, hányattatásuk és 
hánykolódásuk közepette. Most már tudják, hogy Jahve az Isten, hogy 
uralkodik a tenger felett, megbünteti a bűnöst, és azt tesz, amit akar. Úgy 
tűnik még egy szigorú, feketeharisnyás deutereonomisztikus is megiri
gyelné ezt a kegyességet, amit ezek a gojok mutatnak Jónás tengerbeveté
se után: nagy félelemmel félték Jahvét, áldozatot mutattak be, és fogadal
makat tettek az Úrnak. Ugyanazok az elemek szerepelnek, mint „Jónás 
imájában”!

Mit is mondhatunk ezek után? Ahol Jónás megfordul ott minden a 
feje tetejére áll. Veszedelmek, katasztrófák támadnak, és az addig el nem 
képzelhető megtörténik: idegen hajósok megtérnek, és igaz Jahve-hit 
megnyilvánulását gyakorolják, később pedig Ninive tér meg már az első 
nap után, és a nemzeti böjt és bűnbánat korszaka köszönt be. Amerre jár 
Jónás csodák történnek, de valahogy ő mégse válik boldoggá, valahogy 
minden tőle függetlenül, rajta kívül, sőt kockáztassuk meg: Jónás ellenére 
történik mindez!

III. A hal gyomrában
Hogy a 2. rész egésze beleillik-e vagy sem Jónás könyvébe, s 

hogy vajon eredetileg annak szerves részét képezte volna, nem kívánok 
vele különösebben foglalkozni. Véleményem szerint könnyen el lehetne

10 Sőt az egyiptomiak Jahvéról alkotott ismeretük miatt nem pusztítja el a népet a 
borjú kiöntése után (II. Móz. 32,12: Ne mondhassák az egyiptomiak: Vesztükre vitte ki 
őket az Isten...).
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hagyni, s az elbeszélés nem szenvedne különösebb csorbát, nem döcögne, 
nem akadozna. Főleg azok az elemek okozhatnak fejtörést számunkra 
ebből a hálaadó zsoltárból, ahol a templomi liturgia elemei ugranak sze
meink elé Jónás imájából, szabadítási hálaénekéből. Elég idegenül hatnak 
itt, s a kontextusban nem tudunk vele mit kezdeni. A halra azonban 
egyáltalán semmi utalást sem olvashatunk itt, a zsoltár szerves részeként. 
Egy hiba az is, hogy a hal gyomrában énekli a szabadulási hálaénekét, 
amit leginkább a partra vettetése után várnánk el tőle. Úgy tűnik, hogy a 
2,2-10. versei teljességgel kihagyható lenne, s a 2,1 a l l .  versnél folyta
tódna. Mintha az egész hálaadási zsoltár, amelyeket különböző helyekről 
férceitek össze csak azért állnának ehelyütt, hogy mentsék valamelyest 
Jónás ázsióját, presztízsét, megítélését. Feltehetjük a kérdést, vajon kinek 
állhatott ez érdekébe? S vajon jót tett-e ezzel, hogy ide iktatta, vagy most 
még ezt az éneket is Jónás számlájára írva, maga Jónás ellen fordítjuk, 
pedig szegény nem is tehet róla!

Ha így integrálódott ez a hálaadási zsoltár a szövegünkbe, hát for
dítsuk ezt is Jónás ellen!

Először is: Jónás lép ugyan, de mintha kicsit megkésve tenné. Ott 
hánykolódott a hajó, majd elsüllyedtek, mindenki a maga istenéhez kiál
tott, s ő akkor semmit sem tett! Most már buzgón fohászkodik! Miért? 
Talán azóta jobban megijedt, s már a bőrén érzi mindazt, amit az előbb a 
hajózok éreztek. Most már Jónás is nagyon fél.

Vagy talán Jónást nem is érdekli más a világon, csak saját maga. 
Egy hajófedélzetnyi rakományért, legénységért, utasokért nem kezd el 
imádkozni -bezzeg Pál apostol. Most viszont talán már a teljes kilátásta- 
lanságban, sötétségben, vizesen már buzgón imádkozik. Másokért nem, 
magáért viszont nagyon is tud könyörögni, s ennek még a későbbiekben is 
tanúbizonyságát adja. Nem tudott imádkozni a hajóért, nem tud majd 
imádkozni a niniveiek megszabadulásáért, Isten akaratának megváltozta
tásáért. Tud imádkozni saját szabadulásáért a hal gyomrából, s tud majd a 
saját haláláért is durcásan könyörögni!

