
A Veltman-jelentés

Bevezetés

Dr. Fred Veltman-t, aki akkoriban a Pacific Union College (adventista főiskola az USA-ban - ford. 
megj.) vallási tanszékének elnöke volt, 1982-ben kérte fel az SDA (Hetednapot ünneplő adventista) 
egyház, hogy vizsgálja meg a Walter Rea és mások által Ellen White ellen felhozott plágiumvádakat. 
Dr. Veltman nyolc évig tanulmányozta az egyház költségén a The Desire of Ages (magyar nyelven: 
Jézus élete; ezentúl: DA) című művet. Kutatása megjelent nyomtatásban az adventista egyház 
hivatalos folyóiratában, az egyházi személyek számára kiadott Ministry-ben. Az alábbiakban Veltman 
öt végkövetkeztetésének kivonata szerepel az 1990. decemberi Ministry-ből (11-14. old., angolban).

1. Ellen White irodalmi forrásokat használt a Jézus élete (DA) írásakor

Ennek az alapvető állításnak - és sokak számára nyilvánvaló igazságnak - a célja világosan bemutatni a 
következő tényeket. Elsőrendű fontossággal bír megjegyezni, hogy a DA szövegének alapvető 
tartalmát maga Ellen White fogalmazta, nem pedig irodalmi asszisztensei. Ekként téve ő volt az a 
valaki, aki más szerzők műveiből vett irodalmi kifejezéseket, anélkül, hogy mint forrásait ismerné el 
azokat [2]. Másodszor, el kell ismerni, hogy Ellen White tudatosan és szándékosan használta 
[plagizálta] mások írásait. Az irodalmi egyezések nem a véletlen vagy a fotografikus memória 
következményei (amikor az agy minden korábban látott/tapasztalt dolgot fényképszerű hűséggel 
rögzít - ford. megj.).

Tekintve, hogy szerkesztőasszisztenseket foglalkoztatott, legnyilvánvalóbb bizonyítékaink Ellen 
White irodalmi átvételeire személyes naplóiból és kézirataiból származnak. Ha összehasonlítva a 
másoktól származó és az saját mondatokat, pontosabban meg akarjuk állapítani az irodalmi 
befolyásoltság mértékét, a kéziratokat kell alaposan tanulmányoznunk, mivel azok az ő kezéből 
kerültek ki. Minden egyes kéziratot úgy kell kezelni, mint oszthatatlan egységet. Amikor a fejezetet 
úgy vesszük, mint a mű alapegységét, különböző fokban eltávolodunk Ellen White alapművétől.

Az első és alapvető következtetés azok jelentőségét illetően mindig további kutatást eredményez.

Kimondva vagy kimondatlanul, Ellen White és az érdekében szólók nem ismerték el, sőt letagadták a 
részéről megnyilvánuló irodalmi függőséget [másolást] [3]. Ezen és más hasonló tanulmányok 
fényében hogyan vélekedjünk az effajta tagadásról? Azt gondolom, hogy bármely kísérlet, amely e 
problémával kíván foglalkozni, magában kell foglalja Ellen White ihletésről vallott felfogásának és 
prófétai szerepének komoly vizsgálatát. Egy ilyenfajta tanulmánynak a tizenkilencedik századi, 
főképpen az adventizmuson belüli, ihletettségről vallott nézetek szövegösszefüggésébe kell 
ágyazódnia. 

2. A DA tartalma nagyobbrészt máshonnan származó, nem pedig eredeti



A DA-szövegről nyújtott forrástanulmányaink adatainak fényében ez a következtetés néhány olvasó 
számára indokolatlannak tűnhetett. [4] Azoknak, akik azt mondták, hogy az irodalmi források 
minimális szerepet játszottak Ellen White műveiben, egy ilyen állítás hihetetlen lehet. Ez a második 
fő következtetés nyilvánvalóan némi tisztázást kíván. 

