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Számunk témája mester és tanítvány viszonya. 
Körkérdésünkben személyes és teológiai oldalról is szeretnénk megközelíteni 

a problémát, olyan teológusokat és lelkészeket is kérdezve, akik maguk is 
megélik ezt a viszonyt, akár mindkét oldalról is. 

Kit tekint személyes mesterének? Miért? Miben adott teológiai látásához, és hogyan 
határozta meg személyes életét? Mit jelent az Ön számára mesternek vagy vezetőnek, 
és mit jelent tanítványnak lenni? És végül: miben látja ma a tanítvány vagy mester 
felelősségét (akár teológiailag is)?

KUSTÁR Zoltán
Erre a kérdésre nem tudok egyetlen név említésével válaszolni, hiszen valójában több 
személyt tekinthetek a pályám szempontjából meghatározónak. Édesapám, dr. Kus-
tár Péter, aki gyülekezeti lelkészsége előtt a debreceni teológia ószövetségi tanszéké-
nek oktatója volt, gyermekkoromban azzal gyakorolt rám nagy hatást, hogy a Biblia 
szeretetére nevelt. Igaz volt ez a gyermekistentiszteleten együtt olvasott és mindig 
megmagyarázott bibliai történetekre, de arra is, hogy tőle azt láttam: a gyülekeze-
ti feladatok tisztes ellátása mellett is lehet tudományos igényű kutatást folytatni.  
A nyolcvanas években fiatal lelkészekből és néhány kortárs kollégájából tanítványi kör 
szerveződött köré; ezek az együttlétek azt mutatták meg nekem, hogy mennyi öröm 
rejlik Isten igéjének közös elemzésében, s hogy milyen csodás mélységei tárulnak fel 
a bibliai szövegnek, ha az eredeti nyelven elemezzük azt. Ugyanakkor németországi 
doktori témavezetőm, dr. Ernst-Joachim Waschke professzor igazi „doktor-fáterem” 
lett, és a józan bibliakritika és az igei üzenet közötti egyensúlyra törekvésben határoz-
ta meg máig hatóan a szemléletemet. Dr. Karasszon Dezsőnek, volt tanszékvezetőm-
nek nem tartom magamat kifejezetten tanítványának, de emberi tartásával és szakmai 
alázatával nagy hatást gyakorolt rám.

Édesapámtól elsősorban a Szentírás üzenete iránti folytonos nyitottságot és a 
szívós, kemény munka becsületét tanultam meg. Ugyancsak az őrá vezetem vissza 
a makacsságomat, amely a saját meggyőződésem melletti kiállásra bátorít, illetve az 
új, járatlan utak bátor vállalását. Személyes életemet részben a lelkészi pálya melletti 
döntésemben határozta meg, részben pedig abban, hogy teológus hallgatóként, ami-
kor lehetőségem nyílt nyugatra ösztöndíjra menni, az ő példáját követve úticélnak én 
is Baselt választottam. Waschke professzor a bibliai szövegek összetettségére nyitotta 
fel a szememet, és arról győzött meg, hogy az egyes irodalmi rétegek elkülönítése nem 
megszegényíti a Bibliát, hanem egyenesen felszabadít bennünket sokszínű üzeneté-
nek az észlelésére. A vele folytatott három évnyi munka terelt engem a lelkészi hivatás 
felől a tanári pálya felé. Karasszon Dezső először bizalmatlanul fogadott a tanszéken, 
de miután megismerte a szakmai munkámat, és meggyőződött a lojalitásomról, min-
den eszközzel támogatta a szakmai kiteljesedésemet.
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A mester küldetése szerintem abban áll, hogy a személyes példájával másokat is 
saját útjuk megkeresésére bátorítson. A mesternek elsősorban nem kész válaszokat 
kell adnia a tanítványai számára, hanem jó kérdéseket: kérdéseket, amelyek alapján 
a tanítványok megtalálják saját, a Biblia üzenetével összhangban álló, de filológiai és 
logikai úton is védhető válaszaikat. Mert teológusnak lenni szerintem ezt jelenti: tu-
dományosan is elszámoltatható módon megkeresni és továbbadni a Biblia válaszait az 
egyház közössége számára. Tanítványlak lenni pedig számomra elsősorban bizalmat 
jelent: elhinni, hogy a mester kérdései végső soron a javunkat szolgálják – még ha sa-
ját korlátainkkal, eredményeink provizórikus jellegével is szembesítenek, ezzel pedig 
újra és újra válaszaink átfogalmazására kényszerítenek. És ha valaki már a társainak 
esetleg mestere is, addig marad Isten tanítványa (Ézs 50,4), amíg ezzel az alázattal, 
bizalommal és nyitottsággal fogadja, ha a Biblia szava meggyőződésének és tudomá-
nyos eredményeinek átgondolására készteti.