IV Ninive válasza az ítélet meghirdetésére 
Lényegét tekintve most szólal meg először és utoljára Jónás. Üzenete is 
nagyon rövid: „Még negyven nap és elpusztul Ninive!” Az összes többi 
szava mind valamilyen eseményre adott válasz volt, s inkább reakció, 
mintsem önállóan, és tőle elinduló párbeszéd része. Jónás monológban áll, 
a teológia azonban dialógus! Jónás meghirdet valamit és elmenekül. Nem 
kíváncsi semmire, a hatásra, a reakciókra. Nem kíváncsi semmire, csak
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önző módon viselkedik, mint egy szolga, egy zsellér, egy napszámos, 
olyan ő, mint egy puszta eszköz, semmivel sem több.

Amit meghirdetett, az is mindennél rövidebb, hiányzik belőle 
minden. Egy önmagából álló ítélet. Nincs benne semmi indoklás, semmi 
megokolás, hogy mi bűnt követtek el a niniveiek. Nincs benne semmi 
remény a helyzet megváltoztatására. Csak egy önmagában álló pusztulás
sal való fenyegetés.

Jónás nem is akar semmi többet elérni, hiszen ő már csak úgy vi
selkedik, mint akit az események sodornak, s mint aki semmivel sem több 
egy élettelen instrumentumnál. Nem jut eszébe már az sem, hogy lehet a 
reménytelenség ellenére reménykedni. Nem jut eszébe, hogy Isten már 
hozzá is kegyelmesen fordult egyszer, mikor a hal gyomrában volt. Hogy 
más számára, s pont az ellenséges Ninive számára ez lehetőség lenne?! 
Jónás számára még csak fel sem merül. Nem is próbál semmit se megten
ni ennek érdekében. Nem fordul nagyobb odaadással se a niniveiek irá
nyába, hogy azok megtérjenek, se Isten felé, hogy talán valamilyen mó
don elfordítsa az Úr haragját. O nem Abrahám, aki egy Sodomáért 
könyörögni tudna, s akár Istennel is alkuba szállna, s nem Jeremiás, aki a 
népe megtartatásáért könyörög11.

Ninive lakóinak viselkedése talán minden elvárást, képzeletet 
felülmúl. Jónás még talán harmadáig sem ért a városba, mégis az a mon
dat, melyet oly röviden belekiáltott a külvárosba megtette a hatását. A 
város reagál a felhangzó igére. Rögtön, mindannyian és a legmesszeme
nőbbekig válaszolnak az ítélethirdetésre: zsákruha, böjt, bűnbánat, és élet
vitelük, egész életük megváltoztatása. Kicsinytől a nagyokig, szolgától a 
királyig mindenki egyemberként cselekszik. Kollektív bűnbánat és megté
rés tanúja lehet Jónás, Annak ellenére, hogy milyen röviden szólt hozzá
juk, annak ellenére, hogy nem Isten választott népe, annak ellenére, hogy 
Jahvét nem ismerték néppé válásuk óta a niniveiek hisznek Istennek, bűn
bánatot tartanak, böjtölnek, megtérnek, s régi szokásaikat, életmódjukat 
odahagyják. Ez már önmagában is vádbeszéd a zsidóság ellen, a választott 
nép ellen, s Jónás ellen.

Hogy Jónás vajon közelről figyelte volna az eseményeket, nem 
tudjuk. Hogy ami ezek után történt az kevésbé tetszett Jónásnak azt azon
ban olvashatjuk:

I. Móz. 18; Jer. 10,23-25; 11,14.11
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V. Jónás válasz a niniveiek megtérésére, és Isten tervének meg
változására
Jónás nem nagy barátja a változásoknak. Mintha inkább a biztos, 

kiszámítható (pl. napok visszaszámlálása), rendszerbe zárt, merev és válto
zatlan dolgokat szeretné. Olyan ő, mint egy rossz dogmatikus, egy Istent és 
az embereket is a leírt sémák közé záró, ugyanakkor kegyességét és 
pietását, s leginkább saját igazát védő ember. Ő lenne-e a rossz 
deuteronomista?! Ha kell, Jónás még Istennel is vitába száll. No nem 
Ninivéért, a bűnös városért és annak lakosságáért, mint Ábrahám tette egy
kor Sodomáért, vagy Mózes az arany bikát öntő népért12, hanem saját iga
záért. Ő tudja mit mondott az elején Isten, és hogy hogyan kell a szabályok
hoz mérten Istennek cselekednie, szavához tartania magát. Nyilvánvaló az 
is, hogy semmi esetre sem tetszik az Jónásnak, ha nem ezek szerint tesz 
Isten. Isten nem konzekvens. Sőt, horribile dictu még meg is gondolja ma
gát, s így az Ige nem teljesedik be. Szegény Jónás és szegény mindenki, aki 
a rendszer foglyává akarja Istent tenni. Mindenképpen kiszolgáltatott hely
zetbe hozza azokat, akik egy bizonyos rendszerhez ragaszkodva hirdetik 
Istent, s akik csak egy módon tudnak róla gondolkodni. Gúny és nevetség 
tárgyává válhatnak, hiszen az az Isten, akiről ők beszélnek, úgy már rég 
nem is létezik. Már rég elállt a próféta háta mögül. Már régen más progra
mon dolgozik, s szegény próféta amennyiben a régi mellett marad, hát egy 
ellen-programot igyekszik megvalósítani. S mi történik, ha mindez kiderül. 
A próféta abszolút hiteltelenné válik, szavai a gúny és nevetség tárgyát ké
pezik. Mit is tehet? Vagy a régi szerint hirdeti továbbra is a régi programot, 
s ekkor Isten ellenében teszi ezt. Kicsit olyan ez, mint Jeremiás korában a 
sálom vagy templom teológia képviselője lenni13. Lehet, hogy egy jó dara
big nem is bukik le az ember, s még a próféta sem. Vagy, mint ebben az 
esetben Jónás is pályát módosít. Nem jöttek be a számításai, s hiába számol 
visszafelé, már nem a megígért program az érvényes. Itt a küldetéses ember 
végső kudarca, mikor már csak a program foglyaként tudja életét elképzel
ni. Végső kudarcában kikájon támasztónak és halálvárónak áll be.

Mégis megdöbbentő az, hogy Jónás katekizmusa szerint milyen 
jól ismeri Istent. Mint az 1,9-ben, úgy most is a megfelelőt rántja elő: 
kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és 
még a rosszat is megbánod. Ehhez képest talán mégse gondolta át a vele 
történteket. Vagy csak úgy értelmezte, hogy az a választott nép számára 
szól, és kizárólagosan, másra nem érvényesen?

12II. Móz. 32,32
13 Jer. 6,14; 7,4.
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Az Úr ezen tulajdonságai közismertek lehettek14 -  ti. hogy ke
gyelmes és irgalmas, türelme hosszú15, nagy a szeretete, hiszen ezekre 
apellált Mózes a IV: Móz. 14 elbeszélésében, sőt, már a II. Móz. 34, 6-7- 
ben is ezekről olvashatunk. A II. Mózes elbeszélésében úgy tűnik, mintha 
Jahve maga mutatkozna be irgalmas, türelmes, hosszútűrő és nagyszere- 
tetű Istenként. A IV. Móz. 14-ben pedig mintha Mózes érvelésének a ré
sze lenne, mintegy az egyiptomiak gúnyolódásával való fenyegetésének a 
kiegészítése.

Mózesnek az imádsága, sőt ravasz érvelése bejött: az Úr csaku
gyan nem pusztította el a népet, hanem velük folytatta tovább a történetet. 
Istennek ezen tulajdonságai nem jártak eddig egy esetben sem azzal, hogy 
idegen népek számára ez különösebb jót, megbocsátást, bűnök elengedé
sét eredményezett volna. Sőt, Náhumnál olvashatjuk az 1. rész 2-3. ver
seiben egymás az ellenség elleni bosszú és a türelmes jelző egymás mel
letti felsorolását. Tehát ez egy egészen új szituáció, s eddig nem igen 
akadt erre példa. Mindezek a tulajdonságok, melyek eddig talán kizáróla
gosan Izrael és az Úr kapcsolatára voltak jellemzőek, most már Ninive 
életére, megmenekülésére is hatással vannak. Kicsit hasonlít ez arra, aho
gyan Ezsaiásnál az Úr univerzális istenné válik. Talán éppen így kiterjed a 
többi népre is az eddig csak Izrael irányába megmutatkozó jellemzők: 
kegyelem, irgalom, hosszútürés, szeretet. Ahogy az Úrral interakcióba 
lépett Ninive, megtértek, bűnbánatot tartottak, úgy az Úr is hozzájuk for
dult. Kialakult a kapcsolat az idegen nép és Jahve között. Szegény Jónás 
nem érezte az új idők új szeleit. O csak a régi módon tudott gondolkodni, 
s szíve szerint talán az idegen népektől megvonta volna az eddigi specifi
kusan Izrael irányába megmutatkozó kiváltságot.