A forrás-függőség többet foglal magában, mint a szóbeli egyezőségek. Nem csak a DA-szöveget kell 
figyelembe vennünk (ahogyan azt ma olvassuk), hanem Ellen White korábbi írásait, azok téma 
szerinti felépítését, és az anyag tartalmát, még ott is, ahol nincs közvetlen irodalmi egyezés. Amikor 
így teszünk, azt találjuk, hogy sokkal nagyobb mértékben rendelődött alá forrásainak, mint azt a DA-
szövegnek az azokkal a forrásokkal való szó szerinti egyezései sejtetni engedik. Nem szabad túl nagy 
súlyt helyeznünk a tudatlanságból fakadó érvekre. Azt azonban érdemes megemlíteni, hogy a 
függetlennek minősített DA-anyag gyakran lényegi kapcsolatban állt a témákkal, ám a Krisztus 
életéről szóló műben többnyire nem szerepel. Mivel a vizsgálódásunk nagyrészt az ilyen típusú 
irodalomra korlátozódott, az olvasónak a DA-ban meglévő forrásfüggőség [plagizálás] mértékéről 
szóló értékelésünket visszafogottnak kell tekintenie. [5]

Gyakorlatilag ez a következtetés azt mondja, hogy az ember nem ismerheti fel Ellen White Krisztus 
életéről szóló írásaiban a gondolati tartalom semmilyen egyedül őrá jellemző lényegi kategóriáját. 
Forrásegyezéseket találtunk teológiai, elbeszélő, leíró és lelki természetű anyagokban, bibliai vagy 
biblián kívüli tartalomra vonatkozóan is. Ellen White irodalmi plagizálása kérdésének újabb 
felbukkanása [azaz Walter Rea White Lie című kiadványa 1981-ből] óta a Mennyit?-kérdés került 
középpontba. Az adventisták hajlamosak hangsúlyozni Ellen White írásai tartalmának kivételes 
jellegét és eredetiségét. Egy alapvetően szellemi értelemben azonban Ellen White mindig is 
ragaszkodott ahhoz, hogy művei nem eredetiek. Látomásokon, az elmére gyakorolt valamilyenfajta 
hatáson keresztül, és az Írásból kapta az információt, amelyből megírta nézeteit. Úgy látta saját magát, 
mint az Úr hírnökét. Az őt érintő probléma, azt hiszem az ő felhatalmazása és üzeneteinek igazsága 
volt - nem pedig azok eredeti volta. Ellen White számára minden igazság alapvetően Istentől eredt. 

3. Ellen White szövegmagyarázatának sajátságos jellege az Írások gyakorlati alkalmazásában és a lelki 
valóságok, valamint a személyes áhítat hangsúlyozásában található

Noha Ellen White írásai jórészt nem tűnnek eredetinek, nem nélkülözik az eredetiséget. A tények 
tárgyilagos értékelése nem tagadhatja függőségének mértékét, de nem is becsülheti le önállóságát, és 
keresztül sem nézhet azon. Formális műveltségének hiánya, és az irodalmi forrásoktól és segítőktől 
való függése dacára Ellen White tudott írni. Nyilvánvaló adottsága volt gondolatai világos 
kifejezésére. Nem függött szolgai módon forrásaitól, és az a mód, ahogyan azok tartalmát elegyítette, 
világosan mutatja, hogy felismerte a jobb irodalmi szerkezeteket. Tudta, hogyan válassza szét a búzát 
a pelyvától. 

Ellen White "kézjegyét" nem lehet felismerni a Marian Davis szerkesztette anyagban, de munkájának 
bizonyos vonásai azonnal szembetűnnek. Ő nem úgy közelítette meg a bibliai szöveget, mint egy 
tudományosan képzett szövegmagyarázó. Inkább gyakorlati nézőpontból szemlélte, a nyilvánvaló, 



csaknem szószerinti értelmet ragadva meg. Marian Davis-nek adta át annak a döntésnek a 
felelősségét, hogy a korábbi kiadvány hol igényel javítást. Néhány esetben a módosítás változtatást 
tartalmazott az események sorrendjében, összhangba hozva írásait az Írás szövegével. 