KUSTÁRNÉ ALMÁSI Zsuzsanna
A mester fogalma bennem három másik fogalmat hív elő: tudás, hitelesség, beavatás.
„Mester az, aki meg tudja csinálni azt, amit tanít” – mondja Hamvas Béla, s ezzel az 
egyszerű meghatározással a „mesterség” lényegét érinti. Érvényes ez ugyanis a szak-
tudását átadó mesteremberre ugyanúgy, mint a legmagasabb rendű szellemi tanítást 
végző tanítóra. Erre hoz negatív példát Jézus, amikor a farizeusok és írástudók ta-
nítási „módszerét” tárja fel a tanítványok előtt: „Az írástudók és farizeusok a Mózes 
székébe ülnek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de 
cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és 
elhordozhatatlan terheket kötnek össze és az emberek vállára rakják, de maguk az 
ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani.” (Mt 23,2-4)

A hiteles magatartás nélküli intellektuális tudás tehát még önmagában nem tesz 
senkit mesterré, vagy tanítóvá, sőt ezzel „csaknem mindig együtt jár a kevélység, a 
gőg és a hiúság.” (Molnár Sándor). 

Az igazi mester tehát nem információátadásra törekszik, hanem teljes lényével és 
„létével” tanít, személyes kapcsolatba kerül tanítványával. Ezért a vele való találkozás 
katartikus élmény. Kiforgat önmagunkból, a klauzúraként ránk záruló szemléletmó-
dunkat széttöri, megváltoztat, átformál, ugyanakkor felébreszti bennünk az alázatot, 
tiszteletet, és végsősoron e tapasztalati úton emel egy magasabb szintre. Módszerének 
lényege a beavatás, azaz a tanítvány bevonása, érdekeltté tétele a tanításban.

Rácz Péter a Haszidok világa című írásában idéz fel egy történetet, mely ezt a 
szemléletet hordozza magában. Eszerint „az egyik híres caddik mondta, hogy nem a 
Tóra tanulása végett jött a mezricsi Maggidhoz, hanem hogy megnézze, hogyan köti 
meg sarujának pertlijét.” 

„A tanítás végső titkát a mester nem szóval közli – mondja Molnár Sándor – 
mert az nem gondolat. Nem gondolkodni kell megtanulni, hanem látni.”

Teológus hallgatóként vágytam arra, hogy megtanuljam „látni” a világot, de 
inkább kaptam tananyagot, mint útmutatást. Könyvekhez, „írott” mesterekhez 
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fordultam, s ahogy gyarapodott a tudásom, úgy növekedett bennem a szorongás az 
élettel szemben. 

Csak jóval később „érhettem” tanítvánnyá. Megtapasztalhattam milyen nagy 
ereje van annak, ha hiteles, érett gondolkodású személyekkel kerül kapcsolatba az 
ember. Talán nem véletlen, hogy nőként éppen nők azok is, akikre a szó legneme-
sebb értelmében véve tanítóként tudok gondolni. Minden, amit megtanultam az 
iskolapadban, a velük való beszélgetésekben vált élővé. A kölcsönös és elfogadó kom-
munikációban megtapasztalhattam a szabad gondolkodás erejét és végtelen lehető-
ségét. Ma már tudom, hogy a teológia nem egy zárt rendszer, hanem a legmagasabb 
rendű filozófia, azaz életszemlélet, amelyben a világot egységben lehet látni.

Jelenlegi munkám és feladatom szerint tanítok is, de még javában úton vagyok 
– én is tanulok. „Őrzője vagyok mindenkinek, aki nálam gyengébb, ahogy engem 
köteles mindenki őrizni, aki nálam erősebb.” (Hamvas Béla: Karnevál)

SZENTIMREI Márk
Rövid és színvonaltalan írásomat hadd kezdjem két bocsánatkéréssel! Először is bo-
csánatot szeretnék kérni a szerkesztőktől, mert nagy valószínűség szerint a „Mester és 
tanítvány” témával kapcsolatban nem azt a gondolati utat jártam be, amire ők gon-
doltak. Túl nagy szabadságot kaptam ebben a „munkámban”, aminek ez lett az ára. 
Másfelől bocsánatot kérek az olvasótól is, mégpedig azért, mert a következő sorokat 
úgy vetettem papírra, hogy egyáltalán nem értek a témához. Ezért hát a személyes 
hangvétel hadd szolgáljon inkább mentségemül, mintsem hibaként. A szakmaiság 
sajnos nem az én terepem.