S hogyan állunk azzal, hogy az Úr meggondolja magát?
Természetesen a fordítások tekintetében vannak problémák, hogy 

hogyan kellene fordítani a náchám igét. Csak egy felsorolás ízelítőként16 
az 1990-es javított kiadásból: megszán, szánalomra indul, megbocsát, 
bánkódik, megbán. A meggondol talán túl erős kifejezésnek tűnhet, s a 
fordítók inkább az érzelmi árnyalatú igéket részesítették előnyben. Termé
szetesen én sem erőltetném a meggondol kifejezést annyira, ha nem azt 
érezném, hogy egy kicsit itt is az „elspiritualizálás” veszélye áll fenn. Az

14 Ex. 34,6-7; Num. 14,18; És. 6-10; Hős. 2,21 .kk.; Zsolt. 85,10-14; Náhum 1,3.
15 Vagy ahogyan Walter Brueggemann magyarázza: hosszú orra van. „The usage 

perhaps indicates that Yahweh’s long nőse permits divine ragé and anger to cool off before 
they threaten Israel.” BRUEGGEMANN, W., Theology o f the Old Testament, Fortress 
Press, Minneapolis, 1997,216.

16 Ex. 32,12.14; Num. 14,20; II. Sam. 24,16; I. Krón. 21,15; Jer. 18,8.10; 26,3.13; 
Jóéi 2,13-14.
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érzelmi kifejezésekkel inkább védekezésként fordítanánk ezt, hiszen az 
érzelmek változnak, de hogy az Úr meggomdolná magát, azt senki se 
merné mondani, de még fordításként is jobb elkerülni ezt.

A példák hosszú sora mutatja, hogy Isten képes erre. Igaz, nehéz 
ezt elfogadni, s bár a dogmatikusabb lelkületűek, s sokszor talán az Isten 
istenségét, omni-voltát féltők talán ennek a hangosan való kimondásától 
félnek, s inkább egy logikai csavarral valahogy mégis Isten jó ügyvédei
ként megvédik az Urat, s így már persze Isten előre tudta mi fog történni, 
s így igazán nincs is értelme valóságos meggondolásról beszélni, csupán 
virtuálisan. Ha Isten örök, mindenható, mindentudó, változhatatlan stb. 
nehéz is kimondani ezt, s inkább a környező körülmények, a dolgok állá
sának megváltozásáról beszélünk. Hiába, ide is el lehet jutni, ha valaki 
nem veszi komolyan a szöveget, hanem prekoncepciókkal felszerelkezve 
próbálja Isten presztízsét fenntartani.

Természetesen találunk arra is példát, hogy Isten semmiképpen 
nem akarja megváltoztatni a tervét, és nem hajlandó megbocsátani nép
ének.17

S ha valakit még nem sikerült végképp összezavarni, akkor aján
lom figyelmébe az I. Sám. 15. részének az elolvasását, ahol a részen belül 
olvashatjuk azt, hogy Isten megbán, és hogy nem bán meg semmit, mert 
nem ember ő (11; 29. és 35. versek).18

Jónás könyvének egyik üzenete, hogy nem egy determinált uni
verzumban élünk, még Isten sem determinálta a jövőt végérvényes meg- 
változtathatatlansággal, s nincs minden rögzítve mindörökre. Nyitott és 
szabad a jövőnk, melyben része van az Istennel párbeszédben levő ember
nek, A bűnbánat, böjt, megtérés, imádság mind-mind részei és meghatáro
zói annak, hogy hogyan alakítja Isten a jövőt.