Művének egy másik határozott jellegzetessége annak hangsúlyozása, amit én "lelki valóságoknak" 
neveztem. Eltért forrásaitól abban a hangsúlyban, amit Isten és az Ő angyalai, valamint Sátán és 
angyalai tetteinek és nézőpontjainak adott. Forrásainál sokkal jobban tájékozottnak és otthonosabban 
mozgónak tűnik a "másvilág", az univerzum szellemi lényei valóságos, "jóllehet láthatatlan" 
világának tárgyalásakor. A valósággal való kapcsolata abban is szemmel látható, ahogyan a 
forrásokban található valószínűség, feltételezés és képzelet kifejezéseit visszaadja, egy riporter vagy 
szemtanú stílusában nyújtva konkrét beszámolókat. Ellen White "kézjegye" a rendszerint a fejezet 
végén megjelenő jámbor, erkölcsi vagy keresztény könyörgéshez illetve tanításhoz fűzött 
kommentárral is összhangban lévőnek találtatott. Ez a jellegzetesség természetes módon illeszkedne 
ahhoz az evangélizációs szándékhoz, ami Krisztus életéről szóló írásait motiválta. Ez a helyzet 
vallásos szövegmagyarázatai esetében, és az olyan beállításaiban végig, amit én "lelki valóságok"-nak 
neveztem, és amelyeket sokkal valószínűbben tekinthetünk önálló munkáinak. Ellen White 
önállósága meglátszott választási képességében is. A források szolgálták őt, és sosem uralkodtak rajta. 
Az eljövendő vizsgálatok jól tennék, ha összehasonlítanák a szövegét ezekkel a forrásokkal, és 
lejegyeznék, hogy általában hogyan válogatott, tömörített, mondott el dolgokat más szavakkal, és 
rendezte át az általa használt anyagok nagy részét. 

Vizsgálódásunk egy másik kérdést is felvetett, amely további figyelmet érdemel: Lekötelezettje volt-e 
Ellen White a forrásoknak kegyes illetve vallásos szövegmagyarázatai szempontjából? Számos 
egyezést találtunk egy-két ilyen típusú műben, azonban a kutatás nem tekintett át elegendő számú 
ilyen művet annak megállapításához, hogy vajon látszólagos függetlensége az ő eredetiségének, vagy 
vizsgálatunk korlátainak köszönhető. Amikor a lehetséges források kutatását a prédikációkra és a 
vallásos irodalomra is kiterjesztjük, meg tudjuk majd mondani, mennyire pontosak a függetlenségéről 
szóló adataink, és élesebben látjuk majd, hogy magyarázatának pontosan mekkora része egyezik meg, 
vagy tér el az általa használt forrásoktól.

Végezetül, a tartalmat tekintve, hogyan hasonlítsuk össze egymással Ellen White Krisztus életéről 
szóló írásait? Soha többé nem kérhetjük már meg sem Ellen White-ot, sem azokat, akik őt ismerték, 
hogy fejtsék ki, mit akart mondani azzal, amit írt. Hogy korrektek legyünk irányában és elkerüljük a 
tekintélyével történő visszaélést, körültekintőnek kell lennünk abban, hogy miként állítjuk be, amit írt, 
és hogyan állapítjuk meg, hogy mi volt az álláspontja egy adott témában. A Krisztus életéről szóló 
írásaival kapcsolatos kutatásom azt a benyomást keltette bennem, hogy némely nézete megváltozott 
az idők során. A teljes igazság az, hogy a DA-szöveg korábbi művének egy átdolgozását jelenti, azt 
sejtetve, hogy írásai egy szöveghagyományt képeznek.