A mester és tanítvány viszonya kapcsán számomra mindenféle erőltetettség nél-
kül a MESTER jut eszembe, Akit nem én választottam, hanem Ő választott engem 
– és jól is van ez így. Persze, amit lehetett, azt már nagyjából mind elrontottam, 
rengeteg alkalommal megbuktam, egy földi mester már egészen biztosan rég elzavart 
volna, de Ő még megtűr Maga mellett. Érdekes, érthetetlen, de mindenképpen meg-
nyugtató ez a helyzet.

Azonban mindezzel együtt jómagam is úgy tapasztalom, hogy földi utunk során 
– miközben a MESTERT követjük –, Timóteusok vagyunk, akik olykor rászorulunk 
arra, hogy egy-egy Pál azért feltűnjön a környezetünkben. Természetesen következe-
tesen szem előtt tartva, hogy nem (a mindenkori) Pálé vagyunk, és nem Apollósé, de 
még csak nem is a Kéfásé, hanem Krisztusé, hiszen lelkiek lennénk, és nem testiek…

Olyan családban nőhettem fel, és olyan közegben szocializálódhattam, ahol ma-
gától értetődő volt a tudásnak, a bölcsességnek, a minőségnek és a hiteles életútnak 
a tisztelete, elismerése. Szüleim református lelkészek és egyben könyvtárosok voltak, 
ebből következően családi asztalunknál gyakran ettem együtt olyan vendégekkel, 
akik a hit és a kultúra területén példaképeimmé – mestereimmé – váltak. Akiket ér-
demes volt hallgatni és figyelni. Akiket már gyermekként is tudtam tisztelni. Szavaik, 
gesztusaik sokat formálták a látásomat és az értékrendemet. Ezért mind a mai napig 
hálás vagyok a szüleimnek, és Annak, Aki náluk szerzett nekem földi otthont.
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Aztán jöttek a könyvek, megjelentek azok a mesterek, akik régi korok lelki, szel-
lemi csatáiban edződtek, majd papírra vetették mindazt, amit érdemesnek tartottak 
arra, hogy a méltatlan utókornak átadják. (Némelyikük talán nem nézte volna jó 
szemmel, hogy kikkel került egy társaságba a könyvespolcomon.)

Teológiai hallgatóként, majd református lelkészként szintén belefutottam olyan 
emberekbe, akikre úgy tekintettem, hogy mindaz, amit mondanak, írnak, tanítanak 
vagy hirdetnek, arra érdemes odafigyelni, komolyan venni, netán meg is élni. Vágy-
tam a társaságukat, ittam a szavaikat és bíztam bennük.

Jó pár éven keresztül biztonságban éreztem magam, mert életképesnek látszott 
ez a mester és tanítvány modell. Életképesnek és életszerűnek, hiszen a világnak va-
lahogyan így kell működnie, hogy vannak, akik előttünk járnak, akik okosabbak, 
bölcsebbek, mint mi vagyunk, akik megmondják, megmutatják, hogy mit és hogyan 
illik gondolni és tenni. Otthonosan mozogtam ebben a rendszerben, és szerettem 
tanítványnak lenni.

Aztán történt valami! Hogy egészen pontosan micsoda és miért, azt nem tudom, 
csak azt, hogy mindez lassan és sokáig észrevétlenül zajlott (le bennem). A mester és 
tanítvány rendszerének alapzata elkezdett repedezni. Odalett a biztonság érzése, a ki-
számíthatóság, a ráhagyatkozás kényelme, a kölcsönösség légköre, majd a bizalom is. 
Amikor mindez tudatosult bennem, sokkhatásként éltem meg. Nyilván nem kevesen 
mentek már át vagy mennek át éppen most ezen a válságon.

A válságon, hogy az egykori mesterek tanácsai mintha már nem működnénk. Az 
elvek szintjén még lehet, hogy igen, de a pragmatizmus mérlegén olykor már köny-
nyűnek találtatnak – tisztelet a kivételnek. Ezért sorra maradtak el beszélgetések és 
sorra maradtak bezárva egykor rendszeresen kinyitott könyvek. Társadalomtudósok 
sokasága ír erről a jelenségről, ezért talán van esély rá, hogy nem „néztem be” teljesen 
ezt a jelenséget. Hogy nem csupán túlreagált, túllelkizett önsajnálat az a lelkiállapot, 
amely válságként, tehetetlenségként vagy akár becsapottságként éli meg mindazt, ami 
előállt. Kortünet ez, és még az is lehet, hogy ennek egyelőre így kellett/kell lennie.