Jónásnak szembesülnie kell a nemekkel. Nem úgy történik min
den, mint ahogyan ő elgondolta, nem azt tette indulásától, pontosabban

17 Jer. 11,14-15; 15,1.
18 Talán ez esetben is Brueggemannak van igaza, hogy többet árul el rólunk, hogy 

milyen Isten képbe kapaszkodunk. „Everything at stake because how we judge it to be in 
heaven is the way we imagine it to be on earth.” BRUEGGEMANN, W., „Covenant as a 
Subversive Paradigm”, in A Social Reading o f the Old Testament, Fortress Press, 
Minneapolis, 1994, 46. In the fundamentálist, un-changeable view you are the most God- 
like when you never change. Aki pedig a hatalmi rendszernek, gépezetnek a része, és a 
jelenlegi fennálló, hatalmat birtokló rétegnek a haszonélvezője akar lenni és maradni az 
ellenérdekelt minden változással szemben. Ők változásra nem várnak, csak a jelenlegiek 
fenntartását remélik, vö. BRUEGGEMANN, W., „Shalom fór ‘Haves’ and Tlave-Nots”’, 
in Living Towarda Vision, United Church Press, Philadelphia, 1976, 27-36.
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menekülésétől kezdve, mint amit eltervezett. Mindenhol és mindenben 
balszerencsés. Abszolút passzív, és mindig az események sodorják, az 
elbeszélés szálát nem Jónás vezeti, hanem vagy egy hullám, vagy egy 
kiköpés lépteti fel a színpadra. Ha menekül nem jut messzire, ha elpusz
tulni kíván, akkor életben marad, ha pedig a hűvös árnyékot megkedvelte, 
hát akkor bizonyosak lehetünk afelől, hogy az nem lesz hosszú életű.

Szinte elesettsége és szerencsétlensége nem megvetést, hanem szá
nalmat, és mosolyt vált ki. Talán azért is, mert olykor magunkra ismerünk, 
vagy éppen az esendő ember voltunkat juttatja eszünkbe. Sokszor számom
ra inkább egy 3-4 éves gyermek viselkedését idézi az emlékezetembe -  
talán mindannyian ilyenek voltunk ebben a korban -  mint egy életével és 
küldetésével küszködő prófétát. Magát mentegeti, ha rosszat tenne, akkor is 
valamilyen módon úgy írja körül, hogy az a végére eltussolódjon.

A könyv mondanivalóját könnyen és gyorsan összegezhetjük. 
Kimozdítja a kegyes és kedves olvasót a kényelmesnek ígérkező bibliaol
vasásból, kegyességből. Valahol rokon Qohelettel és a Jób könyvével, 
hiszen ez is kimozdítani próbál a teológiai konvenciókból, bebetonozott 
lövészárkainkból. Egy válasz ez egy korra, mikorra már sok minden 
megmerevedett, elsekélyesedett. Kitörési kísérlet Jónás könyve. Kalandra 
hív, provokál, más képeket tár fel Istenről és az emberekről, kegyes pró
fétáról és bűnös nagyvárosról. Feje tetejére állítja az addig megszokott, 
hagyományos világot, értékeket, rendszert. Ami eddig automatikusan, 
begyakorlottan működött, rendszerbe foglalva elraktározódott, ismét élővé 
és elevenné vált.

Vádirat ez nemcsak Jónásról, hanem koráról, s valljuk be őszin
tén, sokszor magunkra is vonatkoztathatjuk. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy nem lehet kettős mércét használni önmagunk iránt és mások iránt. 
Bűn és büntetés dogmáját nem alkalmazhatja másokra azok után, miután ő 
maga is megtapasztalhatta a kegyelmet és a szabadítást. Letöri a nemzeti 
öntudatot, melynek mennyországába csak a hasonszőrűek fémének el. 
Jónás könyve megszabadít, szabaddá tesz új utak keresésére, új válaszok
ra, Isten irgalmára, kegyelmére, s Isten szabadságára.

S még valami maradt a végére. Kérdéssel záródik egy bibliai 
könyv!!!

S ezzel is mint egy jó regényben, vagy a zenében a hatást fokozza. 
Nem lehet megelégedve abbahagyni. Nyitott marad, tovább gondolható, s 
ami fontos nem a könyv maga mondja ki a választ, hanem velünk mon
datja ki.