4. Ellen White legkevesebb 23 forrást használt, fikciókat is ideértve [7]



Valójában nem áll módunkban megtudni, hogy hány forrást jelenít meg Ellen White Krisztus életéről 
szóló művében. Ezenkívül a DA-szöveg 72 fennmaradt fejezete két különböző könyvben található: 
Thoughts From the Mount of Blessing (Gondolatok a Hegyibeszédről) és Christ's Object Lessons 
(Krisztus példázatai). Ez a 23 szerző azonban elegendő ahhoz, hogy megválaszoljuk az oly sokak által 
feltett kérdéseket: Mely íróktól kölcsönzött Ellen White? Milyen könyveket írtak ezek az írók?

Az egyik nyilvánvalóan kitalált beszámoló Ingraham The Prince of the House of David című műve. 
Egy olyan munka, amelyre Albert Schweitzer úgy utal, mint "a Jézus életéről szóló, családi olvasásra 
szánt tanító románcok" egyikére. [8] Ingraham úgy képzelte el művét, mint levelek gyűjteményét, 
melyet egy Palesztinában élő szemtanú írt Egyiptomban lévő atyjának. William Hannah népszerű 
művét "gyakorlatiasnak és áhítatosnak" szánták. [9] Nem csoda, hogy Hannah-tól származó 
egyezések találhatók az általunk vizsgált DA 15-fejezetéből 13-ban. Az Ellen White könyvtárából 
halálakor nyilvánosságra került könyvek alátámasztják azt, amiről írásai is tanúságot tesznek. 
Széleskörű tájékozottsággal bírt a különféle irodalmi stílusokat, teológiai távlatokat és a tudományos 
felkészültséget illetően.

5. Ellen White irodalmi segítői - főként Marian Davis - felelősek a DA kiadott változatáért

Ellen White irodalmi asszisztenseinek szerepe nem tartozott a vizsgálat fő irányvonalába. De a témát 
egyetlen, a forráshasználatot feldolgozni próbáló sem zárhatja ki teljesen. Ellen White írásmódszere 
kibogozhatatlan módon magában foglalta titkárainak, különösen "szerzőinek" a munkáját. A kutatási 
beszámoló bevezetőjének egy különösen fontos része Ellen White irodalmi működésének ezt az 
érdekes oldalát tárgyalja. A bizonyíték azt sejteti, hogy napról-napra, témáról-témára haladva írt 
naplójába, amint ideje és lehetősége engedte. Kétségtelen módon, egy ideig dolgozott egy forrással, 
majd egy másik forrással és egy másik témával folytatta. Ezeket a feljegyzéseket - amikor továbbadta 
ezt a naplót titkárai egyikének - másolni és nyelvtanilag, mondattanilag valamint helyesírási 
szempontból javítani kellett. Számos naplónak kellett használatban lennie egyazon időben. 

Ezekből a gyűjteményekből kellett segítőinek cikkeket alkotni az adventista folyóiratok számára. Az 
kitűnik, hogy a terjedelmesebb kiadványokat egy albumba rendezett anyaggyűjteményből alkották. 
Legalábbis úgy tűnik, ez volt a DA fejezetei összeállításának módja. Az asszisztensek olykor 
kétségtelenül a napló-bejegyzésekből vettek kéziratokat. A kéziratok közül több főleg a korábbi 
írások részleteiből áll, és nem viseli magán Ellen White kézjegyét. 

A kéziratoknak a befejezett szöveggel történő összehasonlítása és az Ellen White, valamint Marian 
Davis által írt levelek vizsgálata - amely tanúságot tesz a szövegkiadáshoz szükséges lépésekről -
világosan mutatja, hogy Marian Davis-nek szabadságában állt módosítani a mondatszerkesztést, 
átcsoportosítani a bekezdéseket, és kialakítani egy-egy fejezet hosszát. Ellen White inkább a könyv 
általános tartalmával, a költségekkel és az anyag minél gyorsabb közönséghez való eljuttatásával 
foglalkozott. Szintén mélységes érdeklődéssel tekintett az írásait illusztráló grafikai anyagra. Nem 
találtam arra utaló bizonyítékot, hogy Marian Davis be lett volna vonva bármely Ellen White-szöveg 
kezdeti megfogalmazásába. Az eredeti kéziratok hiányában azonban nehéz igazolni, hogy a DA 



szövegének valamely részével ez nem történt meg. Ezt hatékonyan bizonyíthatná egy Marian Davis 
leveleire és Ellen White kézírásos anyagaira vonatkozó stilisztikai vizsgálat elvégzése. Ha 
megkülönböztető jegyeik felbukkannának, lenne némi alapunk pontosabban meghatározni Marian 
Davis "könyvírói" szerepében gyakorolt bevonódásának mértékét. Nagyon valószínű, hogy ebben a 
tekintetben megérdemel némi nyilvános elismerést a szolgálatáért. 