Sokszereplős történet ez, minden bizonnyal a tanítvány is felelős a – vélt vagy 
valós – sérelmekért. Senki felett nem törnék pálcát, ehelyett inkább hadd fogalmaz-
zak meg zárszóként egy szemérmes, halk segélykiáltást: velem együtt sokan vannak 
ebben az egyházban és társadalomban olyanok, akik ma is nagyon szívesen lennének 
tanítványok. Nem állna nehezünkre beállni valaki vagy valakik mögé, akik vezetésük-
kel, jó tanácsaikkal és hiteles életükkel összefésülnék azt a sok-sok teendőt, amelyek 
egyéni, egyházi és társadalmi szinten ránk várnak. Egy nemzedéknél sem vagyunk 
alábbvalók! Éppen ezért kár lenne nem „használni” bennünket. Kár lenne hagyni, 
hogy beragadjunk az eltékozolt élet és a szellemi vegetálás mocsarába. Merem remél-
ni, hogy a MESTER sem ezt az utat szánta nekünk…
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LAPIS József
Mivel nem vagyok képzett teológus, a kérdést csak részlegesen és a magam szem-
szögéből tudom megválaszolni. Ha az evangélium felől közelítjük meg mester és ta-
nítvány viszonyát, akkor számomra az egyik legizgalmasabb és legnagyobb kihívást 
jelentő kérdést épp e viszony látszólagos vége, azaz annak radikális átalakulása jelenti: 
mi történik akkor, amikor véget ér a vezetés? Mi történik azután, hogy előbb elragad-
ják tőlünk, majd a korban elképzelhető legkegyetlenebb halállal lép ki a megismer-
hető világunkból az, aki előtte évekig meghatározat minden lépésünket, mesterünk 
és atyánk, tanítónk és bátyánk volt. Fölkészített-e, fölkészülhettünk-e eléggé arra, 
mi történni fog? Az első tapasztalat az egyszerre személyes és egyszerre metafizikai 
magányé. De menni kell tovább. Ki kell lépnünk magunknak a színtérre, és mind-
azzal, amit tanultunk, amit megértettünk, a mester üzenetével a „zsebünkben” el 
kell kezdenünk élni a magunk nyilvános életét, meghozni a saját döntéseinket, élni 
a felelősségünkkel, vállalni a magunk kockázatát. Talán nem véletlen, hogy e kocká-
zatvállalásban gyorsan elbukó Péter lesz az, akire a Mester öröksége nem kis részben 
ráépül. A mesterek örökségével való szembesülésnek része kell, hogy legyen az útke-
resés, a bukdácsolás, a botladozás, akár a komoly hibák elkövetése is. Akár a mester 
– ideiglenes – megtagadása is.

A mester és tanítvány viszonya számomra ezért leginkább bonyolult, dinamikus, 
hullámzó kapcsolatot jelent. Semmiképp sem a kérdések nélküli példaszerűséget, a 
kritikátlan fölnézést és a ráhagyatkozás vágyát. Valahol sejtjük, hogy a másoló követés 
tévút, mert nem válhatunk a mesterré, ő nem mi vagyunk – magunkká kell válnunk. 
Ezért saját életpályám egyik legnagyobb korai eredménye az volt, amikor már annyira 
tudtam függetlenedni mestere(i)mtől, hogy a saját hibáimat kezdtem elkövetni – s 
nem az övéket.

A mindennapokban megtapasztalható viszony másik érdekessége számomra a 
kölcsönösség. A mester és tanítvány kapcsolata ugyanis nem látszik stabil, egymástól 
egyértelműen elkülönülő pozícióknak: mind (széles értelemben vett) tanítás folya-
mata, az együtt töltött idő, a válaszok és reakciók, az ismeretek bővülése, az élet 
eseményeinek megtapasztalása együtt alakítják mester és tanítvány sorsát, identitását, 
életfelfogását. Egy igazi mester–tanítvány-kapcsolat esetében egyik fél sem marad 
érintetlen a másiktól. Nem csak arról van tehát szó, hogy előbb vagyunk tanítványok, 
majd utána, ha úgy fordul a sors, mások mesterévé válhatunk: mindvégig, folyama-
tosan mozgunk a két pozíció között, hatunk egymásra, s könnyen adódhatnak olyan 
pillanatok, amikor a tanítvány példája előtt hajtunk fejet.



Úton Emmausba. 
Eredetileg Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) egyik tanítványának rajza, 

amit a mester átrajzolt, kijavított. (1655 körül)



SZÓSZÉK ELŐTT
Szűcs Endre



José del Castillo: Jézus megjelenése az emmausi tanítványoknak. Rézmetszet. (1778)