Utószó

Kérdés: Hogyan egyezteti össze Ellen White forráshasználatát az azzal ellentétes kijelentéseivel?

Veltman: Az elején el kell ismernem, hogy véleményem szerint ez a legsúlyosabb dolog, amivel 
szembesültem Ellen White irodalmi függésével [utánzásával] kapcsolatban. Ez csapást mér a 
tisztességére - és ebből következően a hitelességére is. Innentől kezdve nekem - és tudomásom 
szerint senki másnak - nincs kielégítő válaszom erre a fontos kérdésre.

Veltman vizsgálatának érvényessége

Ne felejtsük el, hogy Dr. Veltman magyarázatai olyasvalakitől származnak, aki barátja és nem 
ellensége a HNA egyháznak. Robert Olson-t, aki akkoriban a White Hagyaték titkára volt, 
megkérdezte a Ministry folyóirat, hogy meg volt-e elégedve Veltman vizsgálatával. Teljesen elégedett 
vagyok ezzel a kutatással - hangzott a válasz. - Senki sem végezhetett volna jobb munkát. Senki. 
[Veltman] úgy végezte el ezt, mintha semleges személy lenne, és nem úgy, mint valami hitvédő. 
Ministry, 1990. dec., p. 16.

Jegyzetek

2 Nem állítom, hogy a titkárai nem kölcsönöztek a forrásokból. Én nem találtam tanújelét, hogy a 
szöveget ők alkották volna az irodalmi források felhasználásával, és sok bizonyíték van Ellen White 
kézirataiban, ami azt mutatja, hogy ő tett így.

3 Lásd a "Személyes Utószó"-t, amely a Nagy Küzdelem - nek ezzel a kérdéssel kapcsolatos 
kijelentésére hivatkozik

4 Lásd az 5., 6., 7-es kérdéseket ennek a sorozatnak az első cikkében, "The Desire of Ages Project: 
The Data", Ministry, 1990. oct.

5Az 56. fejezet például ("Jézus megáldja a gyermekeket") sok megjegyzést tartalmaz az anyaságról, 
apaságról és a családról. Mindaddig, míg nem kutattuk azt a típusú irodalmat, amelyről tudjuk, hogy 
Ellen White olvasott olyat, nem lehetünk biztosak abban, hogy e fejezet mondatai valóban kiérdemlik 
azt a független minősítést, amelyet adtunk nekik. 



6 A tartalomelemzés kitűnő példájaként lásd Tim Poirier "Sources Clarify Ellen White's Christology", 
Ministry, 1989. dec., pp. 7-9.

7 Az áttekintő ismertetés mind a DA-t, mind a DA-t megelőző szöveget illetően 28 írót és 32 forrást 
sorolt fel az első cikkben. Én a két szövegre vonatkozó vizsgálat közötti ismétlődéseket kihagyva a 
23-as számot tartanám valósnak, és az abban való törekvésemben, hogy biztos legyek benne, hogy 
komoly forrásaink vannak, a számításból kihagyva azokat, melyek kevesebb, mint öt párhuzamot 
mutatnak fel valamely fejezethez kapcsolódóan.

8 Albert Schweitzer: The Quest of the Historical Jesus (London: A and C. Black, Ltd., 1910), p. 328., 
1. lbj.

9 Daniel L. Pals: The Victorian "Lives" of Christ (San Antonio: Trinity University Press, 1982), p. 69.


